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Meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär
18:8

Fullmäktiges val av revisorer.

Justitiedepartementet
Faktablad Svensk migrations- och asylpolitik.
Drift- och servicenämnden
Protokoll 2018-01-26 § 4, Granskning av den gemensamma drift- och servicenämnden.
Protokoll 2018-01-26 § 2 Verksamhetsberättelse och bokslut 2017.
Protokoll 2018-01-26 § 3 Verksamhetsplan och budget 2018.
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
Protokoll från extra bolagsstämman 2018-02-13.
Kvartalsrapport Q4 2017
Rapportering ej verkställda beslut/avbrott i verkställighet
Ej verkställt inom tre månader från beslutsdatum
Verksamhetsområde
SoL IFO
Ja
SoL ÄO
Ja
Avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader
Verksamhetsområde
LSS OF
Ja
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen av ovanstående meddelanden.
____________________
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Dnr KS 2017-0277

KF § 13

Utökad investeringsbudget 2018, Hiss i Kulturhuset

Hissen i Kulturhuset är ålderstigen och har börjat att stanna mellan våningsplanen vilket
innebär att personer kan blir kvar i hissen. Tekniker har varit på plats och försökt att laga
hissen utan framgång, en ombyggnad av hissen är därför nödvändig ur ett säkerhetsperspektiv
och tillgänglighetsperspektiv. Schindler hiss har lämnat ett pris för ombyggnation på
300 000 kr.
Finansiering
Utöka investeringsbudgeten med 300 000 kr.
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2018-01-24 § 6 att man önskar en
kompletterande ekonomisk redovisning eftersom offerten uppgår till 323 224 kronor och
begäran om extra medel uppgår till 300 000 kr.
Redovisning:
Kostnad enligt offert exklusive moms
25 % moms
Totalt inklusive moms
Offert
Ingår ej i offert
Option Ny korg inredning
Besiktning
Total kostnad

259 379 kr
64 845 kr
324 224 kr
259 379 kr
35 000 kr
5 000 kr
299 379 kr

Beslutsunderlag
Offert från Schindler Hiss AB.
Tjänsteutlåtande från enhetschef teknisk drift Tommy Svärd, 2018-01-29.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-01-24 § 6.
Kommunstyrelsen 2018-02-19 § 39.
Enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd redogör för ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Utöka investeringsbudgeten 2018 med 300 000 kr för ny hiss i Kulturhuset.
____________________

Kopia
Tommy Svärd
Ingela Bergare
Justerandes signatur
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Dnr KS 2018-0034

KF § 14

Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland
och förslag om ansvar för kollektivtrafiken och genomförande av
skatteväxling

Landstinget beslutade den 29 augusti 2017 om bildandet av en regionkommun from 1 januari
2019 genom en sammanslagning av Landstinget i Värmland och kommunalförbundet Region
Värmland.
Efter samråd och remiss rörande kollektivtrafikens framtida organisering och finansiering
föreligger nu ett slutligt förslag till organisering av den regionala kollektivtrafikmyndigheten i
Värmland. Förslaget innebär att regionkommunen blir ensamt ansvarig för kollektivtrafiken och
därmed regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland, samt att skatteväxling genomförs med
mellankommunal utjämning under 5 år och att utjämningen upphör år 6.
Regionkommunen förbinder sig svara för finansiering av myndigheten och den regionala
kollektivtrafiken på den nivå som anges i gällande Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Värmland 2017-2021.
Förslagets innebörd beskrivs närmare i bifogat huvuddokument ”Överenskommelse om ansvar för
den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län” som ersätter hittillsvarande ”Avtal om ansvar för
den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län”. Till överenskommelsen finns två bilagor: Avtal
om övergång av avtal och Principer för tillköp.
En regionkommun som ensamt ansvarig för kollektivtrafiken, med beskattningsrätt, fullt ansvar
och beslutsmandat över ägarfrågor, trafikfrågor och finansiering, skapar förutsättningar för en
enkel, effektiv och tydlig styrning efter de politiska målen. Politiska beslut om kollektivtrafiken
kan hanteras tillsammans med andra regionala utvecklingsfrågor. Kollektivtrafik får då en effektiv
koppling till regional utveckling och övrig samhällsplanering och kan samordnas med andra
utvecklingsprocesser på lokal och regional nivå.
En överföring av ansvaret till regionkommunen – det ekonomiska och politiska ansvaret – innebär
att motsvarande ekonomiska resurser behöver överföras mellan kommunerna i länet och
landstinget (regionkommunen), genom en skatteväxling. Skatteväxlingsnivån ska motsvara
kostnaden för den överförda verksamheten Regionkommunens skattesats höjs med samma
procentsats som kommunernas sänks. Utgångspunkten är att resultatet av en växling ska vara
neutral för den genomsnittlige invånaren i länet. En skatteväxling bygger på en frivillig
överenskommelse och samtliga parter måste vara överens.
Skatteväxling föreslås genomföras på senaste kända utfall, 2016 års utfall, och omfatta allmän
regional kollektivtrafik (linjetrafik tåg och buss, kommunala tillköp av trafik och subventionerade
resor samt tätortstrafik).
För att mildra effekterna av skatteväxlingen föreslås en mellankommunal utjämning på 5 år med
start 2019. Principen föreslås vara att första året kompenseras med 100 %, andra året 80 %, tredje
året 60 %, fjärde året 40 % och femte året 20 %, det sjätte året upphör den mellankommunala
utjämningen. Närmare beskrivning av skatteväxling på 2016 års utfall redovisas i bifogat PM
Skatteväxling av kollektivtrafik på 2016 års utfall.
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KF § 14 forts.
För att förändringen ska kunna genomföras krävs att fullmäktigeförsamlingarna i samtliga
kommuner och landstinget fattar likalydande beslut i ärendet. Med hänsyn till tidsförhållanden för
den fortsatta beredningen behöver beslut i ärendet fattas i fullmäktigeförsamling senast 30 mars
2018.
Överenskommelsen om ansvar med tillhörande bilagor är avsett att beskriva hela ärendet med
organisation, partsförhållanden, ansvarsfördelning etc. och beslutas i ett ”paket” som parterna
därmed antar.
Av formella skäl bör dessutom vissa delar beslutas explicit. Det gäller de delar där det krävs
beslut av varje medlem eller som berör landstinget/kommunen som part.
Förbundsordningen för Region Värmland måste revideras med anledning av förslaget.
Revideringen beslutas i särskild ordning inom ramen för bildandet av regionkommunen.
En enhetlig organisation för kollektivtrafiken bedöms skapa förutsättningar för att kunna bedriva
en effektiv och utvecklande verksamhet både ur ett resenärsperspektiv som ur perspektivet att
främja den regionala utvecklingen. Förändringen bedöms ge bättre förutsättningar för att tillvarata
möjligheterna till samordning av samhällsbetalda transporter och kollektivtrafikens olika
trafiksystem för förbättrad resurseffektivitet.
En förutsättning för utvecklig av en attraktiv och effektiv kollektivtrafik är en fungerande
samverkan mellan kollektivtrafikplanering och kommunernas lokala samhällsplanering. Inför
bildandet av den enhetliga organisationen för kollektivtrafiken är det därför nödvändigt att
regionkommunen i dialog med kommunerna utarbetar överenskommelse om samverkansformer.
Överenskommelse om former för samverkan och samråd rörande kollektivtrafikens utveckling
utarbetas inom ramen för bildande av regionkommun. I detta arbete ska särskilt beaktas formerna
för samverkan med kommuner som har tätortstrafik.
En särskild överenskommelse för tätortstrafik ska därför utarbetas som stärker samordningen
mellan kollektivtrafikens utformning och kommunens stads- och samhällsplanering.
Överenskommelsen bör i erforderlig omfattning kunna tillgodose kommunernas inflytande och
påverkan i utformning och finansiering av trafiken samt den nära samverkan och samordning som
kan erfordras i den operativa verksamheten med respektive kommuns samhällsplaneringsfunktion.
Överenskommelsen bör finnas klar inför bildandet av den enhetliga organisationen för
kollektivtrafiken.
Inriktningen är att den nya organisationen ska kunna träda i kraft den 1 januari 2019. Erforderliga
beslut i frågor som kräver ställningstagande innan regionkommunen formellt har påbörjat sin
verksamhet som regional kollektivtrafikmyndighet förutsätts ske inom ramen för bildande av
regionkommun. Besluten i varje medlems fullmäktigeförsamling ska vara likalydande enligt
följande:

Finansiering
Effekter av den mellankommunala utjämningen skall löpande arbetas in i budget för
kommande år.
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KF § 14 forts.
Beslutsunderlag
Bilagor
12 a – Protokollsutdrag från Regionstyrelsen
12 b – Missiv Kollektivtrafikens organisering
12 c – Överenskommelse ansvar kollektivtrafik i Värmland 2017 ver 5.0
12 d – Principer för tillköp ver 5.0
12 e – Avtal om övergång av avtal slutgiltigt
12 f – PM Skatteväxling 2016 års utfall
12 g – Region Värmlands Tjänstutlåtande till Regionstyrelsen
Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman, 2018-01-16.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-01-24 § 9.
Kommunstyrelsen 2018-02-19 § 42.
Kommunchef Mats Öman redogör för ärendet, hur ärendet har processats samt vilka
positiva och negativa konsekvenser förslaget medför för Storfors kommun.
Christina Skogström (S) betonar att Storfors kommun har under processen ställt ett antal
frågor och synpunkter.
Vi anser att vi inte har fått svar.
Christina Skogström (S) anser att när en kommun framställer frågor i ett ärende som är viktigt
för dess ställningstagande, skall svar erhållas innan ett avgörande beslut fattas i ärendet.
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Christina Skogström (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Peter Högberg (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Andris Widuss (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det föreligger två förslag:
Christina Skogströms (S) har yrkat avslag på kommunstyrelsens förslag och
Andris Widuss (M) har yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden meddelar att han kommer att ställa dessa yrkanden emot varandra.
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KF § 14 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer följande propositionsordning som uppläses och godkännes:
Beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Christina Skogströms förslag att avslå
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Christina Skogströms (S)
yrkande att avslå kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och skall verkställas.
Följande propositionsordning uppläses och godkännes:
Den som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar JA.
Den som röstar enligt Christina Skogströms avslagsyrkande röstar NEJ.
Ledamot
Lars Johrin (M)
Peter Farrington (M)
Ingrid Andersson (C)
Birgitta Hagström (C)
Mikael Lind (C)
Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S)
Aurea Karlsson (S)
Glenn Aspnes (S)
Ingrid Resare (S)
Christina Skogström (S)
Birgitta Wiberg (S)
Steve Nilsson (S)
Urban Lavén (S)
Leif Persson (S)
Peter Högberg (V)
Inger Nordström (V)
Lars-Erik Carlsson (V)
Birgitta Hellberg (V)
Andris Widuss (M)
Thomas Backelin (S)
Summa

Ja-röst

Nej-röst

Avstår från
att rösta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

X
14

Ordföranden meddelar att röstningen har utfallit med att sex ledamöter röstat JA och fjorton
ledamöter röstat NEJ och ingen ledamot har avstått från att rösta.
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KF § 14 forts.
Kommunfullmäktiges beslut
att ej
godkänna att regionkommunen från den 1 januari 2019 blir ensam
ansvarig för regional kollektivtrafik och regional kollektivtrafikmyndighet
att ej
Storfors kommun/Landstinget i Värmland begär tillsammans med landstinget
och övriga kommuner i Värmlands län hos regeringen att den länsvisa
skattesatsen för landstinget respektive kommunerna enligt 2 och 3 §§
förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, från den 1
januari 2019 höjs med 0,48 procentenheter för regionkommunen
och sänks med 0,48 procentenheter för kommunerna
att ej
godkänna att föreslagen skatteväxling sker på 2016 års utfall
att ej
godkänna en mellankommunal utjämning under 5 år;
att ej
godkänna ny överenskommelse om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län
med bilagor;
att ej
upphäva hittillsvarande avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län
med bilagor;
att ej
godkänna att regionkommunen blir ensam ägare till
Värmlandstrafik AB from 1 januari 2019 och därmed förvärvar aktierna i
Värmlandstrafik AB.
____________________
Ledamöterna Lars Johrin (M), Peter Farrington (M) Ingrid Andersson (C),
Birgitta Hagström (C), Mikael Lind och Andris Widuss (M) anmäler reservation mot beslutet.

Kopia
Region Värmland
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Dnr KS 2018-0071

KF § 15

Medborgarförslag att Kulan ska öppnas som ungdomsgård

Ett medborgarförslag har inkommit 2018-02-16.
Förslagsställaren föreslår att Kulan i Kulturhuset ska öppnas som ungdomsgård.
”Idag finns Pax i Storfors kyrka som är en ungdomsgård. Pax är öppet för årskurs 6 en
gång i månaden. Högstadiet har 3 gånger i veckan.
Därför vill vi se Kulan öppen igen. Där ungdomar mellan 10-19 kan vara.
Vi önskar att Kulan ska vara öppet måndag – torsdag 15-21.
Fredag 15-22 samt lördag 17-22. Idag finns det många åldersgrupper som inte kommer in på
Pax, istället hänger dom på Coop eller Ica. Bara av den anledningen att vara inne någonstans.
Dessutom ligger Kulan centralt och bra. Då blir Kulturhuset komplett”.
Kommunfullmäktiges beslut
Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
___________________
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KF § 16

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 2017-12-14 § 76.
Kommunfullmäktige 2018-02-07 § 5.
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Ledamot Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S) föreslår att ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktiges beslut
Bordlägga ärendet.
____________________
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KF § 17

Fyllnadsval av vice ordförande i kommunrevisionen

I revisionsreglementet antaget av 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 kommun.
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.
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Ledamot Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S) föreslår att ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktiges beslut
Bordlägga ärendet.
____________________
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KF § 18

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 kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-13 § 64 bevilja hemställan.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2016-02-10 § 8.
Kommunfullmäktige 2017-11-13 § 64.
Kommunfullmäktige 2018-02-07 § 7.
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Ledamot Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S) föreslår att ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktiges beslut
Bordlägga ärendet.
____________________
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KF § 19

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.
Ordinarie revisor har hemställt om entledigande på grund av avflyttning från kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-13 § 64 bevilja hemställan.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2015-10-07 § 173.
Kommunfullmäktige 2017-11-13 § 64.
Kommunfullmäktige 2018-02-07 § 8.
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Ledamot Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S) föreslår att ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktiges beslut
Bordlägga ärendet.
____________________
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Dnr KS 2018-0007

KF § 20

Fyllnadsval av ledamot till Kommunstyrelsen, (SD)

Kommuner, landsting och regioner väljer både ordinarie ledamöter och ersättare och detta
görs var för sig. För att sitta i kommunstyrelsen eller andra nämnder krävs att en person är
över 18 år och är folkbokförd i kommunen, landstinget eller regionen. Men det krävs inte att
man kandiderat till valet av fullmäktige.
Ledamot (SD) och ersättare (SD) har tidigare hemställt om entledigande från sitt
förtroendeuppdrag som ordinarie ledamot respektive ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2018-02-07 § 10.
Kommunfullmäktiges beslut
Bordlägga ärendet.
____________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

