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Meddelanden

Administrativa nämnden
Protokoll från administrativa nämndens sammanträde 2018-11-16.
Myndighetsnämnden
Nyval till myndighetsnämnden för mandatperioden 2019-2022. § 181
Länsstyrelsen Värmland
Ny ledamot i Kommunfullmäktige, 201-10161-18.
Ny ersättare för ledamot i Kommunfullmäktige, 201-10151-18.
Information om totalförsvarsövning 2020.
Information om verksamhetsövergång från Länsstyrelsen till Region Värmland.
Bergslagens räddningstjänst
Protokoll från Bergslagens räddningstjänst sammanträde 2018-12-05.
Östra Värmlands överförmyndarnämnd
Protokoll från Östra Värmlands överförmyndarnämnd 2018-12-17.
Protokoll från Östra Värmlands överförmyndarnämnd 2018-12-17. (sekretess)
Protokoll från Östra Värmlands överförmyndarnämnd 2018-01-21.
Protokoll från Östra Värmlands överförmyndarnämnd 2018-01-21. (sekretess)
Vänersborgs Tingsrätt (Mark- och miljödomstolen)
Mål nr M 3920-15.
Inlandsbanan
Innovativ tågväxelvärmare testas på Inlandsbanan.
Storfors kommun
Rapportering ej verkställda beslut Q3 2018.
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen av meddelanden.
____________________
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Dnr KS 2019-0035

KF § 95

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 alternativt; 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 kostanden 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 from. Jan 2019 skall inte en taxa som har gällt för
andra mera krävande prövningar automatiskt tillämpas för den nya enklare ändringen.
Juhani Verkkoperä (SD) redogör för motionen.
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Kommunfullmäktiges beslut
Motion Avgiftsfri ändring av hämtningsfrekvens för brännbart avfall remitteras till
Kommunstyrelsen för beredning.
____________________

Kopia
Juhani Verkkoperä
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Dnr 2018-0358

KF § 96

Medborgarförslag – Stäng av Gjutåsvägen vid vändplanen

Ett medborgarförslag har inkommit 2018-02-16.
Förslagsställarna föreslår att Gjutåsvägen stängs av vid vändplanen.
Vi här på Gjutåsvägen vill att ni stänger av vägen uppe vid vändplan. I och med att ni gjorde
vägen vid industrirakan skulle ni titta på om den här vägen kunde stängas av. Den kallas för
brännvinsvägen och då förstår ni vad jag menar. Mycket konstig trafik på dagen men ännu
värre på natten. När polisen står i dörren och frågar om vi har sett något är inte kul.
På den aktuella vägen dumpas diverse saker som bilar, skräp och post eller andra div. grejer
som folk vill bli av med. Vi som bor här skulle få det mycke lugnare. Ni som inte bor här
förstår nog inte hur det har varit i alla år. Vi hoppas att ni lyssnar på oss och stänger av vägen
vid vändplan. Snarast TACK.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag Stäng av Gjutåsvägen vid vändplanen remitteras till Kommunstyrelsen för
beredning.
____________________

Kopia
Förslagsställaren
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Dnr KS 2019-0008

KF § 97

Enkel fråga till Kommunfullmäktige den 31 januari 2019

Monica Ståhl (KD) gruppledare har inkommit 2019-01-09 med följande fråga.
”När krisen kommer…
I början av januari drabbades Sverige av ett riktigt vinteroväder med stormvindar över hela
landet. Följden blev nerblåsta träd och elledningar vilket orsakade längre eller kortare
elavbrott. I vissa delar av landet var skadorna större och avbrotten varade i flera dagar/veckor
med påföljd att invånarna blev utan el, internet, mobiler, vatten och värme under längre tid.
Min fråga är:
Hur ser krisberedskapen ut i Storfors kommun om vi skulle drabbas av stormskador som för
med sig oframkomliga vägar och längre elavbrott som slår ut mobiler, internet, värme – och
vattensystem?”
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) svarar på frågan samt överlämnar ordet till
säkerhetssamordnare Michael Björklund.
Säkerhetssamordnare Michael Björklund svarar på frågan enligt nedan
” Samhällets ansvar vid strömavbrott:
Elektricitet är en självklarhet i dagens samhälle, men vad händer när det blir ett strömavbrott?
I tusentals år har människan klarat sig utan el, men aldrig har vi varit så beroende av
elektricitet som idag. Ett omfattande strömavbrott skulle innebära att många viktiga
samhällsfunktioner skulle sluta fungera. Kommunen har det yttersta ansvaret för de som bor,
jobbar eller turistar i kommunen får stöd och hjälp de behöver vid ett elavbrott. Detta handlar
om att ordna reservkraft och vatten för äldreomsorgen, skola och förskola. Om elavbrottet
orsakar avbrott i dricksvattenförsörjningen erbjuds medborgarna vatten via tappställen. Men
det finns ingen nationell handlingsplan för elförsörjningen vid ett omfattande strömavbrott.
Medborgarens ansvar vid strömavbrott:
Enligt Försvarsberedningens rapport (171218) skall varje individ klara sig en vecka utan stöd
från det offentliga vid en större kris. Samhällets resurser kommer i första hand riktas mot de i
nöd eller till de som saknar förutsättningar att förbereda sig. Ett omfattande strömavbrott som
varar flera dygn kommer med största sannolikhet kräva att medborgarna har förberett sig.
Sista veckan i maj 2018 fick samtliga hushåll i Sverige broschyren ”Om krisen eller kriget
kommer” hemskickat till sig. Innehållet i broschyren var samhällsinformation om vilket
ansvar varje medborgare har vid en kris samt hur man kan förberedda sig vid allvarliga
olyckor, strömavbrott eller militära konflikter.
Justerandes signatur
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KF § 97 forts.
Kommunens förberedelser vid strömavbrott:
Storfors kommun har en handlingsplan hur man skall agera vid samhällsstörningar och
extraordinära händelse. Förtroendevalda och anställda som har en roll i kommunens
krisledningsorganisation utbildas och övas kontinuerligt. Kommunen kommer inom kort ha
genomfört en ombyggnad av kommunhuset som innebär att man installerar ett stationärt
reservkraftverk samt bygger om samtliga sammanträdesrum. Detta skapar förutsättningar att
samverka med andra myndigheter samt leda kommunen vid ett omfattande strömavbrott eller
andra samhällsstörningar. Kommunen har även förberett äldreboendet Sjögläntan samt
vattenverken med uttag för att ha möjlighet att koppla in mobil reservkraft.
Storfors kommun deltar, liksom landets övriga kommuner, i ett nationellt projekt som heter
Styrel. Styrel är ett system som inte påverkar vardagen utan endast tas i drift om det skulle
uppstå kortsiktig brist på eleffekt. Det handlar om mycket sällsynta situationer som kan
uppstå när efterfrågan på el är större än möjligheten att producera eller importera el. Då måste
delar av elnätet kopplas från för att prioritera el till samhällsviktig verksamhet där liv och
hälsa prioriteras högst. Det har hittills aldrig hänt att det har blivit elbrist i Sverige men det
har varit nära vid ett par tillfällen.
Vad som händer om Styrel tas i drift är att vissa verksamheter och bostäder har el och andra
inte. Om det blir ett längre elavbrott kommer elförsörjningen att rotera, det vill säga man turas
om att få el tills bristsituationen är löst.
Kommunen förmedlar även löpande information till medborgarna om vilket eget ansvar man
har vid samhällsstörningar. I fjol i samband med den nationella krisberedskapsveckan (28/56/6-18) publicerades en artikel ”hur man förbereder sig vid olika kriser” i tidningen Frisk i
luften, man hade en föreläsning i prepping av Lars Wilderäng samt deltog under 6 juni
firandet där man informerade besökarna om hur man kan förbereda sig vid olika kriser. Man
delade även ut vattendunkar och utlottade en överlevnadslåda.”
Kommunchef Mats Öman informerar att via kommunens hemsida kan ytterligare information
inhämtas om Storfors kommuns krisberedskap.
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan anses besvarad.
____________________

Kopia
Monica Ståhl
Justerandes signatur
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Dnr KS 2019-0005

KF § 98

Begäran om entledigande från förtroendeuppdrag

Björn Enkvist (SD) hemställer genom skrivelse 2018-11-24 att bli entledigad från sitt uppdrag
som ledamot för Sverigedemokraterna i Storfors kommunfullmäktige med omedelbar verkan.
Kommunfullmäktiges beslut
o Bevilja Björn Enkvist (SD) entledigande.
o Hemställa hos Länsstyrelsen Värmland om ny sammanräkning.
____________________

Kopia
Björn Enkvist
Kristina Elmström
Länsstyrelsen Värmland
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Dnr KS 2019-0022

KF § 99

Begäran om entledigande från förtroendeuppdrag

Anders Knudsen (SD) hemställer genom skrivelse 2019-01-12 att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot för Sverigedemokraterna i Storfors kommunfullmäktige med omedelbar
verkan.
Kommunfullmäktiges beslut
o Bevilja Anders Knudsen (SD) entledigande.
o Hemställa hos Länsstyrelsen Värmland om ny sammanräkning.
____________________

Kopia
Anders Knudsen
Kristina Elmström
Länsstyrelsen Värmland
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Dnr KS 2019-0020

KF § 100

Begäran om entledigande från förtroendeuppdrag

Leif Aho (SD) hemställer genom skrivelse 2019-01-10 att bli entledigad från sitt uppdrag som
ledamot för Sverigedemokraterna i Storfors kommunfullmäktige med omedelbar verkan, då
han ej längre är aktiv inom partiet.
Kommunfullmäktiges beslut
o Bevilja Leif Aho (SD) entledigande.
o Hemställa hos Länsstyrelsen Värmland om ny sammanräkning.
____________________

Kopia
Leif Aho
Kristina Elmström
Länsstyrelsen Värmland
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Dnr KS 2019-0031

KF § 101

Begäran om entledigande från förtroendeuppdrag

Johan Järlestedt (C) hemställer genom skrivelse 2019-01-18 att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot för Centerpartiet i Storfors kommunfullmäktige och Valnämnden med
omedelbar verkan, då han inte längre tillhör något politiskt parti.
Johan Järlestedt (C) har även muntligt meddelat att han även hemställer om entledigande som
ersättare i Visit Värmland ek. förening 2019-2022.
Kommunfullmäktiges beslut
o Bevilja Johan Järlestedt (C) entledigande.
o Hemställa hos Länsstyrelsen Värmland om ny sammanräkning.
____________________

Kopia
Johan Järlestedt
Kristina Elmström
Visit Värmland ek. förening
Valnämnden
Länsstyrelsen Värmland
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Dnr KS 2019-0034

KF § 102

Begäran om entledigande från förtroendeuppdrag

Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) hemställer genom skrivelse 2019-01-24 att bli entledigad från
sitt uppdrag som ledamot för Storfors kommun i Samordningsförbundet Östra Värmland.
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) entledigande.
____________________

Kopia
Eva-Lotta Härdig Eriksson
Kristina Elmström
Samordningsförbundet Östra Värmland
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Dnr KS 2018-0350

KF § 103

Korttidsboende för kvinnor och barn med skyddsbehov

Senaste kartläggningen som Socialstyrelsen genomfört på uppdrag av Regeringen samt
Länsstyrelserna i Sverige, visar på stort behov av skyddat boende för kvinnor och barn.
Kommunerna har det yttersta ansvaret för att tillgodose skyddsbehov av våldsutsatta som
befinner sig i kommunen. Däremot finns det i dagsläget inte tillräckligt antal platser i
skyddade boenden som kan tillgodose detta behov. Stor ansträngning krävs för
socialtjänsterna i landet att hitta en lämplig plats för vissa särskilt utsatta grupper, till exempel
kvinnor med många medföljande barn eller familjer med mindre husdjur. Lösningen är i dessa
fall att placera individerna i dyra externa placeringar hos privata aktörer med kostsamma
dygnsavgifter eller placerar individerna i hotellrum. Behovet av skyddat boende kommer med
stor sannolikhet att växa på grund av det stora inflödet av nyanlända kvinnor som räknas som
särskilt sårbara när det gäller våldsutsatthet enligt NCK:s forskning1.
Inom Integration och ensamkommandebarn enheten sker inom kort en verksamhetsförändring
beroende på minskat antal ensamkommande barn och unga. Verksamheten har arbetat hårt
med att anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Trots att antalet ensamkommande barn och
unga minskat kvarstår behovet av fortsatt verksamhet men i annan boendeform -stödboende.
Möjligheten har uppstått var verksamheten kan erbjuda platser som tillfälligt skyddat boende
då både lämplig personal finns samt anpassad bostad. Enheten ser möjligheten att kunna
bedriva skyddat boende som ett komplement till ordinarie verksamhet i befintlig lokal där
pågående hyresavtal löper till och med 2021-12-31. Detta innebär att Storfors har möjlighet
att ta ställning i en viktig samhällsfråga. Alla behöver kunna känna sig trygga i samhället och
vi behöver slå vakt om personer som utsätts för våld från närstående. Storfors har möjligheten
att skriva sitt namn på kartan som en kommun som tar sitt ansvar för de som inte kan skydda
sig själva.
Det skyddade boendet ska tillhandahålla säkerhet, skydd, samt stöd och hjälp för kvinnor och
medföljande barn utsatta för våld i nära relationer. Övrigt arbete med de skyddsbehövande
och medföljande barn kan innefatta praktiskt stöd, hjälp med myndighetskontakter och
stödsamtal samt meningsfulla fritidsaktiviteter. De erbjudna insatserna bedöms individuellt
utifrån de skyddsbehövandes behov.
Bedömningen är att andra verksamheter inte ska påverkas i större omfattning, eftersom tanken
är att det skyddade boendet ska bedrivas som ett korttidsboende. Familjen befinner sig i
skyddsutredningsfas och inväntar beslut om långsiktigare placering. Målgruppen för skyddade
boendet är till en början kvinnor med barn då byggnaden är välanpassad för att kunna ta emot
stora familjer eller familjer med mindre husdjur.
Del av personalstyrkan som arbetar på det skyddade boendet är samtidigt tillgängliga för
stödboendet. Bemanning för stödboende är reglerat utifrån lagkrav och måste finnas
1

Nationellt centrum för kvinnofrid https://www.nck.uu.se/
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KF § 103 forts.
tillgänglig. Redan befintlig personal kan bemanna både det skyddat boende samt finnas
tillgänglig via telefon för stödboendet nattetid. De krav som IVO har för skyddat boende
överensstämmer med redan befintliga föreskrifter. Verksamheten behöver ingen större
anpassning, de flesta säkerhetsåtgärder är redan vidtagna.
Det finns:
-

Fungerande dörrlarm
Överfallslarm
Byggnaden kan låsas inifrån.
Alla rum kan låsas med egen nyckel
Brandsäkerheten är komplett och det finns tydliga rutiner kring utrymning.
Egna rum med badrum
Fullt utrustat gemensamt kök
Gemensamma sällskapsutrymmen
Samtalsrum
Tvättstuga

De åtgärder som behöver kompletteras är att permanent stänga garagedörrar samt säkra
källare fönster på bottenvåning.
Det finns redan personal med lämplig utbildning (såsom personal med vårdutbildning,
beteendevetare, behandlingsassistent med flera) samt tillgång till interna kompetenshöjande
insatser.
Bedömningen är att socialtjänsten i Storfors kommun inte kommer påverkas nämnvärt då det
är den anvisande kommunens socialtjänst som har det övergripande ansvaret.
Enligt förslag, januari 2018 från regeringskansliet föreslås utökade krav på skyddade
boenden, detta består bland annat av:
o

Skyddat boende ska regleras i Socialtjänstlagen.

o

Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vistas där och
säkerställa barnets rätt till skolgång och hälso- och sjukvård.

o

Det ska finnas kvalitetskrav för skyddade boenden med krav på verksamheten om
kompetens och bemanning och boendena ska vara tillståndspliktiga.

o

Skyddade boenden som ska ta emot barn ska begära registerkontroll inför anställning

Verksamheten har redan väl förankrade rutiner för verksamhet med liknande krav. Förslaget
förväntas träda i kraft 1Juli 2019. Detta kan innebära att socialnämnden inte kommer att
kunna placera akut skyddsbehövande i hotellrum/ vandrarhem/ externa lägenheter etc.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
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Behovet att placera i skyddade boenden kan förväntas öka ytterligare.
Finansiering
Kostnader för anskaffning av våningssängar, spjälsängar, textiler, leksaker, säkring av
garagedörr samt källarfönster. Estimerad summa: 100 000 kr.
Målet är att det skyddade boendet ska finansiera hela verksamheten baserad på dygns
kostnader vid placeringar.
Förslag på kostnad:
Boende kostnad 3500 kr/ kvinna och dygn
Medföljande barn 1500 kr/ barn och dygn
1 kvinna med ett barn 150 000/ månad, ett år 1 800 000 kr.
5 kvinnor med ett barn var 750 000/ månad, ett år 9 000 000 kr.
Solforsen kostnad
Fastighetskostnader 180 000/ månad, ett år 2 160 000 kr.
Personalbemanning 8 personal 370 000/ månad, ett år 4 400 000 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Integrationssamordnare Minna Rudnick, 2018-11-02.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-12-03, § 117.
Kommunstyrelsen 2018-01-14, § 21.
Integrationssamordnare Minna Rudnick och Samordnare Jenny Böving redogör för ärendet
enligt nedan.
Vid detta boende kommer focus vara att ge kvalité samt ett barnperspektiv. Målet är att kunna
ta emot tio kvinnor samt barn. Detta för att kunna i dagsläget ge kvalité. Fastigheten ger dock
möjlighet till att ta emot betydligt fler personer. Boendet är ej avsett för kvinnor som har
missbruksproblem.
Verksamheten kommer också att ha ett barnperspektiv. Det är viktigt att tillkommande barn
får både skolgång och en meningsfull fritid. Därav kan det bli nödvändigt att framledes
anställa en Fritidspedagog eller annan tjänst. Beträffande skolgång är det den placerande
kommunen som ansvarar för dialog med Skolan i Storfors kommun så att detta löses på bästa
sätt.
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Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Monica Ståhl (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Peter Högberg (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag och lämnar ett tilläggsyrkande
att uppdra till kommunchefen att utreda om det är lagligt för kommunen att driva verksamhet
korttidsboende för kvinnor och barn med skyddsbehov så att det inte strider mot
kommunallagen.
Om det ej är lagligt enligt kommunallagen för kommunen att bedriva verksamheten föreslås
Kommunfullmäktige att uppdra till kommunchefen att utreda om verksamheten kan bedrivas i
annan form.
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) yrkar bifall till Peter Högbergs
tilläggsyrkande.
Birgitta Viberg (S) Yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ingrid Andersson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det dels föreligger bifallsyrkanden till kommunstyrelsens förslag samt
ett tilläggsyrkande från Peter Högberg (V)
Ordföranden ställer först proposition på Kommunstyrelsens förslag och därefter på
tilläggsyrkandet.
Beslutar Kommunfullmäktige i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.
Beslutar Kommunfullmäktige i enlighet med Peter Högbergs (V) tilläggsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
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.
____________________

Kopia
Mats Öman
Ingela Bergare
Minna Rudnick
Jenny Böving

Justerandes signatur
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Dnr KS 2018-0347

KF § 104

Revidering av Informationssäkerhetspolicy

Policyn innehåller Storfors kommuns viljeinriktning och övergripande mål för
informationssäkerhetsarbetet. Kommunens samtliga verksamheter omfattas av denna
informationssäkerhetspolicy. Policyn redovisar kommunens övergripande mål och inriktning
med informationssäkerhet samt hur ansvaret i dessa frågor är fördelat. Styrdokumentet
”Riktlinjer för informationssäkerhet” är mer detaljerat och konkretiserar denna
informationssäkerhetspolicy.
Behovet av informationssäkerhet ökar i takt med att kommuninvånarna förväntar sig effektiv
kommunikation, dels via självbetjäning genom hjälp av olika e-tjänster och dels i sin
direktkontakt med kommunen. I allt större utsträckning sker också i verksamheternas
användning och utveckling av systemstöd digitalt, detta för att leverera tjänster på ett effektivt
sätt. Invånarna ska kunna förvänta sig att kommunen hanterar information som rör dem,
exempelvis personuppgifter och information om de olika tjänster de använder, på ett säkert
sätt. I samband med kriser krävs också effektiv och säker kommunikation med berörda
verksamheter och invånare.
Konsekvensen av bristande informationssäkerhet kan betyda störningar i samhällsviktiga
verksamheter, att information går förlorad, förvanskas eller rent av stjäls. Det kan även
medföra ekonomiska förluster och att förtroendet för eller varumärket Storfors kommun
påverkas negativt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från säkerhetssamordnare Michael Björklund, 2018-11-26.
Informationssäkerhetspolicy Storfors kommun.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-12-03, § 115.
Kommunstyrelsen 2019-01-14, § 28.
Säkerhetssamordnare Michael Björklund redogör för ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Anta Informationssäkerhetspolicy för Storfors kommun enligt bilaga 1.
____________________

Kopia
Michael Björklund
Eva Wiklund
Kenneth Sandén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 105

Säkerhetspolicy

Medborgare och besökare har rätt att kräva en god säkerhetsnivå i Storfors kommun och inom
de verksamheter som drivs direkt och indirekt av kommunen. Säkerhetsarbetet ska utgå från
kontinuerliga riskanalyser för identifiering och värdering av risker och hot i verksamheterna.
Vid all riskbedömning ska personsäkerheten alltid prioriteras högt. Säkerhetsarbetet ska vara
långsiktigt och bedrivas systematiskt.
Denna policy är en grund för det dagliga arbetet och en vägledning i ett gemensamt synsätt
och med gemensamma ambitioner. Kommunens säkerhetspolicy har stark koppling till
kommunens rutin för systematiskt brandskyddsarbete, krisledningsplan, handlingsplan hot
och våld och informationssäkerhetspolicyn som utgör komplement till denna säkerhetspolicy.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från säkerhetssamordnare Michael Björklund, 2018-11-26.
Säkerhetspolicy Storfors kommun.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-12-03, § 116.
Kommunstyrelsen 2019-01-14, § 29.
Säkerhetssamordnare Michael Björklund redogör för ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Anta Säkerhetspolicy för Storfors kommun enligt bilaga 2.
______________________

Kopia
Michael Björklund
Eva Wiklund
Kenneth Sandén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018-0344

KF § 106

Val av två ledamöter från oppositionen i kommunens revision
2019-2022

Ordinarie
Ingemar Olsson (M)
Gunnar Övelius (M)
Örjan Alexandersson (C)
Vakant
Vakant
Vid Kommunfullmäktiges valberedning sammanträde 2018-11-29 beslutades att de två platser
som är vakanta presenteras förslag till ledamöter på Kommunfullmäktige 2018-12-05.
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-05 meddelade Kommunfullmäktiges
ordförande Thomas Backelin (S) att de två ordinarie platserna i kommunens revision som
skulle utses av Arbetarpartiet Socialdemokraterna släpps till oppositionen.
Kommunfullmäktig beslutade 2018-12-05 att bordlägga val av de två övriga ledamöterna som
ska utses av oppositionen 2019-2022.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-11-29 § 2.
Kommunfullmäktige 2018-12-05, § 51
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår Kommunfullmäktige att ge
Kommunfullmäktiges valberedning i uppdrag att nominera två ledamöter från oppositionen
till kommunens revision 2019-2022.
Kommunfullmäktiges beslut
Ge Kommunfullmäktiges valberedning i uppdrag att nominera två ledamöter från
oppositionen till kommunens revision 2019-2022.
______________________
Kopia
Kommunfullmäktiges valberedning
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Val av vice ordförande i Storfors kommuns revision
2019-2022

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-05 att bordlägga val av vice ordförande i Storfors
kommuns revision 2019-2022.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-11-29 § 2.
Kommunfullmäktige 2018-12-05, § 51.
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår Kommunfullmäktige att ge
Kommunfullmäktiges valberedning i uppdrag att nominera vice ordförande i Storfors
kommuns revision
2019-2022.
Kommunfullmäktiges beslut
Ge Kommunfullmäktiges valberedning i uppdrag att nominera vice ordförande i Storfors
kommuns revision 2019-2022.
______________________

Kopia
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Val av godemän (S) för tätortsfrågor

Bengteric Bergare (V)

Tätortsfrågor

------------ Vakant (S)

Tätortsfrågor

Hans Lindqvist (C)

Landsbygds/Glesbygdsfrågor

Mikael Lind (C)

Landsbygds/Glesbygdsfrågor

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-05 att bordlägga val av godemän (S) för
Tätortsfrågor.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-11-29 § 9.
Kommunfullmäktige 2018-12-05, § 57.
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår Kommunfullmäktige att ge
Kommunfullmäktiges valberedning i uppdrag att nominera godemän (S) för tätortsfrågor.
Kommunfullmäktiges beslut
Ge Kommunfullmäktiges valberedning i uppdrag att nominera godemän (S) för tätortsfrågor.
______________________

Kopia
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur
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Ombud till Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund 2019-2022

Ordinarie
Lennart Johansson (S)

Ersättare
Håkan Larsson (C)

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-05 att bordlägga ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-11-29 § 33.
Kommunfullmäktige 2018-12-05, § 80.
Lennart Johansson (S) meddelar att Kommunfullmäktige har utsett Lennart Johansson (S)
som ordinarie ledamot i Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund och som ersättare Håkan
Larsson (C). Därav bör någon annan vara ombud eftersom Lennart Johansson (S) är ledamot.
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Lennart Johansson (S) föreslår Kommunfullmäktige att utse Kommunfullmäktiges ordförande
Thomas Backelin (S) som ombud till Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund 2019-2022.
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Backelin till ordinarie ombud i
Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund 2019-2022.
______________________

Kopia
Thomas Backelin
Kristina Elmström
Gullspångsälvens Vattenvårdförbund
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Fyllnadsval av ersättare (C) till Valnämnden

Ersättare Johan Järlestedt (C) i Valnämnden har begärt entledigande från sitt uppdrag.
Kommunfullmäktige beviljade entledigande. Därav erfordras att fyllnadsval förrättas.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-11-29, § 8.
Kommunfullmäktige 2018-12-05, § 53.
Hemställan om entledigande från Johan Järlestedt 2019-01-23.
Kommunfullmäktige 2019-01-31, § 8.
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Ingrid Andersson (C) föreslår Kommunfullmäktige att utse Sebastian Holm (C) till ersättare i
Valnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Sebastian Holm (C) till ersättare i Valnämnden.
______________________

Kopia
Sebastian Holm
Kristina Elmström
Valnämnden

Justerandes signatur
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Fyllnadsval ersättare (C) ombud Visit Värmland ek. förening 2019-2022

Ombud ersättare Johan Järlestedt (C) i Visit Värmland ek. förening har begärt entledigande
från sitt uppdrag. Kommunfullmäktige beviljade entledigande. Därav erfordras att fyllnadsval
förrättas.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-11-29, § 42.
Kommunfullmäktige 2018-12-05, § 89.
Hemställan om entledigande från Johan Järlestedt 2019-01-23.
Kommunfullmäktige 2019-01-31, § 8.
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Ingrid Andersson (C) föreslår Kommunfullmäktige att utse Sebastian Holm (C) till ersättare
ombud Visit Värmland ek. förening 2019-2022.
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Sebastian Holm (C) till ersättare ombud Visit Värmland ek. förening 2019-2022.
______________________

Kopia
Sebastian Holm
Kristina Elmström
Visit Värmland ek. förening

Justerandes signatur
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Fyllnadsval ledamot (S) Samordningsförbundet Östra Värmland
2019-2022

Ledamot Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) i Samordningsförbundet Östra Värmland har begärt
entledigande från sitt uppdrag. Kommunfullmäktige beviljade entledigande. Därav erfordras
att fyllnadsval förrättas.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-11-29, § 25.
Kommunfullmäktige 2018-12-05, § 72.
Hemställan om entledigande från Eva-Lotta Härdig Eriksson 2019-01-24.
Kommunfullmäktige 2019-01-31, § 9.
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår Kommunfullmäktige att utse
Tusse Jonsson (S) till ledamot i Samordningsförbundet Östra Värmland 2019-2022.
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Tusse Johnsson (S) till ledamot i Samordningsförbundet Östa Värmland 2019-2022.
______________________

Kopia
Tusse Jonsson
Kristina Elmström
Samordningsförbundet Östra Värmland

Justerandes signatur
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