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Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2019-10-10 

 

Sida 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset, torsdagen den   

10 oktober 2019, kl. 18.00–19.35. 

Beslutande Peter Farrington (M) § 175-180, 182-186. 

Lars Johrin (M) Stefan Larsson (M) 

Håkan Larsson (C) Brita Jansson (C)   

Mikael Lind   Urban Lavén (S)  

Leif Persson (S) Janina Hjälm (S)  

Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S) § 175-180, 182-186. 

Ingrid Resare (S) Aurea Rioflorido Karlsson (S) 

Steve Nilsson (S) Birgitta Wiberg (S) 

Inger Nordström (V) Lars-Erik Karlsson (V) 

Peter Högberg (V) Juhani Verkkoperä (SD)  

Urban Persson (StDe) Monika Ståhl (KD) 

Lennart Johansson (S) Thomas Backelin (S)   

 
Ersättare  

Övriga deltagande Mats Öman, kommunchef 

Oskar Eklöf, kanslichef § 178 

Tommy Svärd, enhetschef Teknisk drift § 179 

Ingela Bergare, ekonomichef § 183 

Lennart Aronsson, sekreterare 

 
Utses att justera Birgitta Wiberg (S) Peter Farrington (M) § 175-180,182-186 

 Stefan Larsson (M) § 181    

Justeringens tid och plats Tisdagen den 22 oktober 2019, kl. 09.00, Kommunhuset Storfors. 

Underskrifter Sekreterare _________________________ 

Lennart Aronsson 
Paragrafer 175-186 

 Ordförande _________________________ 

Thomas Backelin 

 Justerande __________________________ 

Birgitta Wiberg  

    

   

 _______________________ 

Peter Farrington (M) § 175-180, 182-186 

 

___________________ 

Stefan Larsson (M) § 181 

 

 

 

  Anslag/bevis 
  Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag 

Organ 
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Förvaringsplats för protokollet Kommunhusets kansli  

Underskrift ___________________________________________________ 
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KF § 175 Meddelanden 

 
Myndighetsnämnden 
Protokoll 2019-09-12 § 78-100 

Protokoll 2019-09-26 § 101-103 

 
Östra Värmlands Överförmyndarnämnd 

Prototokoll ÖFN 2019-09-23 § 55-58. 

protokoll ÖFN 2019-09-23 § 59 sekretess. 

Delårsrapport Januari – Augusti 2019. 

 
Revisionen 

KPMG Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31. 

 
Bergslagens Räddningstjänst 

Protokoll 2019-09-11 § 40-46. 

 
Valmyndigheten 

Nyhetsbrev 2019:25 V 

 
Högsta Domstolen 

Protokoll vid tillståndsprövning för anläggning av deponietapper Mål Ö 2198-19. 

 
Länsstyrelsen Värmland 

Ny ersättare i Kommunfullmäktige: 

Parti Vänsterpartiet. 

Ny ersättare: Pontus Löfgren. 

Avgången ersättare: Bengteric Bergare  

 
Kommunstyrelsen 

Protokoll 2019-09-16 § 164 Sammanfattande redogörelse från Länsstyrelsen avseende 

aktualitetsprövning av Storfors kommuns Översiktsplan från 2013. 

Dnr KS 2019-0081  

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Godkänna redovisningen av meddelanden och lägga dem till handlingarna. 

 

________________ 
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KF § 176 Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag 
 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige 30 § föreskrivs att det två gånger 

per år skall redovisas de motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt. 

Redovisning skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober. 

 

Motion: 

Motion från Andris Widuss (M): Arvoden även för ersättare och kommunfullmäktige. 

Dnr KS 2018-0233 Inkom 2018-08-06 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-04 § 76: 

Motion arvode även för ersättare och Kommunfullmäktige sänds till Kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

 

Motion från Andris Widuss (M) om inrättande av seniorboende i Storfors. 

Dnr KS 2016-0379 Inkom 2016-12-15 

Kommunstyrelsen behandlade motionen 2019-09-16 § 188. 

 

 

Motion från Andris Widuss (M) – Öppna Kvarnvägen i Storfors. 

Dnr KS 2018-0232 Inkom 2018-07-27 

Kommunstyrelsen behandlade motionen 2019-09-16 § 189. 

 

 

Motion från Juhani Verkkoperä (SD) – Avgiftsfri ändring av hämtningsfrekvens för brännbart 

avfall. 

Dnr KS 2019-0035 Inkom 2019-01-22 

Kommunstyrelsen behandlade motion 2019-09-16 § 190 

 

 

Motion från Urban Persson (StDe) om närvarorätt och delta i överläggningarna men inte i 

besluten. 

Dnr KS 2019-0071 Inkom 2019-02-20. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-28 § 115 att motionen om närvarorätt och delta i 

överläggningarna men inte i besluten remitteras till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

 

Medborgarförslag: 

Medborgarförslag – Stäng av Gjutåsvägen vid vändplanen. 

Dnr KS 2018-0358 Inkom 2018-12-10 

Kommunstyrelsens ledningsutskott behandlade medborgarförslaget 

2019-09-30 § 97. 
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KF § 176 forts. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Godkänna redovisningen av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag. 

 

____________________ 
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  Dnr KS 2019-0315 

KF § 177 Motion om ställ in alltför korta Kommunfullmäktigemöten 
 

Monica Ståhl (KD) inkom 2019-10-02 med motion om ställ in alltför korta 

Kommunfullmäktigemöten.  

I motion föreslår Monica Ståhl följande: 

”Att KF-möten som av presidiet beräknas pågå kortare tid än 30 minuter och inte innehåller 

sådana viktiga beslut som inte kan vänta till nästkommande ordinarie KF-möte ställs in i så 

god tid som möjligt”.  

 

Monica Ståhl (KD) redogör för sin motion. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Monica Ståhl 

Oskar Eklöf 

Lennart Aronsson 
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 Dnr KS 2019-0278 

KF § 178 Inköpspolicy för Storfors kommun 

 
Med anledning av att Storfors kommun har ett samarbete med Karlskoga kommun gällande 

upphandling har en inköpspolicy tagits fram.  

 

Policyn ersätter Storfors kommuns Inköpspolicy (KS 2011-0143) och Lokalt 

konkurrensprogram för Storfors kommun (KS 2005-0206).  

 
Beslutsunderlag 

Inköpspolicy 

Tjänsteutlåtande från kanslichef Oskar Eklöf, 2019-06-24. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-08-26 § 80. 

Kommunstyrelsen 2019-09-16 § 162 samt bilaga 1. 

 

Kanslichef Oskar Eklöf redogör för ärendet. 

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 

Anta Inköpspolicy för Storfors kommun enligt bilaga 1. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Oskar Eklöf 

Ingela Bergare 

Karin Lindqvist, Upphandlingschef Karlskoga 

 

  

https://varmland.ondemand.formpipe.com/Asp/SearchCaseForm_D.asp
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 Dnr KS 2019-0162 

KF § 179 Investeringsbudget 2019 - Tank för reservbränsle vid samhällsstörning  
 

Storfors kommun har i dagsläget ingen reservtank för bränsle till arbetsfordon, hemtjänstbilar, 

snöröjningsmaskiner, mattransportbil m.m. i händelse av en större samhällsstörning som till 

exempel ett långvarigt strömavbrott eller annan extraordinär händelse. Kostnaden för tank och 

tankutrustning skulle uppgå till 100 000 kr. Uppfyllning av diesel uppgår till en kostnad av ca 

82 000 Kr. Totalsumma 182 000 Kr. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-16 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för 

ytterligare utredning kan ske med Samfälligheten gällande befintlig tank på industriområdet i 

Storfors. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-08-12 meddelade enhetschef Teknisk drift Tommy 

Svärd att kommunen har träffat samfälligheten för att diskutera en samverkan gällande 

befintlig tank på industriområdet i Storfors. Samfälligheten vill dock inte få mer trafik på 

området och är inte särskilt intresserade av en samverkan. 

Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchef Mats Öman i uppdrag att förnya dialogen 

med samfälligheten gällande samverkan kring tank samt att återrapportera på nästkommande 

sammanträde. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-16 redogjorde Kommunchef Mats Öman och 

enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd för de förnyade dialoger man genomfört med 

Samfälligheten.  

Samfälligheten har framfört att man ej vill ha ytterligare trafik inom området. 

Vidare kan ej kommunen erhålla egen bestämmanderätt över bränslet i Samfällighetens tank. 

Prioritetsordning kommer att vara svårt att uppnå när reservtanken skall samägas av 

Samfälligheten och Storfors kommun.  

Kommunchef Mats Öman meddelade att kommunen måste genomföra vissa åtgärder för 

denna reservtank vilka kommer att kostnadsmässigt belasta kommunen.  

 

Enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd meddelade att kommunen har ett reservaggregat som 

drivs på diesel. Kommunen bör säkerställa att kommunen förfogar över eget bränsle till 

reservaggregatet, fordon och övrig kommunal verksamhet.  

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-04-29 § 96. 

Kommunfullmäktige 2019-05-16 § 154. 

Kommunstyrelsen 2019-08-12 § 148. 

Kommunstyrelsen 2019-09-216 § 168. 
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KF § 179 forts. 

 

Enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd redogör för de överläggningar och diskussioner 

kommunen genomfört med Samfälligheten. Inga förändringar gentemot tidigare redovisade 

ståndpunkter från Samfälligheten har presenterats. 

Samfälligheten har framfört att man ej vill ha ytterligare trafik inom området. 

Samfälligheten ser ej lämpligheten i att dela förfogandet över tanken med Storfors kommun. 

Det lämpligaste är att Samfälligheten har sin egen tank samt att Storfors kommun har en egen 

tank som man förfogar över och kan göra prioriteringar vid en samhällsstörning. 

 

Enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd betonar att Storfors kommun behöver reservbränsle 

vid en samhällsstörning för sina fordon. Det kommer att vara en omsättning av diesel i tanken 

eftersom man fortlöpande kommer att tanka från denna tank till kommunens fordon.   

Vidare har kommunen införskaffat med bidrag från MSB ett reservaggregat till kommunhuset 

för ledning av kommunen vid en samhällsstörning. Detta reservaggregat drivs av diesel. Vid 

en samhällsstörning kan vi ej heller förlita oss på att ordinarie pumpstation i Storfors 

fungerar.    

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Håkan Larsson (C), Peter Högberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

    
Kommunfullmäktiges beslut   

 

Revidera Investeringsbudget 2019 och införa en post där 100 000 kronor avsätts för tank för 

reservbränsle vid samhällsstörning.  

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Ingela Bergare 

Tommy Svärd 
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 Dnr KS 2019-0291 

KF § 180 Årsredovisning 2018 Värmland läns vårdförbund 

 
Värmlands läns vårdförbunds årsredovisning för 2018 har underställts kommunfullmäktige-

församlingarna i Värmland för godkännande och ställningstagande angående ansvarsfrihet. 

 
Beslutsunderlag 

Direktionen 2019-03-15 protokollsutdrag § 11. 

Direktionen 2019-05-24 protokollsutdrag § 28. 

Årsredovisning Värmlands läns vårdförbund 2018. 

Revisionsberättelse för 2018. 

Granskning av årsredovisning 2018. 

Tjänsteutlåtande från kanslichef Oskar Eklöf, 2019-08-06. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-08-26 § 86. 

Kommunstyrelsen 2019-09-16 § 171. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Godkänna årsredovisning 2018 Värmland läns vårdförbund. 

 

2. Tillstyrka ansvarsfrihet. 

 

____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Värmlands läns vårdförbund  

varmlandsvardforbund@forshaga.se 

 

 

  

mailto:varmlandsvardforbund@forshaga.se
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 Dnr KS 2019-0277 

KF § 181 Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Östra Värmland 

 
Samordningsförbundet östra Värmlands årsredovisning för 2018 har underställts 

kommunfullmäktige för godkännande och ställningstagande angående ansvarsfrihet. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-16 redogjorde Verksamhetschef Ing-Marie 

Thyr redogör för ärendet samt att ansvarsfrihet föreslås för ledamöterna i 

Samordningsförbundet Östra Värmland 2018. 

Storfors kommun har en ordinarie ledamot och en ersättare i Samordningsförbundet Östra 

Värmland. 

 
Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet Östra Värmland. 

Revisionsberättelse för år 2018 Samordningsförbundet Östra Värmland.  

Revisionsrapport 2018 Samordningsförbundet Östra Värmland. 

Tjänsteutlåtande från kanslichef Oskar Eklöf, 2019-08-06. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-08-26 § 79. 

Kommunstyrelsen 2019-09-16 § 172. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Godkänna årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Östra Värmland. 

 

2. Tillstyrka ansvarsfrihet. 

 

____________________ 

 

Ledamöterna Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S) och Peter Farrington (M) deltog ej vid 

behandling av ärendet eller beslut på grund av jäv. 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Samordningsförbundet östra Värmland 

kommun@filipstad.se 

 

 

  

https://www.netpublicator.com/documents
https://www.netpublicator.com/documents
https://www.netpublicator.com/documents
https://www.netpublicator.com/documents
mailto:kommun@filipstad.se
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    Dnr KS 2019-0175 

KF § 182 Ej verkställda beslut – avbrott i verkställighet Q2 2019 
 

 
Område Typ av 

bistånd/ insats 

Beslutsdatum Ej verkställt inom 3 månader från 

beslutsdatum 

Avbrott i 

verkställig

het där 

biståndet 

ej åter 

verkställts 

inom tre 

månader 

SoL Kontaktperson 2019-02-08 Beslutet har ej kunnat verkställas då lämplig 

uppdragstagare saknas. 

 

 

SoL Kontaktfamilj 2019-02-21 Beslutet har ej kunnat verkställas då lämplig 

uppdragstagare saknas. 

 

 

SoL Kontaktfamilj 2019-02-21 Beslutet har ej kunnat verkställas då lämplig 

uppdragstagare saknas. 

 

 

SoL Kontaktfamilj 2019-02-21 Beslutet har ej kunnat verkställas då lämplig 

uppdragstagare saknas. 

 

 

LSS Korttidsvistelse 2019-03-21 Beslutet har ej kunnat verkställas då lämplig 

uppdragstagare saknas. 

2019-06-10 tackade uppdragstagare ja till 

uppdraget, hembesök bestämdes till 2019-06-17, 

uppdragstagare avbokade besöket. 

Nytt datum bestämdes till 2019-07-10. 

Uppdragstagare avbokade besöket 2019-07-05, de 

är då ej längre intresserade av uppdraget. 

Under perioden 2019-04-05 till och med familjens 

flytt har Storfors kommun vidtagit följande 

åtgärder för att verkställa beslutet: 

20 uppdragstagare har tillfrågats, alla värmländska 

kommuner har tillfrågats via mail och/eller 

telefonsamtal. Kranskommunerna Degerfors, 

Karlskoga och Örebro har tillfrågats (icke 

Värmländska kommuner). 

Annonsering har gjorts på kommunens hemsida 

samt via Familjehemsbanken. 

Privata företag har tillfrågats. 

Kommunens chefer har tillfrågats om de har 

personal som kan tänka sig bli utredda som 

kontaktfamilj och åta sig uppdrag. 

Familjen flyttade från Storfors kommun 2019-07-

19, beslutet avslutades därmed 2019-07-31. 
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KF § 182 forts.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2019-08-29 § 51. 

Kommunstyrelsen 2019-09-16 § 177. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Godkänna redovisningen rapportering ej verkställda beslut/avbrott i verkställighet Q2 2019. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Revisionen  
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 Dnr KS 2019-0064 

KF § 183 Delårsrapport för Storfors kommun 

 
Ekonomichef Ingela Bergare redogör för delårsrapport januari – augusti 2019. 

 

En redovisning sker för bland annat befolkningsstatistiken, arbetslöshetsstatistik samt budget 

och prognos för samtliga enheter och prognostiserat resultat år 2019. Prognosen för helåret 

2019 visar att årets resultat uppgår till -15 045 tkr jämfört med det budgeterade resultatet om 

+407 tkr. 

 

Huvudorsaker till det prognostiserade underskottet är: 

* Mindre statsbidrag inom flera av våra verksamheter, mest synbart inom  - 5,3 mnkr

 Arbetsmarknadsenheten, Integration och Ensamkommande barn samt  

 inom skolan.    

* Kraftig minskning av sålda korttidsplatser till Kristinehamns kommun.  - 2,9 mnkr   

 Ökning av behovet av korttidsplatser inom särskilda boende. 

* Fler placerade barn och unga som belastar Individ och familjeomsorgen.  - 1.1 mnkr 

* Fler verksamheter har inte lyckats planera personalresurserna tillräckligt    Ca – 5.0 mnkr

 effektivt samt anställt fler personer än vad som var budgeterat.  

 

Ett underskott skall enligt kommunallagen återställas inom 3 år. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-09-16 § 185 samt bilaga 16. 

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 

Godkänna delårsrapport januari-augusti 2019 storfors kommun enligt bilaga 2. 

 

____________________ 

    

 

 

 

 

 

Kopia 

Ingela Bergare 
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 Dnr KS 2016-0379 

KF § 184 Motion om inrättande av seniorboende i Storfors 
 

Moderaterna genom Andris Widuss inkom till kommunfullmäktige 2016-12-08 med en 

motion om ”Inrättande av seniorboende i Storfors.” 

 

Motionären påpekar att kontakter kan tas med våra grannkommuner Karlskoga och 

Kristinehamn. Detta är gjort och båda dessa kommuner bedriver seniorboende i privat regi.  

 

Det kommunala ansvaret för placering i särskilt boende gäller först när medborgaren blir 

biståndsbedömd. All annan form av boende är andra aktörers roll att erbjuda, om det finns ett 

behov av detta. Möjlighet finns för privata aktörer att starta nästan vilken verksamhet som de 

önskar. För några verksamheter krävs det tillstånd, för andra är det bara att starta upp 

verksamheten. För att kunna driva en verksamhet så måste den ge ett positivt resultat. 

 

Motionären skriver att kommunen skall utreda om behov finns för seniorboende. 

Som tidigare nämnts så är det inte en kommuns huvuduppgift att bedriva seniorboende och 

det är inte heller en kommuns uppgift att undersöka om behov finns för andra parter än för de 

som har fått en plats beviljad på särskild boende. Om något företag eller intressent är 

intresserat av att starta ett seniorboende i Storfors så är det självklart så att kommunen skall 

hjälpa till med sin expertkunskap. Men det är inte aktuellt att kommunen skall göra 

utredningar om aktiviteter eller behov för andra parter. 

 
Beslutsunderlag 

Motion från Andris Widuss (M) gruppledare för moderaterna i Storfors om inrättande av 

Seniorboende i Storfors, 2016-12-08. 

(Dnr KS 2016-0379) 

Kommunfullmäktige 2016-12-15 § 71. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-12-11 § 138, förslag till besvarande av motion om 

inrättande av Seniorboende i Storfors. Ärendet återremitterades till kommunchefen för 

komplettering. 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman, 2019-08-12. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-08-26 § 87. 

Kommunstyrelsen 2019-09-16 § 188. 

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 

Avslå motionen med ovanstående motivering.  

 

____________________ 

 

Kopia 

Mats Öman  

Ingmarie Thyr  

   



 

STORFORS KOMMUN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2019-10-10 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

  Dnr KS 2018-0232 

KF § 185 Motion om att öppna Kvarnvägen i Storfors 

 
Moderaterna genom Andris Widuss inkom till kommunfullmäktige 2018-07-24 med en 

motion om att öppna Kvarnvägen i Storfors. 

 

Detta förslag publicerade Socialdemokraterna i sitt valprogram 2018-01-15. 

Storforsdemokraterna skrev in detta i sitt reviderade valmanifest som publicerades  

2018-05-18. 

 

Kvarnvägen stängdes av för flera år sedan för att ytan behövdes för industriändamål. Det har 

under senare år varit långtgående diskussioner om nya entreprenörer var i behov av ytorna 

men sedan ett par år tillbaka så har det framkommit att behovet inte längre finns.  

 

Motionären yrkar på att kommunen skall återöppna Kvarnvägen på nytt. En uppskattad 

kostnad för att öppna Kvarnvägen har dock inte angivets i motionen.  

 

Kommunfullmäktige beslöt att kommunstyrelsen skulle bereda ett svar på denna motion. 

 

Kommunstyrelsen konstaterade att Socialdemokraterna var först ut att föreslå en öppning av 

vägen, strax efter föreslog Storforsdemokraterna detsamma och slutligen motionerade även 

Andris Widuss om att öppna vägen. 

 

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avsätta pengar i investeringsbudgeten för 

att öppna vägen. 1,8 mnkr har avsatts till projektet som kommer att inledas hösten 2019 och 

möjligt vara färdigställt under 2020.  

 

Kommunfullmäktige beslutade om denna post 2018-12-05. 

 
Beslutsunderlag 

Motion från Andris Widuss (M) gruppledare för Moderaterna i Storfors om att öppna 

Kvarnvägen i Storfors, inkom 2018-08-27. 

(Dnr KS 2018-0232) 

Kommunfullmäktige 2018-10-04 § 75, Motion: Öppna Kvarnvägen i Storfors. Motionen 

remitterades till Kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktige 2018-12-05 § 38 Investeringsbudget, 2019-2022. 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman, 2019-08-12. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-08-26 § 88. 

Kommunstyrelsen 2019-09-16 § 189. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KF § 185 forts. 

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 

Besvara motionen enligt ovan. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mats Öman  

Tommy Svärd  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

 Dnr KS 2019-0035 

KF § 186 Motion – Avgiftsfri ändring av hämtningsfrekvens för brännbart avfall 
 

Juhani Verkkoperä (SD) gruppledare har inkommit 2019-01-22 med följande motion. 

Kommunfullmäktige i Storfors beslutade den 2018-12-05 om ny Avfallstaxa fr.o.m.  

2019-01-01. Ändringarna bestod mestadels av ny uppdaterad prislista som var en anpassning 

till taxor i Karlskoga kommun enl. ett tidigare beslut för att harmonisera taxorna. 

Andemeningen var också att taxorna skall anpassas för att öka källsorteringen – 

komposteringen och bidra till miljövänlig avfallshantering. 

 

En av ändringarna var att det blev möjligt för fastighetsägaren att välja en glesare 

hämtningsfrekvens av kärl för brännbart avfall. Intervallet med kompostering utökades från 

tidigare 2 veckor till 4 alternativ; 2, 4, 6 eller 8 veckor. För att ändra hämtningsfrekvensen 

skall fastighetsägaren fylla i blanketten ”Ansökan om undantag från renhållningsordningen” 

och skicka den till Miljökontoret för handläggning. Miljökontoret tar för prövningen en avgift 

på 950 kr. 

 

Sverigedemokraterna i Storfors kommun föreslår. 

Att kommunfullmäktige uppdrar till Myndighetsnämnden i Karlskoga och Storfors kommuner 

att besluta om att ändring av hämtningsfrekvensen för brännbart avfall skall vara avgiftsfri för 

fastighetsägaren med hemkompostering dvs. nuvarande prövningsavgift skall inte tillämpas 

vid enbart ändring av frekvensen. 

 

Motivering. 

Kommunen bör inte minska incitamentet för den enskilde att kompostera – källsortera utan 

det är viktigt att kommunen istället stimulerar kommuninvånarens miljöengagemang och har 

som mål att mängden av avfall förbränning minskar. Kommunen bör således inte ta ut höga 

prövningskostnader vid enkla ändringar som motverkar kommuninvånarens 

miljöengagemang. 

 

Det bör inte vara nödvändigt med en s.k. prövning om en fastighetsägare vill endast ändra 

sophämtningsfrekvensen från 2 till 4 – 8 veckor. Ändringen bör rimligen betraktas istället 

som en ”Ändring av beställning” eller ”Anmälan”. Många kommuner i landet gör den 

tolkningen. 

 

Enligt självkostnadsprincipen i kommunallagen får kommuner inta ta ut högre avgifter än vad 

som motsvarar kostnaden för de tjänster som tillhandahålls. Miljökontorets Prövningsavgift 

på 950 kr. är inte relevant i det uppkomna nya sammanhanget. Då hämtningsfrekvensen av 

kärl för brännbart avfall är nya varianter fr.o.m. januari 2019 skall inte en taxa som har gällt 

för andra mera krävande prövningar automatiskt tillämpas för den nya enklare ändringen. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KF § 186 forts. 

 
Beslutsunderlag 

Motion från Juhani Verkkoperä (SD) om avgiftsfri ändring av hämtningsfrekvens för 

brännbart avfall, 2019-01-22. 

Kommunfullmäktige 2019-01-31 § 95. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-08-26 § 89. 

Kommunstyrelsen 2019-09-16 § 190. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Besvara motionen med att motionärens förslag hänskjuts till referensgruppens fortsatta arbete 

med översyn av avgifter. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Juhani Verkkoperä 

Karlskoga kommun 

Referensgruppen  

 

 

 

 

 


