SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

STORFORS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sida
1(26)

Sammanträdesdatum
2019-02-28

Plats och tid

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset, torsdagen den
28 februari 2019, kl. 18.00–19.20.

Beslutande

Peter Farrington (M)
Lars Johrin (M)
Håkan Larsson (C)
Ingrid Andersson (C)
Sebastian Holm (C), tjg. Mikael Lind (C)
Hans Jildesten (S)
Leif Persson (S)
Natchaya Wirathon Lindgren (S)
Eva-Lotta Härdig Eriksson (S)
Ingrid Resare (S)
Desirée Lavén (S)
Kenneth Hjälm (S) tjg.
Aurea Rioflorido Karlsson (S)
Steve Nilsson (S)
Birgitta Wiberg (S)
Inger Nordström (V)
Bengteric Bergare (V) tjg.
Peter Högberg (V)
Juhani Verkkoperä (SD)
Urban Persson (StDe)
Monika Ståhl (KD)
Andris Viduss (M)
Lennart Johansson (S)
Thomas Backelin (S)

Ersättare

Brita Jansson (C)
Ann-Sofie Hofling (S)

Övriga deltagande

Mats Öman, kommunchef
Ingela Bergare, ekonomichef § 117-118
Tommy Svärd, enhetschef Teknisk drift § 117
Lennart Aronsson, sekreterare

Utses att justera

Steve Nilsson

Justeringens tid och plats

Onsdagen den 13 februari kl. 09.00, Kommunhuset Storfors.

Underskrifter

_________________________

Sekreterare

Andris Viduss

Paragrafer

113-130

Lennart Aronsson
Ordförande

_________________________

Thomas Backelin
Justerande

__________________________

_______________________

Steve Nilsson

Andris Viduss

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-02-28

Datum för anslags uppsättande

2019-03-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets kansli

Underskrift

___________________________________________________

Datum för anslags nedtagande 2019-04-04

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-02-28

Sida
2(26)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
KF § 113 Komplettering av föredragningslistan ..................................................................... 3
KF § 114 Meddelanden ........................................................................................................... 4
KF § 115 Motion om närvarorätt............................................................................................. 5
KF § 116 Begäran om entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens Vård- och omsorgsutskott .................. 6
KF § 117 Investeringsbudget VA-verksamhet 2019 ............................................................... 7
KS § 118 Utöka borgensåtagande Kooperativa hyresrättsföreningen
Trygga Hem i Storfors ............................................................................................. 8
KF § 119 Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Storfors kommun ................................ 11
KF § 120 Partistöd 2019 ........................................................................................................ 14
KF § 121 Översyn av regler för partistöd i Storfors kommun .............................................. 15
KF § 122 Korttidsboende för kvinnor och barn med skyddsbehov....................................... 17
KF § 123 Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse
samt revisorer 2019-2022 ...................................................................................... 18
KF § 124 Fyllnadsval ersättare (C) i Kommunstyrelsen, 2019-2022 .................................... 19
KF § 125 Fyllnadsval ersättare (C) i Kommunstyrelsens Vård- och omsorgsutskott
2019-2022 .............................................................................................................. 20
KF § 126 Begäran om entledigande, avsägelse av uppdrag som ordförande och
ledamot AB Storfors Mark och Industrifastigheter 2019-2022............................. 21
KF § 127 Fyllnadsval av ordinarie ledamot i AB Storfors Mark och Industrifastigheter
2019-2022 .............................................................................................................. 22
KF § 128 Fyllnadsval av ordförande i AB Storfors Mark och Industrifastigheter
2019-2022 .............................................................................................................. 23
KF § 129 Fyllnadsval av ersättare till AB Storfors Mark- och Industrifastigheter
2019-2022 .............................................................................................................. 24
KF § 130 Fråga från Monica Ståhl (KD) till Kommunstyrelsens ordförande –
Hur går det med utbyggnaden av fibernätet i Storfors kommun ........................... 25

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

STORFORS KOMMUN
Kommunfullmäktige

KF § 113

Sammanträdesdatum
2019-02-28

Komplettering av föredragningslistan

Kommunalfullmäktiges ordförande Thomas Backelin frågar om kommunfullmäktige
godkänner att följande extra ärenden behandlas av kommunfullmäktige vid dagens
sammanträde.
*
*
*
*
*

Avsägelse av uppdrag som ledamot och ordförande i AB Storfors Mark och Industri.
Fyllnadsval - Ordinarie ledamot till AB Storfors Mark och Industri.
Fyllnadsval - Ordförande till AB Storfors Mark och Industri.
Fyllnadsval – Ersättare till AB Storfors Mark och Industri.
Fråga från Monica Ståhl (KD) till Kommunstyrelsens ordförande – Hur går det med
utbyggnaden av fibernätet i Storfors kommun?

Kommunfullmäktiges beslut
Komplettera föredragningslistan enligt ovanstående.
____________________
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Sammanträdesdatum
2019-02-28

Meddelanden

Länsstyrelsen Värmland
Avgången ledamot i kommunfullmäktige 201-1569-19.
Dnr KS 2019-0005
Avgången ersättare i kommunfullmäktige 201-1570-19.
Dnr KS 2019-0020
Avgången ledamot i kommunfullmäktige 201-1576-19.
Dnr KS 2019-0022
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 201-1568-19.
Dnr KS 2019-0062
Östra Värmlands överförmyndarnämnd
Protokoll Överförmyndarnämnd 2019-02-18 § 8-12
Protokoll Överförmyndarnämnd 2019-02-18 § 13-14 sekretess
Årsberättelse 2018 Överförmyndarnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen av meddelanden.
____________________
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Dnr KS 2019-0220

KF § 115

Motion om närvarorätt och delta i överläggningarna men inte i besluten

Urban Persson (StDe) gruppledare har inkommit 2019-02-20 med följande motion.
”Enligt kommunallagen 4 kap. 28 § om ”Närvarorätt” får fullmäktige besluta att en
förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid
nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. Så jag motionerar
till kommunfullmäktige att få komma med i kommunstyrelsen. Tanken är uppenbart att
ledamöter från mindre partier inte ska stängas ute. Detta lärde jag mig förövrigt på
informationen i Lungsund”.
Kommunfullmäktiges beslut
Motion om närvarorätt och delta i överläggningarna men inte i besluten remitteras till
Kommunstyrelsen för beredning.
____________________

Kopia
Urban Persson
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Dnr KS 2019-0054

KF § 116

Begäran om entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens Vård- och omsorgsutskott

Birgitta Hagström (C) har i skrivelse 2019-02-05 hemställt om att få bli entledigad från
förtroendeuppdraget som ersättare i Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens Vård och
omsorgsutskott.
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja Birgitta Hagström (C) entledigande från förtroendeuppdraget som ersättare i
Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens Vård och omsorgsutskott.
____________________

Kopia
Birgitta Hagström
Kristina Elmström
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Dnr KS 2019-0025

KF § 117

Investeringsbudget VA-verksamhet 2019

VA-verksamheten i en kommun ska vara taxefinansierat i sin helhet, därför har VAverksamheten en egen investeringsbudget skild från de övriga kommunala verksamheterna.
2019 är sista året i den stora sanerings- och föryngringsplan som funnits för VAverksamheten vilket innebär att verksamheten under 2019 kommer att arbeta fram en ny plan.
Verksamheten har pågående samtal med grannkommunerna om både framtida säkring av
färskvattenproduktionen och hanteringen av restprodukterna från avloppsreningen.
Då diskussionerna pågår avvaktar verksamheten med ombyggnationen av slamhanteringen
som fanns med i investeringsbudgeten för 2018.
Finansiering
Investeringar gjorda inom VA-verksamheten finansieras i sin helhet av intäkter från VAkollektivet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare, 2019-01-18.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-01-21, § 10.
VA-investeringsbudget 2019.
Kommunstyrelsen 2019-02-11 § 43.
Enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd deltar på sammanträdet för besvarande av frågor.
Ekonomichef Ingela Bergare redogör för ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Anta investeringsbudget för VA-verksamheten 2019 enligt bilaga 1.
_________________

Kopia
Tommy Svärd
Ingela Bergare
Eva Wiklund
Kristina Elmström
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Dnr KS 2017-0276

KS § 118

Utöka borgensåtagande Kooperativa hyresrättsföreningen
Trygga Hem i Storfors

Bakgrund
Storfors kommun har godkänt att Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Storfors
köper Kroppavägen 5 för att göra nödvändiga ombyggnader av särskilda boendet och bygga
ett nytt storkök för leverans av mat till hemtjänstens kunder.
Kommunfullmäktige beslöt även om en kommunal borgen för åtgärderna inklusive förvärv av
fastigheten om 17 mnkr.
Vid en noggrannare besiktning visades delar av fastigheten vara i större behov av renovering
än vad som först visats vilket gör att kostnaderna blir högre än vad som först kalkylerats.
Enligt produktionskalkyl så hamnar investeringskostnaderna på 35 mnkr. Föreningen behöver
därför en utökad kommunal borgen med ytterligare 18 mnkr upp till högst sammanlagt
borgensåtagande om 117 mnkr.
För att föreningen ska kunna göra nödvändig renovering krävs även att det tecknas ett
samverkansavtal mellan kommunen och föreningen likt det som finns för Sjögläntan.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-11§ 45 redogjorde ekonomichef Ingela Bergare
för ärendet enligt nedan.
Det har tillkommit fyra stora extrakostnader vilket föranleder utökat borgensåtagande:
* Kök hemtjänst.
* Utökat brandskydd, vid en ombyggnation är befintligt brandskydd ej godkänt.
* Renovering av kulvert.
* Bergvärme pay-off tid 13 år.
Kök hemtjänst:
Nybyggnation av ett tillagningskök enligt beställning från KS i juni 2018. 2 lägenheter görs
om till ett nytt tillagningskök för den mat som sänds hem till kunder inom hemtjänsten varje
dag.
Brandskydd:
Vid ombyggnation av fastigheten skall en uppdatering av brandskyddet ske så att det
uppfyller dagens krav, idag är inte brandskyddet tillfredsställande. Byggnaden är indelad i tre
stora brandceller. Utöver dessa är trapphus, hiss samt hissmaskinrum egna brandceller.
Boenderum utgör inte egna brandceller. Pga. ventilationssystemets utformning finns stor risk
för spridning av brand och brandgaser inom hela byggnaden, även mellan de brandceller som
finns idag. Respektive lägenhet skall bland annat utformas så att den utgör en brandcell.
Sprinklersystem installeras m.m.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

STORFORS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-02-28

Sida
9(26)

KF § 118 forts.
Renovering av kulvert – värmesystem och tappvatten:
Detta beräknas till en beräknad kostnad om 1,8- 1,9 miljoner kronor.
Det är lämpligt om dessa åtgärder görs samtidigt som övrig ombyggnation men de kan även
skjutas på framtiden men då medför det ökade kostnader.
Byte av värmesystem från fjärrvärme till bergvärme:
Vid installation av bergvärme är det en pay-off tid om 13 år. Därefter är investeringen lönsam.
Övrig information inför vidare behandling i Kommunfullmäktige:
* Amorteringstakt för lånen (hur minskas borgensåtagandet)
* Hyreskostnaderna
* Samverkansavtal
Frågor från förtroendevald:
Inger Nordström (V): samverkansavtal mellan Storfors kommun och Kooperativa
hyresrättsföreningen Trygga hem i Storfors ska tecknas men för hur lång tid?
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige var att
- Utöka befintlig kommunal borgen till att maximalt uppgå till 117 mnkr för Kooperativa
hyresrättsföreningen Trygga Hem i Storfors.
- Teckna samverkansavtal mellan Storfors kommun och Kooperativa hyresrättsföreningen
Trygga Hem i Storfors för Kroppavägen 5.
- Komplettera beslutsunderlaget inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet med
Amorteringstakt, Hyreskostnader samt att samverkansavtalet utsänds som ett
beslutsunderlag till Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-06-25 § 154
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare, 2019-01-13.
Underlag från Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Storfors.
Kommunstyrelsen 2019-02-11 § 45.
Hyra Kroppavägen 5.
Förslag till samverkansavtal mellan Storfors kommun och KHF Trygga Hem i Storfors.
Ekonomichef Ingela Bergare redogör för ärendet.
Renovering av kulvert:
Beträffande renovering av kulvert har räknats fram att om det arbetet skjuts framåt om 5 år
innebär det en ökad kostnad om ca 400 tkr med beaktande av en indexuppräkning och extra
kostnader för en ny byggetablering.
Dessutom måste man erbjuda annan bostad för kunderna under den tid som
renoveringsarbetet i kulverten pågår.
Vidare skulle vid en renovering en mätare uppsättas för respektive fastighet, så att respektive
fastighet fick bära sina egna energiförbrukningskostnader.
Justerandes signatur
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KF § 118 forts.
Amorteringstakt:
Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Storfors kommer att minst amortera
2 miljoner kronor per år.
Hyreskostnaden per månad:
Ekonomichef Ingela Bergare meddelar att hyreskostnaden per månad kommer att uppgå till
6 500 kr per månad år 2019 och en viss höjning 2020.
Det kommer att vara samma hyresbelopp oavsett om kunden bor på Sjögläntan eller på
Kroppavägen 5.
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Peter Högberg (V) yrkar på återremiss av ärendet, med särskilt fokus på möjligheterna till
en alternativ lösning för tillagningskök:
1. Kan tillagningskök anordnas i annan lokal
2. Hur påverkas extra kostnad för brandskyddsåtgärder av en alternativ lösning för
tillagningskök?
3. Hur kan planlösningen ändras utan att stora extra kostnader för brandskydd skapas?
Hans Jildesten (S) yrkar bifall till Peter Högbergs (V) återremissyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Thomas Backelin (S) finner att det dels föreligger Kommunstyrelsens förslag,
dels Peter Högberg (V). Bifallsyrkande föreligger endast till Peter Högbergs
återremissyrkande.
Beslutar Kommunfullmäktige i enlighet med Peter Högbergs (V) återremissyrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Återremittera ärendet till Kommunstyrelsen.
2. Utredning skall ske med särskilt fokus på möjligheterna till alternativ lösning för
tillagningskök:
- Kan tillagningskök anordnas i annan lokal.
- Hur påverkas extra kostnad för brandskyddet av en alternativ lösning för tillagningskök.
- Hur kan planlösningen ändras utan att stora extra kostnader för brandskyddet skapas.
____________________
Kopia
Ingela Bergare
Mats Öman
Justerandes signatur
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Dnr KS 2019-0013

KF § 119

Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Storfors kommun

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett nytt förslag till ny arbetsordning
för kommunfullmäktige.
Förslag till ny arbetsordning grundar sig på lagändringarna som skett vilket gör att
arbetsordningen bör revideras.
SKL har haft vid framtagandet av förslaget för ny arbetsordning för kommunfullmäktige
följande utgångspunkter:
o
o
o
o

Innehållet i kommunallagen.
Utvecklingen av kommunal praxis.
Den kommunaldemokratiska utvecklingen.
Hänsyn till skiftande lokala förutsättningar i kommunen och landstinget.

Utöver ändring av lagrum och formalia har även § 10, 13, 21, 22 och 43 fått mer ingående
ändringar som också grundar sig i SKLs arbetsordning, men också lokala beslut vilket gör att
arbetsordningen bör revideras ytterligare.
§ 10 har ändrats från:
Fullmäktige beslutar särskilt om vilken eller vilka ortstidningar som
annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens
webbplats.
Ordförande bestämmer efter samråd med vice ordförandena i vilken
utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas skall införas i de
tidningar som kommunfullmäktige beslutar. Skulle inte ärenden annonseras ska
i annonsen anges var samtliga uppgifter i kungörelsen sinns tillgängliga.
Samtliga uppgifter i kungörelsen ska göras offentliga på kommunens hemsida
minst en vecka före sammanträdesdagen.
Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde
begränsa annonseringen i ortstidningarna samt på webbplatsen.
till:
Fullmäktiges sammanträde annonseras på kommunens hemsida och kommunens
anslagstavla.
Samtliga uppgifter i kungörelsen ska göras offentliga på kommunens hemsida
minst en vecka före sammanträdesdagen.
Justerandes signatur
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KF § 119 forts.
§ 13 har ändrats från:
Kallelse och övriga handlingar skickas via e-post samt elektroniskt.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i
sammanträdeslokalen under sammanträdet.
till:
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Handlingarna i varje
ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under
sammanträdet.
§ 21 har ett nytt stycke lagts till:
- kommunalråd och oppositionsråd.
§ 22 har ett nytt stycke lagts till:
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av
revisionsberättelsen.
§ 43 har ändrats från:
Protokollet ska utöver de i 5 kap. 62 § KL uppställda kraven på
tillkännagivande även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats.
till:
Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll skall göras i enlighet
med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet
publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning hinder ej
möter på grund av lag eller annan författning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunsekreterare Marcus Viker Lundberg, 2018-12-20.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-01-21, § 4.
Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Storfors kommun.
Bilaga: Arbetsordning för fullmäktige – ett underlag för lokala bedömningar.
Kommunstyrelsen 2019-02-11 § 46 samt bilaga 11.
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Förslag på sammanträdet – Yrkande
Andris Viduss (M) föreslår ändring i § 43 att Landstinget stryks. Texten i § 43 får därmed
följande lydelse:
Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll skall göras i enlighet med vad som
föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens
anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det föreligger dels kommunstyrelsens förslag och dels
Andris Viduss (M) ändringsförslag.
Propositionsordning
Beslutar Kommunfullmäktige i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.
Beslutar Kommunfullmäktige i enlighet med Andris Viduss (M) ändringsförslag.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutat bifalla Andris Viduss (M)
ändringsförslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa ny arbetsordning för Kommunfullmäktige enligt bilaga 2.
____________________

Kopia
Thomas Backelin
Lennart Johansson
Andris Viduss
Mats Öman
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Dnr KS 2018-0371

KF § 120

Partistöd 2019

I kommunallagen 4 kap. § 32 framgår det att beslut om att betala ut partistöd ska fattas minst
en gång per år.
I kommunallagen 4 kap. § 31 framgår det att partierna årligen ska lämna en skriftlig
redovisning som visar att partistödet använts för de ändamål som anges i kommunallagen 4
kap. § 29. En redovisningsblankett finns framtagen för detta.
I de av kommunfullmäktige beslutade reglerna för kommunalt partistöd står det i § 6 att
partistöd ska utbetalas i förskott.
Finansiering
Ansvar 100, verksamhet 1110.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunsekreterare Marcus Viker Lundberg, 2019-01-04.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-01-21, § 7.
Kommunstyrelsen 2019-02-11 § 48.
Kommunfullmäktiges beslut
Utbetala partistöd 2019 till de partier i kommunfullmäktige som har rätt till partistöd under
förutsättning att redovisningsblankett inlämnas.
___________________

Kopia
Hans Jildesten (S)
Lars-Erik Karlsson (V)
Håkan Larsson (C)
Peter Farrington (M)
Monika Ståhl (KD)
Uran Persson (StDe)
Juhani Verkkoperä (SD)
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Dnr KS 2018-0350

KF § 121

Översyn av regler för partistöd i Storfors kommun

På Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-30 § 51 togs beslutet att genomföra en
översyn av Regler för kommunalt partistöd i Storfors kommun.
2017 års kommunallag (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar inga
ändringar som förändrar förutsättningarna att få ut partistöd mot dagens läge. Istället handlar
det om redaktionella ändringar samt nya lagrum. Kommunalt partistöd regleras nu i 4 kap 2932 §§ kommunallagen. Ändringar i regelverkets 1, 5 och 6 §§ har gjorts därefter.
I det nuvarande reglementet baseras utbetalningen av partistöd på förra årets prisbasbelopp.
Istället föreslås att utbetalningen baseras på det prisbasbelopp som gäller det år beslut om
utbetalning av partistöd tas.
I Regler för kommunalt partistöd i Storfors kommun 3 § står det:
Representerat politiskt parti i Kommunfullmäktige kan få partistöd med 16,95 % av
prisbasbeloppet året före bidragsåret för varje mandat partiet har i kommunfullmäktige
1 januari bidragsåret samt ett grundbelopp om 9 % av prisbasbeloppet till varje parti.
Förslag till ändring av 3 §:
Representerat politiskt parti i Kommunfullmäktige kan få partistöd med 16,95 % av
prisbasbeloppet för varje mandat partiet har i kommunfullmäktige 1 januari
bidragsåret samt ett grundbelopp om 9 % av prisbasbeloppet till varje parti.
I det nuvarande regelverket finns heller inga krav när beslut om partistöd ska tas, bara att det
ska utbetalas årsvis och i förskott. För att partistödet ska kunna betalas ut till kommunens
partier så tidigt som möjligt, bör kommunens kansli se till att punkten behandlas på
Kommunfullmäktiges första sammanträde för året.
I övrigt är reglementet överensstämmande med vad som anses vara de grundläggande kraven
för ett reglemente gällande kommunalt partistöd.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunsekreterare Marcus Viker Lundberg, 2018-11-23.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-01-21, § 7.
Regler för kommunalt partistöd i Storfors kommun.
Kommunallagen (SFS: 2017:725).
Kommunstyrelsen 2019-02-11 § 49.
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Kommunfullmäktiges beslut
Anta revideringen av Regler för partistöd i Storfors kommun enligt bilaga 3.
____________________

Kopia
Hans Jildesten (S)
Lars-Erik Karlsson (V)
Håkan Larsson (C)
Peter Farrington (M)
Monika Ståhl (KD)
Urban Persson (StDe)
Juhani Verkkoperä (SD)
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Dnr KS 2018-0350

KF § 122

Korttidsboende för kvinnor och barn med skyddsbehov

Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-31 § 103 följande:
o Starta verksamhet korttidsboende för kvinnor och barn med skyddsbehov.
o Korttidsboendet öppnar sommaren 2019.
o En utvärdering skall lämnas till Kommunstyrelsen i november 2020.
o En rapport och kortare redovisning sker till Kommunstyrelsen till november/december
sammanträdet 2019.
o Beslut tas i november 2020 om att permanenta eller avsluta verksamheten.
o Ge kommunchefen i uppdrag att utreda om det är lagligt för kommunen att driva ett
korttidsboende för kvinnor och barn med skyddsbehov så att det inte strider mot
kommunallagen.
o Om det ej är lagligt enligt kommunallagen för kommunen att bedriva verksamheten
uppdras det till kommunchefen att utreda om verksamheten kan bedrivas i annan form.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-01-31 § 103:
Kommunchefens svar redovisas nedan:
Återkoppling till kommunfullmäktigesammansträde 2019-01-31, ärende Korttidsboende för
kvinnor och barn med skyddsbehov.
Undertecknad har haft kontakt med jurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
gällande om en kommun har rätt att öppna upp ett Korttidsboende för kvinnor och barn med
skyddsbehov.
Enligt kommunallagen är det fullt möjligt för en kommun att öppna upp denna typ av
verksamhet och driva i egen regi. Kommuner som driver i egen regi behöver inga tillstånd.
Dock behövs det anmälningsplikt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Skulle
verksamheten bedrivas inom ex. kommunalt bolag krävs tillståndsplikt enligt
Socialtjänstlagen.
Ärendet kan enligt kommunallagen laglighetsprövas men kommer troligtvis inte få något
gehör då ärendet inte strider mot någon lag eller författning.
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen.
___________________
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Dnr KS 2019-0017

KF § 123

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse
samt revisorer 2019-2022

Intresseföreningen Bergslaget Kommuner och regioner i samverkan och dess valberedning
har utsänt skrivelse varvid man ger medlemskommunerna möjlighet att nominera ledamöter
till Intresseföreningen Bergslagets styrelse för hela mandatperioden (fyra år) alternativt årsvis.
Styrelsen bör:
* ha en så jämn könsfördelning som möjligt.
* representera medlemmarna i samtliga fem län där föreningen har medlemmar.
* spegla den samlade politiska kartbilden hos våra medlemmar.
Föreningens medlemmar erbjuds möjlighet att senast 2019-03-15 nominera ledamöter till
föreningens styrelse samt revisorer.
Valberedningen ser gärna att en ledamot från vardera könet nomineras till styrelsen.
Nominerade ledamöter skall ingå i sin moderorganisations styrande organ som exempelvis
kommunstyrelsen, regionstyrelse eller motsvarande politiskt organ hos medlemmen.
Kommunfullmäktiges beslut
Nominera Desirée Lavén (S) till styrelsen för Intresseföreningen Bergslagets styrelse för
mandatperioden 2019-2022.
___________________

Kopia
Desirée Lavén
Intresseföreningen Bergslaget
christina.westerlund@bergslaget.se
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KF § 124

Fyllnadsval ersättare (C) i Kommunstyrelsen, 2019-2022

Birgitta Hagström (C) har hemställt och blivit beviljad entledigande från sitt
förtroendeuppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Håkan Larsson (C) föreslår att kommunfullmäktige utser Sebastian Holm (C) till ersättare i
Kommunstyrelsen 2019-2022.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande från Birgitta Hagström (C), 2019-02-05.
Kommunfullmäktige 2019-02-28 § 116.
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Sebastian Holm (C) till ersättare i kommunstyrelsen, 2019-02-28 -- 2022.
____________________

Kopia
Sebastian Holm
Hans Jildesten
Kristina Elmström
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Dnr KS 2019-0113

KF § 125

Fyllnadsval ersättare (C) i Kommunstyrelsens Vård- och omsorgsutskott
2019-2022

Birgitta Hagström (C) har hemställt och blivit beviljad entledigande från sitt
förtroendeuppdrag som ersättare i Kommunstyrelsens Vård- och omsorgsutskott.
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Håkan Larsson (C) föreslår att kommunfullmäktige utser Sebastian Holm (C) till ersättare i
Kommunstyrelsens Vård- och omsorgsutskott 2019-2022.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande från Birgitta Hagström (C), 2019-02-05.
Kommunfullmäktige 2019-02-28 § 116.
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Sebastian Holm (C) till ersättare i kommunstyrelsens Vård- och omsorgsutskott
2019-02-28 – 2022.
____________________

Kopia
Sebastian Holm
Hans Jildesten
Kristina Elmström
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KF § 126

Begäran om entledigande, avsägelse av uppdrag som ordförande och
ledamot AB Storfors Mark och Industrifastigheter 2019-2022

Ordförande i AB Storfors Mark och Industrifastigheter, Lennart Johansson (S) hemställer
genom skrivelse 2019-02-28 att få bli entledigad från uppdragen som ordförande och
ordinarie ledamot i styrelsen för AB Storfors Mark och Industrifastigheter.
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja Lennart Johansson (S) entledigande från uppdraget som ordförande och ledamot i
AB Storfors Mark och Industrifastigheter.
____________________

Kopia
Lennart Johansson
AB Storfors Mark och Industrifastigheter
Kristina Elmström
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Dnr KS 2019-0114

KF § 127

Fyllnadsval av ordinarie ledamot i AB Storfors Mark och
Industrifastigheter 2019-2022

Ordförande i Storfors Mark och Industrifastigheter AB, Lennart Johansson (S) har i skrivelse
2019-02-28 hemställt om att få bli entledigad från uppdragen som ordförande och ordinarie
ledamot i styrelsen för AB Storfors Mark och Industrifastigheter. Kommunfullmäktige
beslutade 2019-02-28 att bevilja entledigandet.
Därav skall ny ordinarie ledamot utses.
Förslag på sammanträdet - Yrkanden
Lennart Johansson (S) föreslår att kommunfullmäktige utser Hans Jildesten (S) till ny
ordinarie ledamot i AB Storfors Mark och Industrifastigheter för tiden 2019-2022.
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Hans Jildesten (S) till ordinarie ledamot i AB Storfors Mark och Industrifastigheter
för tiden 2019-02-28 -- 2022.
____________________

Kopia
Hans Jildesten
AB Storfors Mark och Industri fastigheter
Kristina Elmström
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Dnr KS 2019-0115

KF § 128

Fyllnadsval av ordförande i AB Storfors Mark och Industrifastigheter
2019-2022

Ordförande i AB Storfors Mark och Industrifastigheter, Lennart Johansson (S) har i skrivelse
2019-02-28 hemställt om att få bli entledigad från uppdragen som ordförande och ordinarie
ledamot i styrelsen för Storfors Mark och Industrifastigheter AB. Kommunfullmäktige
beslutade 2019-02-28 att bevilja entledigandet.
Därav skall ny ordförande utses.
Förslag på sammanträdet - Yrkanden
Lennart Johansson (S) föreslår att kommunfullmäktige utser Hans Jildesten (S) till ordförande
i AB Storfors Mark och Industrifastigheter för tiden 2019-2022.
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Has Jildesten (S) till ordförande i AB Storfors Mark och Industrifastigheter för tiden
2019-02-28 -- 2022.
____________________

Kopia
Hans Jildesten
AB Storfors Mark och Industrifastigheter
Kristina Elmström
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KF § 129

Fyllnadsval av ersättare i AB Storfors Mark- och Industrifastigheter
2019-2022

Förslag på sammanträdet - Yrkanden
Lennart Johansson (S) föreslår att kommunfullmäktige utser Thomas Backelin (S) till
ersättare i Storfors Mark och Industrifastigheter AB för tiden 2019-2022.
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Thomas Backelin (S) till ersättare i AB Storfors mark och Industrifastigheter för tiden
2019-02-28 -- 2022.
____________________

Kopia
Thomas Backelin
AB Storfors Mark och Industrifastigheter
Kristina Elmström
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Dnr KS 2019-0117

KF § 130

Fråga från Monica Ståhl (KD) till Kommunstyrelsens ordförande – Hur går
det med utbyggnaden av fibernätet i Storfors kommun

Gruppledare Monika Ståhl (KD) har ställt nedanstående fråga till Kommunstyrelsens
ordförande:
”Hur går det med utbyggnaden av fibernätet i Storfors kommun?
2020 är nära…..
Region Värmland har som målsättning att 100 procent av hushållen i Värmland skall ha
tillgång till snabbt bredband år 2020.
20190401 kommer, enligt Storfors hemsida, telestationen i Snårbotten att läggas ner och 10
abonnenter berörs, Telia skall kontakta kunderna.
På IP Onlys hemsida kan man läsa:
”Med välfärdstjänster och e-hälsa skapar vi det nya digitala samhället.
Fiber skapar möjligheter som att ha läkaren framför skärmen, göra läxorna på nätet och arbeta
eller studera på distans”
När vi har KF på torsdag är det den sista februari 2019 och jag undrar hur det går med det
digitala samhällets framfart i vår kommun?”

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) lämnar nedanstående svar:
Hur går det med utbyggnaden av fibernätet i Storfors kommun?
Under 2018 har utbyggnaden för fiber i östra Värmland avstannat på grund av att
kostnaderna för utbyggnaden har ökat kraftigt i förhållande till tidigare beräkningar.
Avtalsförhandlingar pågår mellan IP-Only och kommunerna i östra Värmland.
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Hur går det med det digitala samhällets framfart i vår kommun?
Naturligtvis är förekomst av fiber viktig för vårt samhälles utveckling!
Några exempel på vad som har implementerats i kommunen inom digitalisering:
•

Ny e-tjänstplattform (ger fler digitala tjänster till medborgarna)
Några exempel:
- Medborgarförslag.
- Ansökan om plats inom förskola och fritidsverksamhet.
- Uppsägning av plats inom förskola/fritidshem.
- Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
- Anmälan till kulturverkstad.
Ett 50-tal e-tjänster finns och fler läggs till löpande…

•
•
•
•

Modern lärplattform (Unikum) till förskolan – skapar mognad för digitalisering
i tidig ålder (surfplattor).
Införandet av lärplattform (Google Suite) för skolan ger elever och lärare bra verktyg
att arbeta digitalt och platsoberoende, ger bra uppföljning i elevers utveckling.
(Storfors har Sveriges bästa skola…)
Modern schemaplanering (Time Care Multi Access) – ger chefer och medarbetare
effektivare stöd i planeringen utifrån kundens behov.
Ett nytt upphandlat telefonisystem kommer att ge bättre service i kommunen
(upphandlat 2018, levereras innan sommaren 2019 enligt prognos).

Kommunfullmäktiges beslut
Anse frågan besvarad.
____________________

Kopia
Monika Ståhl
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