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Sammanträdesdatum
2019-05-16

Plats och tid

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset, torsdagen den
16 maj 2019, kl. 18.00–19.10.

Beslutande

Peter Farrington (M)
Håkan Larsson (C)
Birgitta Hagström (C)
Urban Lavén (S)
Janina Hjälm (S)
Ingrid Resare (S)
Christoffer Andersson (S)
Steve Nilsson (S)
Bengteric Bergre (V)
Peter Högberg (V)
Urban Persson (StDe)
Andris Viduss (M)
Thomas Backelin (S)

Ersättare

Natchaya Wirathon Lindgren (S)
Kenneth Hjälm (S)

Övriga deltagande

Mats Öman, kommunchef
Tommy Svärd, enhetschef Teknisk drift § 154
Lennart Aronsson, sekreterare

Utses att justera

Steve Nilsson (S)

Justeringens tid och plats

Torsdagen den 23 maj kl. 09.00, Kommunhuset Storfors.

Underskrifter

_________________________

Sekreterare

Lars Johrin (M)
Ingrid Andersson (C)
Brita Jansson (C)
Leif Persson (S)
Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S)
Desirée Lavén (S)
Aurea Rioflorido Karlsson (S)
Birgitta Viberg (S)
Lars-Erik Karlsson (V)
Juhani Verkkoperä (SD)
Monica Ståhl (KD)
Lennart Johansson (S)

Peter Farrington (M)

Paragrafer

151-156

Lennart Aronsson
Ordförande

_________________________

Thomas Backelin
Justerande

__________________________

_______________________

Steve Nilsson

Peter Farrington

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag
Organ
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Datum för anslags uppsättande
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets kansli

Underskrift
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Meddelanden

Kristinehamns kommun
Avtal för bredbandsanläggning och samverkansavtal för fiberutbyggnad.
Kristinehamns KF 14 2019-003-28.
Renhållningsbolaget Mellansverige AB
Protokoll från ordinarie årsstämma i Renhållningsbolaget Mellansverige AB
den 28 mars 2019.
Värmlands läns Vårdförbund
Protokoll direktionen 2019-03-15 § 9-24.
Östra Värmlands Överförmyndarnämnd
Protokoll 2019-04-15 § 24-27
Protokoll 2019-04-15 § 28 sekretess
Bergslagens Räddningstjänst
Protokoll Direktionen Bergslagens Räddningstjänst 2019-04-03 § 15-21
Protokoll Direktion Bergslagens Räddningstjänst 2019-04-17 § 22-28.
Brottsförebyggande Centrum
Årsmötesprotokoll – Agera Värmland (f.d. Brottsförebyggande Centrum i Värmland)
Kommunrevisionen
Granskningsrapport av god ekonomisk hushållning.
Granskningsrapport av Vårdkedjor och läkemedel för äldre, Landstinget i Värmland.
Granskningsrapport av Vårdkedjor och läkemedel för äldre, Storfors kommun.
Regeringen
Beslut 2019-04-04 M2018/01576/Me. Överklagande i fråga om vattenskyddsområde i fråga
om vattenskyddsområde och föreskrifter för Vargtorpets vattentäkt, Storfors kommun.
Valnämnden Storfors kommun
Vice ordförande Valnämnden Peter Högberg (V) redogör för rutin för ordning i och i
anslutning till vallokaler och röstmottagningslokaler.
Valnämnden 2018-05-13 § 45 bilaga 2.
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen av meddelanden.
____________________
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Dnr KS 2019-0131

KF § 152

Revidering av Myndighetsnämndens reglemente, Karlskoga och Storfors
kommuner – utifrån lag 2018:222 om bostadsanpassningsbidrag

I juli 2018 trädde den nya lagstiftningen gällande bostadsanpassningsbidrag i kraft. I och med
att denna lagstiftning trätt i kraft upphävs lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag
m.m. Utifrån detta bör reglementet för Myndighetsnämnden Karlskoga och Storfors
kommuner revideras avseende § 1, där det framgår de lagstiftningar myndighetsnämnden har
som ansvar.
Revidering gällande nya lagen om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft 1 juli, 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från handläggare Pernilla Andersson Wiss 2019-02-26.
Protokollsutdrag 2019-03-14, § 26 Myndighetsnämnden, Dnr 2019-00061.
Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman 2019-03-28.
Reglemente för myndighetsnämnden Karlskoga och Storfors kommuner.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-04-08 § 34.
Kommunstyrelsen 2019-04-29 § 81.
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna revidering av reglemente för myndighetsnämnden Karlskoga och Storfors
kommuner, utifrån nya lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) enligt bilaga 1.
_______________

Kopia
Agne Adolfsson
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Dnr KS 2019-0130

KF § 153

Revidering av Myndighetsnämndens reglemente, Karlskoga och Storfors
kommuner – utifrån lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter

I juli 2019 träder den nya tobakslagen i kraft. Lag om tobak och liknande produkter
(2018:2088). I och med att denna lagstiftning träder i kraft upphävs tobakslagen (1993:581)
samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). Utifrån detta bör
reglementet för Myndighetsnämnden Karlskoga och Storfors kommuner revideras avseende
1 §, där det framgår de lagstiftningar som myndighetsnämnden ansvarar för.
Revidering gällande nya lagen om tobak och liknande produkter kommer att börja gälla från
och med 1 juli, 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från handläggare Pernilla Andersson Wiss 2019-02-18.
Sammanträdesprotokoll 2019- 03-14, myndighetsnämnden Dnr 2019-00050
Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman 2019-03-28.
Reglemente för myndighetsnämnden Karlskoga och Storfors kommuner.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-04-08 § 35.
Kommunstyrelsen 2019-04-29 § 82.
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna revidering av reglemente för myndighetsnämnden Karlskoga och Storfors
kommuner, utifrån nya lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) enligt bilaga 2.
_________________

Kopia
Agne Adolfsson
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Dnr KS 2019-0162

KF § 154

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.
Storfors kommun är mycket sårbar då enbart ett tankställe för drivmedel finns inom radien av
25 km. Det ligger även i tiden att kommuner stärker sitt civilförsvar och mobiliserar sig för att
vara redo för samhällsstörningar.
En dialog med säkerhetssamordnare Michael Björklund har förts om det finns möjlighet att
söka statsbidrag för ändamålet, och det har konstateras att detta inte går.
Teknisk drift har tagit fram ett koncept tillsammans med en leverantör av tankar och pumpar
som fungerar som en vanlig pump i normalfallet och pumpning via batteri vid strömavbrott.
Tankvolymen är 5 300 liter och hela modulen kan ställas inomhus vid kommunförrådet.
Anläggningen kommer under normala förhållanden att vara låst och nyckel kommer att
förvaras i kassaskåp som administreras av utsedd personal.
Tillstånd kommer att sökas för ändamålet.
Kostnaden för tank och tankutrustning är 100 000 kr. Uppfyllning av diesel uppgår till en
kostnad av ca 82 000 Kr. Totalsumma 182 000 Kr.
Finansiering
Utökning i investeringsbudget 2019.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-29 redogjorde Enhetschef Teknisk drift
Tommy Svärd redogör för ärendet.
Dieseltanken kommer att vara placerad inomhus, Kommunförrådet. Det är en säkerhetstank
med dubbla bottnar för att förhindra en eventuell skada, utsläpp av diesel. Vid en extra ordinär
händelse har kommunen tillgång till att driva dieselaggregatet för kommunhuset och övrig
verksamhet. Det är av vikt att det är Storfors kommun som äger rätten att prioritera vem och
hur mycket respektive får tanka.
För bevarande av dieselns möjligheter att kunna användas under en längre tid kan en tillsats
tillsättas så att dieseln har en lagringstid upp till två år.
Vidare kan omsättning ske genom att teknisk drift och hemtjänst får möjlighet till tankning.
För att säkerställa att inga obehöriga kan tanka diesel kommer endast utsedd behörig
tjänsteman ha rätt och möjlighet att öppna lokalen och tanken för möjliggörande av tankning
av fordon, maskiner.
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KF § 154 forts.
Lars-Erik Karlsson (V) föreslog att Storfors kommun utreder möjligheten till eventuell
samverkan med Samfälligheten på Industriområdet.
Samfälligheten har redan en tank på området om ca 60 kubik.
Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till enhetschef teknisk drift Tommy Svärd utreda om
samverkan kan ske med Samfälligheten gällande befintlig tank på Industriområdet, Storfors.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd 2019-02-12.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-04-08 § 31.
Kommunstyrelsen 2019-04-29 § 96.
Enhetschef teknisk drift Tommy Svärd redogör för ärendet.
Det är samfälligheten som äger tanken på Industriområdet och OK äger drivmedlet.
Enhetschef Tommy Svärd har varit i kontakt med berörda företag.
Företagen Structo Hydraulics AB i Storfors och Miljöbolaget i Svealand AB, Storfors har
meddelat att man ej ser något problem med en samverkan, samutnyttjande av befintlig tank på
Industriområdet.
Företaget Outokumpu har meddelat att innan de besvarar frågan måste en intern
riksinventering och konsekvensanalys genomföras. De återkommer med besked senare.
Företaget OK har meddelat att man ser inga problem, dock måste Storfors kommun göra en
investering i aktuellt objekt med egen pump med mera.
Enhetschef Tommy Svärd betonar vikten av att Storfors kommun själv kan prioritera och äga
drivmedel för fordon teknisk drift och fordon inom hemtjänst. Vidare om en samverkan med
Samfälligheten ska vara möjlig, tvingas Storfors kommun att göra investeringar i tanken.
Kommunchef Mats Öman har kontrollerat att det är lagligt att göra denna investering fast
kommunen ej är ägare av tanken utan Samfälligheten. Vidare måste det utredas hur debitering
sker när drivmedel nyttjas.
Kommunchef Mats Öman betonar att en egen tank för reservbränsle vid samhällsstörning
ligger i linje med de krav staten ställer på kommunerna och kommunens åtagande att arbeta
med ökad säkerhet och kunna bedriva sin verksamhet även vid samhällsstörning.
En ombyggnation sker i kommunhuset för att kunna leda kommunens verksamhet i en
krissituation. För det finns även en separat dieselkraftverk som förser kommunhuset med
elkraft. För detta får kommunen 50 % statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB). När reservkraftaggregatet varit i drift några dagar måste tankning ske.
Därav måste det finnas säkerställt att kommunen själv förfogar och får tillgång till diesel.
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KS § 154
Förslag på sammanträdet - Yrkanden
Håkan Larsson (C) och Lars-Erik Karlsson yrkar att eftersom samtliga berörda ej ännu
inkommit med svar, att ärendet återremitteras för ytterligare utredning om eventuell
samverkan kan ske med Samfälligheten gällande befintlig tank på Industriområdet, Storfors.
Beslutsgång
Efter avslutade överläggningar finner ordföranden att det dels föreligger Kommunstyrelsens
förslag dels yrkande om återremiss. Därav kommer ordföranden att ställa proposition på om
ärendet ska avgöras idag eller senare.
Propositionsordning
Följande propositionsordning uppläses och godkännes:
Beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag.
Beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras senare.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras senare.
Kommunfullmäktiges beslut
Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning om eventuell samverkan
kan ske med Samfälligheten gällande befintlig tank på Industriområdet, Storfors.
____________________

Kopia
Tommy Svärd
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Dnr KS 2019-0126

KF § 155

Region Värmland – kommunalförbund – årsredovisning för
verksamhetsåret 2018 samt likvidatorns förvaltningsberättelse och
slutredovisning

Region Värmland – kommunalförbunds fullmäktige beslutade 2018-11-30, efter godkännande
av samtliga sjutton medlemmar, att avveckla kommunalförbundet
2018-12-31. Förbundets uppdrag, verksamhetsansvar och personal överfördes vid årsskiftet
till nybildade Region Värmland. Vidare beslutade regionfullmäktige att kommunalförbundet
skulle träda i likvidation 2019-01-01 och att regionstyrelsens arbetsutskotts ordinarie
ledamöter skulle utgöra likvidator. Regionfullmäktige beslutade även att
kommunalförbundets tillgångar, skulder och övriga åtaganden och förpliktelser i sin helhet
skulle överföras till nybildade Region Värmland.
Årsredovisning för Region Värmland – kommunalförbund för verksamhetsåret 2018 har
upprättats (bilaga 1). Likvidatorn har överlämnat årsredovisningen till medlemmarna för
godkännande. Efter hörande av revisionen ska medlemmarna ta ställning till godkännande av
årsredovisningen och fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ. Revisorerna har granskat årsredovisningen
och tillstyrker att årsredovisningen godkänns samt att regionstyrelsen och
kollektivtrafiknämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2018. Revisorernas berättelse och förslag till ställningstagande redovisas i
bilaga 2 i beslutsunderlaget.
Likvidatorn har upprättat förvaltningsberättelse och slutredovisning (bilaga 3). Likvidationen
omfattar perioden 2019-01-01 - - 2019-02-28. Verksamhetsansvaret och personalansvaret
övergick 2019-01-01 till Region Värmland, aktieinnehav i bolag och anläggningstillgångar i
form av inventarier och maskiner överläts 2019-01-01 till Region Värmland. Vid årsskiftet
utestående leverantörsskulder och kundfordringar har reglerats.
Tillgångar och skulder samt ansvarsförpliktelser har efter genomförd likvidation överförts till
nya, sammanslagna Region Värmland enligt Regionfullmäktiges beslut 2018-11-30.
Kommunalförbundets medlemmar ska slutgiltigt ta ställning till godkännande av
likvidationen.
Region Värmland – kommunalförbund kan efter medlemmarnas godkännande avregistreras.
Beslutsunderlag
Avveckling av Region Värmland, bilaga 1.
Årsredovisning för Region Värmland – kommunalförbund för verksamhetsåret 2018, bilaga 2.
Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2018, bilaga 3.
Likvidatorns förvaltningsberättelse och slutredovisning, bilaga 4.
Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman, 2019-03-19.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-04-08 § 33.
Kommunstyrelsen 2019-04-29 § 98.
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KF § 155 forts.
Kommunfullmäktiges beslut
o Godkänna årsredovisning för Region Värmland – kommunalförbund för
verksamhetsåret 2018.
o Bevilja regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden samt de enskilda förtroendevalda i
dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
o Godkänna likvidation av Region Värmland – kommunalförbund, org. nr 222000-1362.
____________________

Kopia
Region Värmland, Mona Björn
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Dnr KS 2019-0163

KF § 156

Ägardirektiv AB Storfors Mark- och industrifastigheter

Ett ägardirektiv är ett dokument som både på kort och lång sikt beskriver vad ägaren vill med
sitt bolag, i detta fall Storfors kommun med aktiebolaget Storfors Mark och
Industrifastigheter, organisationsnummer 556198-1399. Ägardirektivet är primärt riktat till
bolagets styrelse och dess vd men det har självklart en indirekt påverkan på hela bolagets
verksamhet och övriga intressenter.
Bolaget äger i dag Storfors Lungsundet 1:105.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-29 redogör Kommunstyrelsens ordförande
Hans Jildesten (S) för ärendet.
Nytt i ägardirektivet är under punkt 6 Ekonomiska principer för bolagets verksamhet,
rubrik Verksamhetens inriktning, sista meningen:
Om möjlighet ges skall bolaget hyra ut hela eller delar av sitt bestånd.
Andris Viduss (M) yrkade att under punkt 6 Ekonomiska principer för bolagets verksamhet,
rubrik Ekonomiska och finansiella mål om ändrad formuleringen av att bolaget har inget
vinstsyfte alternativt att enbart ordet eventuellt utgår i föreslagen formulering enligt nedan:
Bolaget har inget vinstsyfte utan eventuellt överskott skall användas för återinvestering i ägda
fastigheter.
Kommunstyrelsen beslutade att ändra i ägardirektiv under punkt 6 Ekonomiska principer för
bolagets verksamhet, rubrik Ekonomiska och finansiella mål, andra meningen till följande:
Bolaget har inget vinstsyfte utan överskott skall användas för återinvestering i ägda
fastigheter.
Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande från kommunchef Mats Öman, 2019-04-04.
Bilaga 1 – ägardirektiv AB Storfors Mark och Industrifastigheter.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-04-08 § 36 samt bilaga 2.
Kommunstyrelsen 2019-04-29 § 99.
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Kommunchef Mats Öman redogör för ärendet.
Förslag på sammanträdet - Yrkanden
Andris Viduss (M) yrkar att under punkt 6 Ekonomiska principer för bolagets verksamhet,
rubrik Ekonomiska och finansiella mål, andra meningen med följande lydelse utgår
Bolaget har inget vinstsyfte utan överskott skall anändas för återinvestering i ägda
fastigheter.
Peter Högberg (V) yrkar bifall till Andris Viduss förslag.
Beslutsgång
Efter avslutade överläggningar finner ordföranden att det dels föreligger Kommunstyrelsens
förslag dels Andris Viduss (M) förslag som Peter Högberg (V) yrkat bifall till.
Propositionsordning
Beslutar Kommunfullmäktige i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.
Beslutar Kommunfullmäktige i enlighet med Andris Viduss (M) ändringsförslag.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Andris Viduss (M)
ändringsförslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Anta uppdaterat ägardirektiv för AB Storfors Mark och Industrifastigheter enligt bilaga 3.
____________________

Kopia
Mats Öman
Ingela Bergare
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