
 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2018-06-28 

 

Sida 

1(19) 

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset, torsdagen    

28 juni 2018, kl. 18.00-21.15. Ajournering 19.45-20.00. 

 
Beslutande Peter Farrington (M) Ingrid Andersson (C) 

Brita Jansson (C) Hans Jildesten (S) 

Aurea Rioflorido Karlsson (S) 

Magnus Liljekvist (S) Ingrid Resare (S) 

Steve Nilsson (S) Peter Högberg (V) 

Pontus Löfgren (V) Lars-Erik Carlsson (V) 

Birgitta Hellberg (V) Andris Widuss (M) 

Thomas Backelin (S)  

 
Ersättare  
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KF § 60 Meddelanden 

 
Samordningsförbundet Östra Värmland 

Rapportering från PWC avseende 2017 år revision, 2018-03-27. 

 
Länsstyrelsen Värmland 

Beslut om tillstånd till att sätta upp affischer och skyltar inför 2018-års val (8442494). 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Godkänna redovisningen av ovanstående meddelanden. 

 

____________________ 
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 Dnr KS 2018-0071 

KF § 61 Medborgarförslag: Kulan ska öppnas som ungdomsgård 

 
Ett medborgarförslag har inkommit 2018-02-16. Förslagsställaren föreslår att Kulan i 

Kulturhuset ska öppnas som ungdomsgård. Kultur- och fritidsenheten har utrett frågan och 

har kommit fram till följande svar: 

 

Idag finns det flera aktiviteter i Storfors kommun för ungdomar i åldern 10 till 19 år, som t ex 

PAX, Sporthallen och idrottsföreningar för de som är intresserade av idrott. Kommunen har 

även subventionerat gymkort så att ungdomar skall ha möjlighet att träna och röra på sig.  

De som är intresserade av estetiska ämnen har möjlighet att spela instrument och dansa. 

Kulturverkstaden har sedan höstterminen 2017 öppna tider tisdag, onsdag och torsdag för de 

som vill prova på att spela eller sjunga tillsammans eller bara sitta och prata musik. 

Kulans lokaler är omgjorda för att passa Kulturverkstadens aktiviteter i och med att 

Kulturskolan flyttade från Vargbroskolan till Kulturhuset. 

 

Kulans lokaler är anpassade till Kulturverkstadens verksamhet och är idag öppen för 

ungdomar som intresserade av estetisk aktivitet. Kommunens fritidsgårdsverksamhet sköts 

idag i samverkan med Svenska kyrkan, PAX och av IOGT-NTO i Kyrksten.  

 

Sammantaget föreslår kultur- och fritidsenheten kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

 
Beslutsunderlag 

Medborgarförslag att kulan ska öppnas som ungdomsgård, 2018-02-16. 

Kommunfullmäktige § 15, 2018-03-15. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-05-21 § 61.  

Kommunstyrelsen 2018-06-07 § 123. 

 

Förslagsställaren redogör för sitt medborgarförslag. Förslagsställaren påpekar att klotter och 

skadegörelse har förekommit och att det är viktigt att ungdomar har en mötesplats, lokal och 

anpassade aktiviteter för samtliga ungdomar. Detta är en förebyggande åtgärd för att motverka 

att vissa ungdomar kan hamna på glid och få sociala problem när de blivit vuxna.  

Ett annat alternativ är att PAX verksamheten utvecklades så att det blev utökade öppettider 

och åldersgränser. 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för orsak till att kommunstyrelsens förslag att avslå 

medborgarförslaget. 
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KF § 61 forts. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

 

Peter Högberg (V) lämnar som tilläggsyrkande: 

Utreda hur Kulturhuset kan utveckla för att än bättre komplettera övrig fritidsverksamhet för 

ungdom inom kommun. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) yrkar bifall till Peter Högbergs 

tilläggsyrkande samt yrkar att kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen ta 

upp en diskussion med kyrkan om öppettider på PAX. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden finner att det föreligger dels Kommunstyrelsens avslagsyrkande och dels Peter 

Högbergs (V) tilläggsyrkande där kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) har yrkat 

bifall samt Hans Jildestens (S) tilläggsyrkande. 

 

Ordföranden meddelar att han kommer att först ställa proposition på kommunstyrelsens 

förslag att avslå medborgarförslaget och därefter på tilläggsyrkanden. 

 

Beslutar Kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå 

medborgarförslaget. 

 

Beslutar Kommunfullmäktige i enlighet med Peter Högbergs (V) och Hans Jildestens (S) 

tilläggsyrkanden. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Avslå medborgarförslag att Kulan ska öppnas som ungdomsgård. 

 

2. Utreda hur Kulturhuset kan utveckla för att än bättre komplettera övrig fritidsverksamhet 

 för ungdom inom kommun. 

 

3. Uppdra till kommunstyrelsen att ta upp en diskussion med kyrkan om öppettider på PAX. 

 

__________ 

 

 

Kopia 

Olof Rodehn 

Mats Öman 

Oskar Eklöf 

Förslagsställaren 
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 Dnr KS 2018-0161 

KF § 62 Reviderat reglemente för stöd till föreningar i Storfors kommun 

 

För att få en enklare hantering och en rättvisare fördelning av bidrag till föreningar som är 

verksamma i Storfors kommun föreslår verksamheten att föreningsreglementet kompletteras 

med:  

 

 Enbart föreningar med sitt säte i Storfors kan få föreningsstöd. 

 Alla föreningar som söker får ett verksamhetsbidrag. 
 

Beslutsunderlag 

Föreningsreglemente 2016-2020, 2018-04-26. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-05-21 § 62. 

Kommunstyrelsen 2018-06-07 § 124. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Anta reglemente för stöd till föreningar i Storfors kommun enligt bilaga 1. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Olof Rodehn  
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 Dnr KS 2018-0125 

KF § 63 Program för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning 
 

Storfors kommun har i dagsläget ett handikappolitiskt program. Programmet antogs av 

fullmäktige år 2005, viss revidering/uppdatering beslutades 2007. Vid framtagandet av 

programmet var syftet att uppnå ett kommunövergripande synsätt på hanteringen av 

handikappfrågor i kommunen. 

 

En översyn av programmet har genomförts under 2017 och 2018. Översynen visade att 

programmet kan konkretiseras ytterligare. Delar av terminologin behövde också uppdateras 

eftersom Socialstyrelsen har ändrat sin rekommenderade terminologi. Med bakgrund av detta 

har ett nytt program tagits fram: Program för ökad delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning, Programmet bygger på det gamla handikappolitiska programmet och 

har tagits fram i samråd med kommunens pensionärsråd och teknisk drift. 

 
Beslutsunderlag 

Program för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-05-21 § 64. 

Kommunstyrelsen 2018-06-07 § 125. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Ersätta handikappolitiskt program med program för ökad delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning enligt bilaga 2. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Oskar Eklöf 
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 Dnr KS 2018-0080 

KF § 64 Samverkansavtal Värmland 

 
Värmlands kommuner har haft möjligheten att inkomma med synpunkter på den remiss som 

tidigare skickats ut gällande Samverkansavtal Värmland. Med hänsyn till inkomna remissvar 

beslutade landstingsstyrelsen, den 24 april, att föreslå landstingsfullmäktige, att godkänna 

förslag till Samverkansavtal. Styrelsen beslutade även att skicka ut slutligt förslag på 

Samverkansavtal till kommunerna. 

 

Processen har inneburit ett pressat schema med begränsad handläggning från såväl regionen 

och landstinget som för kommuner. 

 

Samverkansavtalet har tagits fram i samverkan mellan Landstinget Värmland, Region 

Värmland och där löpande inspel har gjorts från förtroendevalda och ledande tjänstemän från 

länets samtliga kommuner. 

 

En väl fungerande samverkan mellan kommunerna och regionen är en förutsättning för ett  

framgångsrikt strategiskt utvecklingsarbete. Parterna utför uppgifter som är ömsesidigt 

beroende av varandra. När samtliga parter förstår varandra, underlättar för varandra och har 

en gemensam målbild, kan uppgifterna utföras effektivt och säkert. En aktiv samverkan ska 

prägla de offentliga verksamheterna i Värmland, där en öppen dialog mellan parterna 

möjliggör en tillitsfull, stabil gemensam utveckling och ett effektivt förbättringsarbete. 

Utgångspunkten för det regionala utvecklingsarbetet är den regionala utvecklingsstrategin -  

Värmlandsstrategin. Parterna är överens om att tillsammans samverka kring och bidra till att 

förverkliga målen i Värmlandsstrategin. 

Avtalet beskriver syfte, principer och ansvarsfördelning mellan parterna. Det reglerar också 

formerna för samverkan inom ramen för den samverkansstruktur som beskrivs närmare under 

kapitel 6. 

 

Det övergripande syftet med samverkan är att upprätthålla en långsiktig och strategisk 

planering för Värmland, som bidrar till att gemensamma resurser används på ett effektivt sätt.  

Samverkan sker i frågor som är av strategisk betydelse för Värmlands långsiktiga utveckling. 

Dessutom hanteras gemensamma utvecklingsfrågor som påverkar relationen mellan regionen 

och kommunerna, till exempel när det gäller ansvarsfördelning eller finansiering. 

 

Samverkansavtalet föreslås gälla från och med 2019-01-01. Avtalet ska utvärderas löpande 

med en första utvärdering våren 2021. 
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KF § 64 forts. 

 
Tidsplan 

Senast den 30 juni skall samtliga värmlandskommuner ha fattat beslut i sina respektive 

kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag 

Protokoll Landstingsstyrelsen 2018-04-24. 

Samverkansavtal Värmland – version daterad 2018-04-24. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-05-21 § 66. 

Kommunstyrelsen 2018-06-07 § 127. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Godkänna samverkansavtalet för Värmland enligt bilaga 3. 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Landstinget Värmland 

Mats Öman 
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 Dnr KS 2018-0053 

KF § 65 Ansvarsfrihet för direktionen i Bergslagens Räddningstjänst samt 

 årsredovisning 2017 för Bergslagens Räddningstjänst 
 

Bergslagens Räddningstjänst har överlämnat årsredovisning 2017 för behandling i respektive 

medlemskommun. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att direktionen beviljas 

ansvarsfrihet för år 2017 och att årsredovisningen godkänns. 

 
Beslutsunderlag 

Protokoll direktionen bokslut 2017, Bergslagens räddningstjänst. 

Årsredovisning 2017, Bergslagens Räddningstjänst. 

Revisionsberättelse 2017, Bergslagens Räddningstjänst. 

Revisionsberättelse för år 2017, Bergslagens Räddningstjänstförbund. 

Revisorernas redogörelse i Bergslagens Räddningstjänst 2017. 

Revisionsrapport granskning av årsredovisningen 2017, Bergslagens räddningstjänst.  

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-05-21 § 67. 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Godkänna årsredovisning 2017 för Bergslagens Räddningstjänstförbund. 

 

Bevilja direktionen för Bergslagens Räddningstjänst ansvarsfrihet för år 2017. 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mats Öman 
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 Dnr KS 2018-0203  

KF § 66 Aktieägartillskott AB Storfors Mark och Industrifastigheter 
 

Storfors Mark och Industrifastigheter är i behov av ett aktieägartillskott för att inte behöva 

försättas i konkurs då bolaget har visat negativa resultat två år.  

 

Bakgrund 

Bolaget köpte på uppdrag av kommunen Hotell och campinganläggningen i Lungsund till ett 

högt pris av den tidigare ägaren för att säkerställa att fastigheten fortsatta användning 

fortfarande skulle vara inom turismnäringen. 

Nuvarande entreprenörer har inte lyckats att driva anläggningen så bra som krävts för att 

bolaget ska få in tillräckligt mycket i hyra samtidigt som stora underhållskostnader uppstått.  

Styrelsen tror att med rätt entreprenör ska det gå att få en tillräcklig omsättning så att hyran 

täcker bolagets löpande kostnader. 

 

Styrelsen önskar att Storfors kommun såsom ägare till bolaget gör ett ovillkorat 

aktieägartillskott på 2 000 000 kronor genom att tillföra kapital till bolaget.  

Ett ovillkorat aktieägartillskott är, precis som det låter, ovillkorat och inte förenat med något 

villkor kring återbetalning. Därför ses det också som ett definitivt och bestående tillskott till 

aktiebolaget och läggs till anskaffningsvärdet för aktierna i bolaget och påverkar inte 

kommunens resultat. 

 
Finansiering 

Aktietillskottet kan ske med befintliga likvida medel och behöver ingen extern finansiering 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare, 2018-05-29. 

Kommunstyrelsen 2018-06-07 § 131. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Storfors kommun gör ett ovillkorat aktieägartillskott om 2 000 000 kronor till AB Storfors 

Mark och Industrifastigheter. 

 

 

___________________ 

 

 

 

Kopia 

Ingela Bergare 

AB Storfors Mark och Industrifastigheter 
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  Dnr KS 2018-0090 

KF § 67 Tertialrapport 1 

 
Ekonomichef Ingela Bergare redogör för Tertialrapport 1. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-05-21 § 69. 

Kommunstyrelsen 2018-06-07 § 133. 

Kommunstyrelsen 2018-06-14 § 137. 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för Tertialrapport 1. 

  
Kommunfullmäktiges beslut   

 

Godkänna Tertialrapport 1 enligt bilaga 4. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Ingela Bergare 
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  Dnr KS 2018-0164 

 

KF § 68 Budget 2019 
 
Bakgrund – sammanfattning från Kommunstyrelsen 2018-06-14 § 138. 

LSS 

En reviderad prognos för LSS utjämningen har kommit. 

Den visar att Storfors kommun får en lägre kostnad om ca 500 tkr gentemot tidigare prognos. 

 

Befolkning 

Antal invånare uppgick till 4 087 invånare vecka 24. 

Budgeten är beräknad på en befolkningsminskning 2019 om – 50 personer vilket innebär 

4040 invånare. 

 

Förskola 

Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott behandlar en framställan om mer personal  

1,5 tjänst beroende av ett ökat antal barn inom förskolan. 

Detta innebär en ökad kostnad om 270 tkr för 2019 som nu inarbetats i budgetramen. 

 

Ensamkommande Barn 

Som planen för verksamheten kring Ensamkommande barn ser ut nu så kommer fastigheten 

Kavaljeren inte behöva användas efter halvårsskiftet 2019, detta gör att kommunen kommer 

att betala 1 000 tkr till Stiftelsen Björkåsen i hyra utan att nyttja lokalen då kommunen har ett 

hyresavtal som sträcker sig till 2021. 

 

Denna extra kostnad kan finansieras från de balanserade avsatta medlen för kommande 

kostnader som kommunen har avsatt. 

 

IFO 

Kostnaden för försörjningsstödet ökar. Del av det ökade försörjningsstödet hänger samman 

med att nysvenskar är på väg ut i arbetslivet. För att få ut personer i arbete och minska 

försörjningsstödet bör kommunen satsa 1 300 tkr från dessa balanserade avsatta medel från 

tidigare år.  

 

Arbetsmarknad 

Då kommunen har många nyanlända inom verksamheten satsas 1 000 tkr från de balanserade 

medlen från tidigare år för att minska kostnader kommande år. 

 

Budgetram 

Slutresultat blir då + 325 tkr vilket motsvarar ett resultat om + 0,13 %. 
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KF § 68 forts. 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för förutsättningar för budget 2019 inklusive 

förändringar gentemot det som tidigare redovisats.  

 

Budget 2019 är en rambudget och ingen detaljbudget. Det nya kommunfullmäktige skall 

behandla och besluta om budget 2019, plan 2020-2021.  

Budgeten är beräknad på en befolkningsminskning om – 50 personer. 

Budgetram 2019 är en budget enligt enheternas önskemål för att bedriva samma verksamhet 

2019 som bedrivs under 2018. 

 

Särskilda boenden 

I budget 2018 fanns ej inräknat intäkt från försäljning av korttidsplatser på särskilda boenden. 

Dock i budget 2019 finns denna intäkt inräknad.  

 

Matproduktion för särskilda boenden 

I budget 2019 är det inräknat att matproduktion sker på Särskilda boenden. 

 

Budgetram 

Slutresultat blir då + 325 tkr vilket motsvarar ett resultat om + 0,13 %. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Andris Widuss (M) yrkar: 

* Budgetens resultat skall uppgå till 2 % i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om 

 finansiella mål.   

* I budget 2019 räknar Storfors kommun med en befolkningsminskning om – 20 

 personer.  

 Det innebär en ökad skatteintäkt om ca 1 500 tkr gentemot kommunstyrelsens förslag. 

* Uppdra till verksamheterna ta fram förslag till kostnadsbesparingar om ca 3 miljoner 

 kronor, vilket innebär att kommunen totalt erhåller ett positivt resultat om + ca 2 %. 

 Resultatet uppgår då till 4 825 tkr. 

  

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) yrkar) 

* Bifall till kommunstyrelsens förslag samt betonar att i budget 2019 ingår att medel tas från 

 de balanserade medlen från tidigare år till: 

 - EKB: Vissa av EKB barnen kommer att flytta ut från Kavaljeren vid halvårsskiftet 2019. 

  Storfors kommun har dock kvar hyreskostnaden till Stiftelsen Björkåsen vilket motsvarar 

  ca 1 000 tkr.  

 - IFO: Kostnaden för försörjningsstödet ökar. Del av det ökade försörjningsstödet hänger 

  samman med att nysvenskar är på väg ut i arbetslivet. För att få ut personer i arbete och 

  minska försörjningsstödet satsar kommunen 1 300 tkr.  

 - Arbetsmarknad: Då kommunen har många nyanlända inom verksamheten satsas  

  1 000 tkr för att få ut personer på arbetsmarknaden. 

 

Peter Högberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KS § 68 forts. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden meddelar att han har för avsikt att ställa kommunstyrelsens förslag mot 

Moderaternas Andris Widuss förslag. 

 

Beslutar Kommunfullmäktige i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. 

Beslutar Kommunfullmäktige i enlighet med Andris Widuss (M) förslag. 

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Anta budget ram 2019 för Storfors kommun med ett resultat om + 325 tkr motsvarande ca 

0,13 % överskott enligt bilaga 5. 

 

____________________ 

 

Andris Widuss (M) och Peter Farrington (M) anmäler reservation till förmån för sitt eget 

förslag. 
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   Dnr KS 2018-0060 

KF § 69 Fyllnadsval av två revisorer till kommunrevisionen 
 

Två av ledamöterna i kommunrevisionen har begärt entledigande från sina uppdrag. 

Kommunfullmäktige beviljade dem entledigande. Därav erfordras att fyllnadsval förrättas. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2014-12-18 § 59. 

Kommunfullmäktige 2015-06-25 § 157. 

Kommunfullmäktige 2017-11-13 § 64. 

Kommunfullmäktige 2017-112-14 § 76. 

Kommunfullmäktige 2018-02-07 § 5. 

Kommunfullmäktige 2018-03-15 § 16. 

Kommunfullmäktige 2018-04-12 § 26. 

Kommunfullmäktige 2018-05-02 § 45. 

Kommunfullmäktige 2018-05-30 § 54. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att ärendet bordläggs. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bordlägga ärendet. 

 

___________________ 
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 Dnr KS 2018-0061 

KF § 70 Fyllnadsval av vice ordförande i kommunrevisionen 
 

I revisionsreglementet antaget v kommunfullmäktige 2016-02-10 § 5 föreskrivs att 

fullmäktige väljer en ordförande och en vice ordförande för mandatperioden. 

Vice ordförande har hemställt om entledigande på grund av avflyttning från kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-13 § 64 bevilja hemställan. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2014-12-18 § 59. 

Kommunfullmäktige 2015-06-25 § 157. 

Kommunfullmäktige 2016-03-16 § 17. 

Kommunfullmäktige 2017-11-13 § 64. 

Kommunfullmäktige 2018-02-07 § 6. 

Kommunfullmäktige 2018-03-15 § 17. 

Kommunfullmäktige 2018-04-12 § 27. 

Kommunfullmäktige 2018-05-02 § 46. 

Kommunfullmäktige 2018-06-28 § 55. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att ärendet bordläggs. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bordlägga ärendet. 

 

___________________ 
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  Dnr KS 2018-0062 

KF § 71 Fyllnadsval av ordinarie revisor till kooperativa hyresrättsföreningen  

 Trygga hem i Storfors 
 

Enligt § 16 i stadgar för kooperativa hyresrättsföreningen Trygga hem i Storfors kan 

kommunen utse en revisor med en suppleant. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-10 § 8 utse en ordinarie revisor och en 

revisorssuppleant. 

 

Ordinarie revisor har hemställt om entledigande på grund av avflyttning från kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-13 § 64 bevilja hemställan. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2016-02-10 § 8. 

Kommunfullmäktige 2017-11-13 § 64. 

Kommunfullmäktige 2018-02-07 § 7. 

Kommunfullmäktige 2018-03-15 § 18. 

Kommunfullmäktige 2018-04-12 § 28. 

Kommunfullmäktige 2018-05-02 § 47. 

Kommunfullmäktige 2018-05-30 § 56. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att ärendet bordläggs. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bordlägga ärendet. 

 

___________________ 
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  Dnr KS 2018-0063 

KF § 72 Fyllnadsval av lekmannarevisorssuppleant till Renhållningsbolaget i 

 Mellansverige AB för 2018 

 
Enligt aktieägaravtalet mellan Karlskoga Energi & Miljö AB och Storfors kommun skall 

parterna utse en lekmannarevisor samt en lekmannarevisorssuppleant. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-10 § 8 utse en ordinarie revisor och en 

revisorssuppleant. 

 

Revisorssuppleant har hemställt om entledigande på grund av avflyttning från kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-13 § 64 bevilja hemställan. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2015-10-07 § 173. 

Kommunfullmäktige 2017-11-13 § 64. 

Kommunfullmäktige 2018-02-07 § 8. 

Kommunfullmäktige 2018-03-15 § 19. 

Kommunfullmäktige 2018-04-12 § 29. 

Kommunfullmäktige 2018-05-02 § 48. 

Kommunfullmäktige 2018-05-30 § 57. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att ärendet bordläggs. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bordlägga ärendet. 

 

___________________ 


