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Beslutande  Hans Jildesten (S)  

  Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S) § 156-171, 173-191 

  Thomas Backelin (S) 

  Ingrid Resare (S) 

  Inger Nordström (V) 

  Håkan Larsson (C) 

  Monika Ståhl (KD) 

  Peter Farrington (M) § 156-171, 173-191 

  Juhani Verkkoperä (SD) 

  Aurea Rioflorido Karlsson (S) § 172  

  Lars-Erik Karlsson (V) § § 172  

 

 

 

Ersättare  Aurea Rioflorido Karlsson (S) § 156-170, 173-191 

  Lars-Erik Karlsson (V) § 156-171, 173-191 

 

 

 

Övriga deltagande Kommunchef Mats Öman 

  Karin Lindqvist, upphandlingschef, Karlskoga § 160 

  Andreas Persson, upphandlingsenheten Karlskoga § 160 

  Marcus Holm, Arbetsmiljöverket § 161 

  Elsie Danielsson, Arbetsmiljöverket § 161  

  Oskar Eklöf, kanslichef § 162-163 

  Kenneth Sandén Utvecklingsstrateg § 164 

  Tommy Svärd, Enhetschef Teknisk drift § 166-168  

  Ing-Marie Thyr, Verksamhetschef § 169-172 

  Kristina Karlsson, Näringslivsutvecklare § 173 

  Margareta Albért, Enhetschef Funktionsstöd § 174 

  Ann-Karin Bohl, Enhetschef IFO § 175-178, 187 

  Sven-Erik Rhen, Skolchef § 179-184, 187 

  Ingela Bergare, ekonomichef § 185-187 

  Anna Thyberg, Enhetschef SÄBO § 187 

  Åsa Jonsson, Enhetschef SÄBO § 187 

  Lennart Aronsson, sekreterare 
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KS § 156 Godkännande av föredragningslistan 
 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att godkänna föredragningslistan. 

 
Kommunstyrelsen beslut 

 

Godkänna föredragningslistan. 

 

____________________ 

 

 

  



 

STORFORS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2019-09-16 

 

Sida 

6(54) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KS § 157 Meddelanden 

 
Inspektionen för vård och omsorg 

IVO Bekräftelse 8.1.2-30560/2019/2 

IVO Beslut 8.1.2-30560/2019-3 

 

Sverige Kommuner och Landsting 

Cirkulär 19:34  Ny åldersgräns i LAS och nya regler för uppsägning vid uppnådd 

   pensionsålder den 1 januari 2020.  

 

Cirkulär 19:35  Budgetförutsättningar åren 2019-2022. 

 

Länsstyrelsen Värmland 

Information om förslag på länstal till Värmland 2020 

Information om andelar avseende mottagandet av asylsökande ensamkommande barn 2020. 

Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2020. 

 

Arbetsmiljöverket 

Avslutsbrev gällande inspektion, att undanröja vissa brister i arbetsmiljön vid städning  

vid olika objekt i kommunen, 2019/019756. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av meddelanden. 

 

____________________ 
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KS § 158 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet 
 

Kommunchef Mats Öman redogör för följande ärenden: 

 

 Arbetslöshetsstatistik juni och juli månad 2019. 

 Det är ett stort arbete och fokus gällande att få kommunens ekonomi i balans. 

 Krigsplacering av personal. Senast hösten 2020 kommer kommunen att ha utsedd 

personal krigsplacerade på Storfors kommun.  

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna ovanstående redovisning. 

 

_________________ 
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KS § 159 Anmälan om delegationsbeslut  
 

Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde  

delegationsbeslut nr. 49-64. 

 

Redovisade delegationsbeslut Kommunstyrelsen 16 september 2019 

 

49 2019-07-01 Ansökan om plats i annan kommun. 

Vårdnadshavaren önskar placering i Filipstads 

kommun. Vårdnadshavaren bor i Bjurbäcken och 

arbetar i Filipstad. Beslut om placering gällande 

från 2019-09-30.  

Rektor Förskola 

9.2 

50 2019-07-01 Ge ekonomichef Ingela Bergare fullmakt att föra 

kommunens talan vid överklagningar gällande 

Migrationsverkets beslut under 2019. 

KC Kommunchef 

32.5 

51 2019-07-03 Överklagan på avslagsbeslut från 

Migrationsverket gällande faktiska kostnader för 

2 st EKB ungdomar. 

EC Ekonomichef 

32.5 

52 2019-07-15 Ersättning för tillfälligt utökat behov av personlig 

assistans 9 § 2 Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSS, belopp 2 657 kr 

LSS-handläggare 

53 2019-07-15 Ersättning för tillfälligt utökat behov av personlig 

assistans 9 § 2 Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSS, belopp 301 kr 

LSS-handläggare 

54 2019-07-15 Ersättning för tillfälligt utökat behov av personlig 

assistans 9 § 2 Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSS, belopp 13 414 kr 

LSS -handläggare 

55 2019-07-23 Ersättning för tillfälligt utökat behov av personlig 

assistans 9 § 2 Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSS, belopp 7 267 kr 

LSS-handläggare 

56 2019-08-06 Skolchefen för Storfors kommuns grundskolor 

inkl. förskoleklasser delegerar rätten att fatta 

beslut, enligt skollagen 9 kap 15 § och 

10 kap 30 § 

Skolchef 

10.4 

57 2019-08-15 Ersättning för tillfälligt utökat behov av personlig 

assistans 9 § 2 Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSS, belopp 1 391 kr 

LSS-handläggare 

30.3 

58 2019-08-20 Delegationsbeslut inom Individ och 

familjeomsorgen för tiden  

2019-06-01-2019-06-30 

Handläggare 

59 2019-08-20 Delegationsbeslut inom Individ och 

familjeomsorgen för tiden  

2019-07-01-2019-07-31 

Handläggare 

60 2019-08-16 Beslut att omsätta lån om 18 000 000 kr hos 

Kommuninvest i Sverige AB enligt låneavtal, fast 

ränta kvartalsvis och ingen amortering. 

EC Ekonomichef 

5.1 
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61 2019-08-27 Ersättning för tillfälligt utökat behov av personlig 

assistans enligt 9 § 2 Lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade LSS belopp 1 016 kr 

Handläggare 

62 2019-08-27 Ersättning för tillfälligt utökat behov av personlig 

assistans enligt 9 § 2 Lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade LSS belopp 5 961 kr 

Handläggare 

63 2019-08-29 Ersättning för tillfälligt utökat behov av personlig 

assistans enligt 9 § 2 Lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade LSS belopp 3 285 kr 

Handläggare 

64 2019-09-03 Delegationsbeslut inom Individ och 

familjeomsorgen för tiden  

2019-08-01-2019-08-31 

 

Handläggare 

 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Uppdra till Kommunchef Mats Öman att till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 

2019 lämna en fördjupad redogörelse gällande delegationsbeslut nr 51 2019. 

 

I övrigt godkänna redovisning av delegationsbeslut nr. 49-64. 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mats Öman  
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  Dnr KS 2019-0320  

 

KS § 160 Offentlig upphandling och hur samarbetar Karlskoga och Storfors 

 kommuner i upphandlingsfrågor 

 
Karin Lindqvist, upphandlingschef och Andreas Persson upphandlingsenheten Karlskoga 

kommun redogör för offentlig upphandling och hur samarbetar Karlskoga och Storfors 

kommuner i upphandlingsfrågor. 

 

Vid upphandling är det viktigt att man har kundfokus. När upphandling sker för Storfors har 

upphandlingsenheten ett fokus på vad är bäst för verksamheten i Storfors. 

Vid upphandling måste vissa saker följas: 

* Man får inte diskriminera något företag.  

* Likabehandling. 

* Propotialitet. 

* Öppenhet. 

* Ömsesidigt erkännande.  

 

Storfors kommun handlar för cirka 135 miljoner per år.  Kommun har upphandlat och får från 

leverantörer böcker, sjukvårdsmateriel, livsmedel, möbler, konsulter, arbetskläder mm. 

 

Ett ramavtal får vara på max 4 år. Då är inräknat möjligheten till eventuell förlängning av 

avtalet. Däremot vid inköp av exempelvis ekonomisystem är tiden 13 år. 

 

Avtal som genomförts är exempelvis Hantverkstjänster för Stiftelsen Björkåsen, kemiska 

produkter, mejeriprodukter, möbler och kontor, möbler till äldre och funktionshindrade. 

 

Pågående och planerade upphandlingar 

Livsmedel till storkök, hantverkstjänster, hyra av mindre maskiner, HVB-hem, möbler till 

skolor och förskolor, tolktjänster samt för Ny skola - arkitekttävling. 

 

Andreas Persson, upphandlingsenheten Karlskoga kommun redovisar vad som innefattas av 

Inköpsprocess med upphandlingsfas. Inledningsvis sker en behovs-, marknads-, och 

kostnadsanalys. Därefter tas en tidsplan fram (aktivitetsplan). En avgörande del för en lyckad 

upphandling är att kommunen tagit fram ett bra förfrågningsunderlag. Annonsering sker, 

anbudsöppning, utvärdering och tilldelningsbeslut sker samt avtal tecknas.     

Tröskelvärde upp till 2 mnkr annonseras upphandlingen i en nationell data bas. Om 

tröskelvärdet överstiger 2 mnkr annonseras upphandlingen i en databas för hela EU. 

 

Vad kan hända om vi handlar utanför ramavtal: 

Om kommunen även köper material från annan än den leverantör som man har avtal kan 

kommunen bli skadeståndsskyldiga.  

Upphandlingsskadeavgift: Minimumbelopp är 10 tkr och max 10 mnkr. 

____________________ 
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   Dnr KS 2019-0104 

KS § 161 Arbetsmiljöverket besöker regioner och kommuner 
 

Marcus Holm och Elsie Danielsson, Arbetsmiljöverket lämnar information om 

arbetsgivaransvaret i olika situationer. 

Regeringens arbetsmiljöstrategi är: 

*  Ett hållbart arbetsliv. 

*  Stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

* Nollvision för dödsolyckor. 

 

Arbetsmiljöarbetet är ett arbete i jämställdhetsfrågor.  

Målet är att du inte ska drabbas av någon olycka eller skada dej i arbetslivet. Vidare är målet 

också att när du blivit pensionär, att du inte drabbas av någon sjukdom, skada på grund av det 

arbete du tidigare haft.  

 

I statistik framgår att kvinnor har högre sjukskrivningstal än män. Vidare framgår att män och 

kvinnor oftast har olika arbeten och arbetsuppgifter varför man utsätts också för olika risker. 

Exempelvis är arbete inom vård och omsorg kvinnodominerade.  

 

Hur kan man erhålla bättre arbetsmiljö: 

* Fortlöpande undersökningar och riskbedömningar på arbetsplatsen. 

*  Viktigt med händelse rapportering. 

* Riskbedömning av arbetsmiljön vid neddragningar av personal eller 

 organisationsförändringar.  

 

En annan viktig del är den psykiska ohälsan. Det kan bero på kränkning och mobbning i 

arbetet. Marcus Holm och Elsie Danielsson rekommenderar att ta kommunen tar dela av  

rapport 2017:6 (En vitbok om kvinnors arbetsmiljö).  

Den finns att ladda ner på Arbetsmiljöverket hemsida, www.av.se. 

 

Arbetsgivare kan erhålla stöd och hjälp gällande arbetsmiljöfrågor mm hos SKL som har 

korta utbildningsfilmer och skriftligt material. Vidare kan arbetsgivaren ladda ned material på   

Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) meddelar att kommunen varje år avsätter  

medel i budget för arbetsmiljö. Kommunen genomför även utbildningar i BAM m.m. 

 

____________________ 

 

  

http://www.av.se/
http://www.av.se/
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 Dnr KS 2019-0278 

KS § 162 Inköpspolicy för Storfors kommun 

 
Med anledning av att Storfors kommun har ett samarbete med Karlskoga kommun gällande 

upphandling har en inköpspolicy tagits fram.  

 

Policyn ersätter Storfors kommuns Inköpspolicy (KS 2011-0143) och Lokalt 

konkurrensprogram för Storfors kommun (KS 2005-0206).  

 
Beslutsunderlag 

Inköpspolicy 

Tjänsteutlåtande från kanslichef Oskar Eklöf, 2019-06-24. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-08-26 § 80. 

 

Kanslichef Oskar Eklöf redogör för ärendet. 

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  

 

Anta Inköpspolicy för Storfors kommun enligt bilaga 1. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Oskar Eklöf 

Ingela Bergare 

Karin Lindqvist Upphandlingschef Karlskoga kommun 

  

https://varmland.ondemand.formpipe.com/Asp/SearchCaseForm_D.asp
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 Dnr KS 2019-0280 

KS § 163 Riktlinjer inköp för Storfors kommun 
 

Med anledning av att Storfors kommun har ett samarbete med Karlskoga kommun gällande 

upphandling har riktlinjer för inköp och upphandlingar tagits fram.  

Riktlinjerna ersätter Storfors kommuns Inköpsrutin (KS 2011-0174) och Handbok för inköp i 

Storfors kommun (KS 2006-0128). 

 
Beslutsunderlag 

Riktlinjer inköp 

Tjänsteutlåtande från kanslichef Oskar Eklöf, 2019-06-24. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-08-26 § 81. 

 

Kanslichef Oskar Eklöf redogör för ärendet. 

  
Kommunstyrelsens beslut  

 

Anta Riktlinjer inköp för Storfors kommun enligt bilaga 2. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Oskar Eklöf 

Ingela Bergare 

Karin Lindqvist, Upphandlingschef Karlskoga kommun  
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  Dnr KS 2019-0081 

KS § 164 Sammanfattande redogörelse från Länsstyrelsen avseende 

 aktualitetsprövning av Storfors kommuns Översiktsplan från 2013 
 

Utdrag från Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse 

Många frågor om statliga och mellankommunala intressen har utvecklats eller 

blivit aktuella under föregående mandatperioden och sedan 2013 då 

Översiktsplanen antogs. 

 

Riksintressen för kommunikationer har setts över 2018 och innehåller 

uppdaterade beskrivningar för bland annat riksväg 26. Försvarsmakten tog också 

2018 ett nytt beslut om riksintresse för totalförsvaret som pekar ut ett omfattande 

lågflygningsområde med särskilt behov av hinderfrihet. Området sträcker sig från 

Vänern till Älvdalen och täcker den västra delen av Storfors kommun. 

Energimyndighetens pågående arbete med att peka ut riksintressen för 

energiproduktion vattenkraft, liksom omprövning av miljötillstånd, bör också 

beaktas i kommunens översiktsplanering. 

 

Nya föreskrifter om kontroll av luftkvalitet samt ändrade riktvärden för 

trafikbuller vid bostadsbyggnader behöver tas hänsyn till i planeringen och 

utvecklingen av kommunen. Det pågående arbetet med miljökvalitetsnormer för 

vatten kommer också innebära nya parametrar och statusklassificeringar som 

kommunen behöver ta hänsyn till. 

 

Storfors kommun med sitt omfattande sjösystem är en vattenrik kommun med en 

stor mängd sjöar och vattendrag. Naturvårdsverkets översyn av reglerna för 

utpekande av LIS-områden samt Länsstyrelsens översyn av strandskyddets 

omfattning kan därför vara av särskilt intresse för kommunen. Ett nytt beslut om 

det utvidgade strandskyddet gäller från den 1 januari 2015. 

 

Inom området risk- och säkerhet har det kommit nya lagkrav men också nya 

vägledningar och riktlinjer som innebär betydande förändringar för hur risk- och 

säkerhetsfrågor ska hanteras i kommunens planering. Länsstyrelsen har under 

2018 upprättat en ny regional risk- och sårbarhetsanalys (RSA). 2018 tog 

Länsstyrelsen också fram skyfallskarteringar för 16 tätorter i Värmland, varav en 

för Storfors tätort. 

 

Mot slutet av förra mandatperioden tog regeringen beslut om nya mål och 

strategier, bland annat inom områden arkitekturpolitik och digitalisering, som 

behöver beaktas i kommande översiktsplanering. 
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KS § 164 forts. 

 

Översiktsplanen antogs före Parisavtalet och FN:s beslut om Agenda 2030. 

Klimatlagen, de energipolitiska målen samt nya regler för att bedöma 

miljöpåverkan har också tillkommit sedan planen antogs. 

 

Vid kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-08-26 redogjorde Utvecklingsstrateg Kenneth 

Sandén för processen och ärendet och meddelade att nästa etapp blir att utse en styrgrupp som 

ska över vilka förändringar och uppdateringar som krävs i Översiktsplanen. 

Punkter i Vision 2030 skall eventuellt invävas i Översiktsplanen.  

Vidare borde beslut tas om hur omfattande uppgraderingen bör vara, avsätta personella och 

ekonomiska resurser samt ta fram en tidsplan med utställningsförfarandet m.m.  

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2019-08-26 att ge kommunchefen i uppdrag att 

ta fram en tidsplan samt kostnadsberäkning gällande uppdatering av Översiktsplanen för 

Storfors kommun. 

Kommunchefen redovisar detta vid kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde  

den 4 november 2019.  

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-11 § 70, Aktualiseringsprövning av Storfors kommuns 

översiktsplan från 2013. 

Länsstyrelsen Värmland: Sammanfattande redogörelse Värmlands län 2019-2022, ”del 2; 

kommunspecifika redogörelser, se specifikt sidorna 33-35 om Storfors kommun. 

Tjänsteutlåtande från utvecklingsstrateg Kenneth Sandén 2019-08-08. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-08-26 § 77. 

 

Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén redogör för ärendet. En styrgrupp kommer att tillsättas 

för att se över hur mycket av nuvarande Översiktsplan som ska revideras. 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 

Godkänna sammanfattande redogörelse från Länsstyrelsen för vidare aktualitetsprövning av 

Översiktsplan i Storfors kommun. 

 

Översända ärendet sammanfattande redogörelse från Länsstyrelsen avseende 

aktualitetsprövning av Storfors kommuns Översiktsplan från 2013 till kommunfullmäktige 

som meddelande. 

 

____________________ 

 

 

Kopia 

Kenneth Sandén 
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 Dnr KS 2019-0226 

KS § 165 Yttrande på remiss Regional utbildnings- och övningsplan för Värmland 

 åren 2019-2021 

 
Utbildnings- och övningsplanen är en revidering av tidigare utgåva (daterad 2017-02-13, dnr 

934-2017) och har utvecklats inom det länsgemensamma Nätverket för utbildning och övning 

i Värmland, vari ingår kommuner i länet, Region Värmland, Polisregion Bergslagen och 

Länsstyrelsen Värmland.  

Syfte med dokumentet är att genom gemensam inriktning ge länets aktörer stöd i sina 

planeringar av utbildningar och övningar mot gemensamt uppställda förmågor samt att öka 

och utveckla Värmlands samlade förmåga att hantera både samhällsstörningar och förmågor 

inför och vid höjd beredskap. 

 

Storfors kommun har deltagit i Nätverket för utbildning och övning i Värmlands möten och 

har därigenom haft möjlighet att under arbetsgången delge kommunens synpunkter på 

dokumentet. Med bakgrund av det har Storfors kommun inget att anmärka på förslaget till 

Övnings- och utbildningsplan för Värmland åren 2019-2021. 

 
Beslutsunderlag 

Regional utbildnings- och övningsplan för Värmland åren 2019-2021. 

Tjänsteutlåtande från säkerhetssamordnare Michael Björklund 2019-08-01. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-08-26 § 78. 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för ärendet. 
 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Storfors kommun har inget att anmärka på förslaget till regional utbildnings- och övningsplan 

för Värmland åren 2019-2021.  

 

____________________ 

 

 

 

Kopia 

Michael Björklund 

Länsstyrelsen Värmland  
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 Dnr KS 2019-0266 

KS § 166 Arrende av fastigheten Storfors Gjutåsen 2:9 
 

Fastighetsägaren till Storfors Gjutåsen 1:10 har hört av sig till Storfors kommun om att få 

arrendera grannfastigheten Storfors Gjutåsen 2:9. 

Kommunen har för närvarande ingen användning av marken, marken får heller inte bebyggas, 

arrendet kommer att avslutas med 3 månaders varsel om behov av marken uppstår för 

kommunens räkning eller om marken inte hålls i ett vårdat skick. Markarrendet uppgår till  

500 kr/år. 

 
Beslutsunderlag 

Kartbild över arrendetomt. 

Tjänsteutlåtande från enhetschef Teknisk Drift Tommy Svärd, 2019-08-06. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-08-26 § 83. 

 

Enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd redogör för ärendet. 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 

Arrendera ut Storfors Gjutåsen 2:9 till fastighetsägaren av Gjutåsen 1:10 genom arrendeavtal 

med nämnda förbehåll. 

 

Uppdra till Teknisk drift att upprätta ett arrendekontrakt med fastighetsägaren till Storfors 

Gjutåsen 1:10. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Tommy Svärd  
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  Dnr KS 2019-0067 

KS § 167 Planförslag Kvarnvägen 
 

Ett nytt planförslag har arbetats fram av Storfors kommun med hjälp av arkitekt Per Rathsman 

för att kunna öppna Kvarnvägen för allmän trafik igen. 

Vägen är idag avstängd för allmän trafik då den genom tidigare planändringar omvandlats till 

industriområde. Genom att öppna Kvarnvägen igen kommer trafiken genom villakvarteren att 

minska. 

 
Finansiering 

Finansieringen finns som en post i investeringsbudget 2020 

Tjänsteutlåtande från enhetschef teknisk drift Tommy Svärd, 2019-08-08. 

 
Beslutsunderlag 

Undersökning om betydande miljöpåverkan Kvarnvägen. 

Utkast planbeskrivning Detaljplan för Kvarnvägen Storfors kommun. 

Utkast Plankarta Storfors Kvarnvägen 190614. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-08-26 § 84. 

 

Enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd redogör för ärendet och processen med 

utställningsförfarandet. 
 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Anta det framtagna planförslaget. 

 

2. Planförslaget ställs ut den 7/10-28/10. 

 

3.  Planförslaget ställs ut endast i Kommunhuset, Storfors. 

 

____________________ 

 

 

 

 

Kopia 

Tommy Svärd 
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 Dnr KS 2019-0162 

KS § 168 Investeringsbudget 2019 - Tank för reservbränsle vid samhällsstörning  
 

Storfors kommun har i dagsläget ingen reservtank för bränsle till arbetsfordon, hemtjänstbilar, 

snöröjningsmaskiner, mattransportbil m.m. i händelse av en större samhällsstörning som till 

exempel ett långvarigt strömavbrott eller annan extraordinär händelse. Kostnaden för tank och 

tankutrustning skulle uppgå till 100 000 kr. Uppfyllning av diesel uppgår till en kostnad av ca 

82 000 Kr. Totalsumma 182 000 Kr. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-16 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för 

ytterligare utredning kan ske med Samfälligheten gällande befintlig tank på industriområdet i 

Storfors. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-08-12 meddelade enhetschef Teknisk drift Tommy 

Svärd att kommunen har träffat samfälligheten för att diskutera en samverkan gällande 

befintlig tank på industriområdet i Storfors. Samfälligheten vill dock inte få mer trafik på 

området och är inte särskilt intresserade av en samverkan. 

Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchef Mats Öman i uppdrag att förnya dialogen 

med samfälligheten gällande samverkan kring tank samt att återrapportera på nästkommande 

sammanträde. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-04-29 § 96. 

Kommunfullmäktige 2019-05-16 § 154. 

Kommunstyrelsen 2019-08-12 § 148. 
 

Kommunchef Mats Öman och enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd redogör för de 

förnyade dialoger man genomfört med Samfälligheten.  

Samfälligheten har framfört att man ej vill ha ytterligare trafik inom området. 

Vidare kan ej kommunen erhålla egen bestämmanderätt över bränslet i Samfällighetens tank. 

Prioritetsordning kommer att vara svårt att uppnå när reservtanken skall samägas av 

Samfälligheten och Storfors kommun.  

Kommunchef Mats Öman meddelar att kommunen måste genomföra vissa åtgärder för denna 

reservtank vilka kommer att kostnadsmässigt belasta kommunen.  

 

Enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd meddelar att kommunen har ett reservaggregat som 

drivs på diesel. Kommunen bör säkerställa att kommunen förfogar över eget bränsle till 

reservaggregatet, fordon och övrig kommunal verksamhet.  
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KS § 168 forts. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 
Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S), Håkan Larsson (C), Peter Farrington (M), Monica Ståhl (KD) 

och Juhani Verkkoperä (SD) yrkar att medel beviljas för köp och iordningställande av en tank 

för reservbränsle vid samhällsstörning.    

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  

 

Revidera Investeringsbudget 2019 och införa en post där 100 000 kronor avsätts för tank för 

reservbränsle vid samhällsstörning.  

 

____________________ 
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 Dnr KS 2019-0290 

KS § 169 Tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro 
 

Tidigare beslut om tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro är på grund 

av organisations- och personalförändringar inaktuell. Ett nytt förslag har tagits fram. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro 2019-08-06. 

Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Ing-Marie Thyr, 2019-08-06. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-08-26 § 85. 

 

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr redogör för ärendet och redovisar vilka förändringar som 

skett gentemot tidigare förteckning gällande tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares 

korttidsfrånvaro. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Fastställa tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro i enlighet  

med bilaga 3.  

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Kommunens chefer   
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KS § 170 Rapport från Individ- och familjeomsorgsenheten 

 

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr redogör för  

* Ekonomiskt bistånd från januari 2016 – juli 2019. 

* Rapport volymer och kostnader barn och unga -2018/2019. 

* Rapport volymer och kostnader placeringar vuxna -2018/2019 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Lägga rapporten till handlingarna. 

 

____________________  
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 Dnr KS 2019-0291 

KS § 171 Årsredovisning 2018 Värmland läns vårdförbund 

 
Värmlands läns vårdförbunds årsredovisning för 2018 har underställts kommunfullmäktige-

församlingarna i Värmland för godkännande och ställningstagande angående ansvarsfrihet. 

 
Beslutsunderlag 

Direktionen 2019-03-15 protokollsutdrag § 11. 

Direktionen 2019-05-24 protokollsutdrag § 28. 

Årsredovisning Värmlands läns vårdförbund 2018. 

Revisionsberättelse för 2018. 

Granskning av årsredovisning 2018. 

Tjänsteutlåtande från kanslichef Oskar Eklöf, 2019-08-06. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-08-26 § 86. 

 

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr redogör för ärendet. 

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

1. Godkänna årsredovisning 2018 Värmland läns vårdförbund. 

 

2. Tillstyrka ansvarsfrihet. 

 

____________________ 
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 Dnr KS 2019-0277 

KS § 172 Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Östra Värmland 

 
Samordningsförbundet östra Värmlands årsredovisning för 2018 har underställts 

kommunfullmäktige för godkännande och ställningstagande angående ansvarsfrihet. 

 
Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet Östra Värmland. 

Revisionsberättelse för år 2018 Samordningsförbundet Östra Värmland.  

Revisionsrapport 2018 Samordningsförbundet Östra Värmland. 

Tjänsteutlåtande från kanslichef Oskar Eklöf, 2019-08-06. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-08-26 § 79. 

 

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr redogör för ärendet samt att ansvarsfrihet föreslås för 

ledamöterna i Samordningsförbundet Östra Värmland 2018. 

Storfors kommun har en ordinarie ledamot och en ersättare i Samordningsförbundet Östra 

Värmland. 
 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

1. Godkänna årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Östra Värmland. 

 

2. Tillstyrka ansvarsfrihet. 

 

____________________ 

 

Ledamöterna Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S) och Peter Farrington (M) deltog ej vid 

behandling av ärendet eller beslut på grund av jäv. 
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  Dnr KS 2019-0276 

KS § 173  Medfinansiering Regionalfondsprojektet Smart-in 
 

IUC / Stål & Verkstads verksamhet består i att utveckla värmländsk industri. Arbetet 

tar sin utgångspunkt i de identifierade behoven hos företagen. 

Industrin är Värmlands största näring med intäkter på över 30 miljarder kronor och 

12 000 arbetstillfällen. Målsättning är en värmländsk industri som är effektiv, 

kompetent och innovativ.  

En industri som investerar för framtiden och skapar hållbar tillväxt. 

IUC/ Stål & Verkstad har utvecklat tydliga aktiviteter för de värmländska 

industriföretagen, som adresserar utmaningar och hinder för innovation och tillväxt 

på ett mycket direkt sätt. IUC/ Stål och Verkstad bidrar till en positiv utveckling och 

skapar samarbeten med de värmländska kommunerna, region, akademi och övriga 

aktörer, både regionala, nationella och internationella. 

 

IUC / Stål & Verkstad ansöker om medel för att genomföra ett 3-årigt regionalfondsprojekt 

med projektstart 2020-03-01. 

Projektets övergripande mål är att öka antalet innovativa små och medelstora företag inom 

stål- och verkstadsindustrin samt industrinära tjänster i 

Värmland. Ansökan om medfinansiering avser projekt med namnet Smart-In och 

villkoras av att projektet även beviljas finansiering av övriga parter i projektet. 

Då regionalfondens utlysning är öppen till och med 13:e september 2019 önskar vi 

att frågan behandlas skyndsamt. 

Pågående aktiviteter i er kommun, identifierade orsaker samt närmare 

projektbeskrivning framgår av bilagda projektpresentation. 

 

Sökta summor, Storfors kommun 

2020 – 15 000 kr kontanta medel samt 15 000 kr i tid 

2021 – 30 000 kr kontanta medel samt 30 000 kr i tid 

2022 – 30 000 kr kontanta medel samt 30 000 kr i tid 

2023 – 15 000 kr kontanta medel samt 15 000 kr i tid 

 
Beslutsunderlag 

Ansökan om medfinansiering projektet Smart-in 

Presentation medfinansiering ver 190814-Storfors 

Tjänsteutlåtande från Näringslivsutvecklare Kristina Karlsson, 2019-08-15. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-08-26 § 90. 
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KS § 173 forts. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Storfors kommun medfinansierar projektet Smart -in enligt förslaget nedan om stöd med 

sammanlagt 180 000 kronor under den planerade treåriga projekttiden.  

Medfinansiering avser 50 % i tid och 50 % i medel. 

 

2020 – 15 000 kr kontanta medel samt 15 000 kr i tid 

2021 – 30 000 kr kontanta medel samt 30 000 kr i tid 

2022 – 30 000 kr kontanta medel samt 30 000 kr i tid 

2023 – 15 000 kr kontanta medel samt 15 000 kr i tid 
 

____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia 
Kristina Karlsson 

Ingela Bergare 
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KS § 174 Redovisning till Kommunstyrelsen i september 2019 om hur ett avtal 

 med privatföretag gällande LSS ser ut och vad som ingår enligt lagen 

 och om det är något kommunen själv kan påverka i avtalet 

 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2019-04-29 § 80. 

 

Enhetschef Funktionsstöd Margareta Albért erhöll i uppdrag av Kommunstyrelsen  

2019-04-29 § 80 att till kommunstyrelsen i september 2019 lämna en redovisning om hur ett 

avtal med privatföretag gällande LSS ser ut och vad som ingår enligt lagen och om det är 

något kommunen själv kan påverka. 

 

Enhetschef Funktionsstöd Margareta Albért lämnar nedanstående redogörelse till 

kommunstyrelsen 2019-00-16.  
 
Information till Kommunstyrelsen enligt KS § 80 2019-04-29 

Följande frågor önskar, enligt protokollet, Kommunstyrelsens ledamöter få besvarade: 

- Hur ser avtal med privata assistansbolag ut? 

- Vad ingår enligt lagen? 

- Har kommunen möjlighet att påverka innehållet i avtalet?  
 

Hur ser avtalet med privata assistansbolag ut och vad ingår enligt lagen? 

Avtalet upprättas mellan den assistansberättigade och valt assistansutförare (företag, förening) 

Det är endast den enskilde eller legal företrädare (god man, förvaltare, vårdnadshavare) som 

har rätten att upprätta avtal. 

Avtalet innehåller en bekräftelse på att person X har tecknat avtal med företag/förening Y för 

att företaget/föreningen ska utföra assistans enligt fattat beslut samt har rätten att till 

kommunen ansöka om utökning av assistans vid ordinarie assistents sjukfrånvaro. Assistents 

sjukfrånvaro ses som en utökning då redan fattat assistansbeslut avser att täcka kostnader för 

en assistent. 

Enligt 9 § 2 LSS har kommunen skyldighet att ge biträde av personlig assistent eller 

ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del som behovet av stöd 

inte täcks av beviljade assistanstimmar. 

Kommunen har även skyldighet att bistå med personal om anlitat företag/förening i en 

plötsligt uppkommen personalvakans inte har möjlighet att tillsätta personal. 

 

På grund av sekretess kan tyvärr inget avtal bifogas denna information 

 
Har kommunen möjlighet att påverka innehållet i avtalet? 

Kommunen, folkbokföringskommunen, har ingen laglig rätt att ändra innehåll i upprättat avtal 

mellan assistansberättigad och assistansutförare. Kommunen är inte involverad i 

avtalsprocessen 

Innan utbetalning av merkostnader på grund av ordinarie assistents sjukfrånvaro har 

kommunen ansvar att se till att assistans faktiskt utförts under sökt period. Denna kontroll 

görs av handläggaren när ansökan om utökad assistans enligt 9 § 2 LSS utreds. 
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KS § 174 forts. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Lägga rapporten till handlingarna. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Margareta Albert 
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 Dnr KS 2019-0283 

KS § 175 Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer 2019-2021 
 

Denna handlingsplan anger hur kommunen ska arbeta för att förebygga, kartlägga och 

motverka våld i nära relationer under 2019 - 2021. Den innehåller mål för socialtjänstens 

uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra det arbete som bedrivs i enlighet med Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4). Handlingsplanen beskriver även åtgärder som 

planeras för övrig personal i kommunens verksamheter som möter våldsutsatta och barn som 

upplever våld. Den ersätter kommunens ”Handlingsplan våld i nära relationer” 11 november 

2015. Den utgår från Storfors gemensamma visionära värdegrund. 

 

En aktivitetsplan för 2019 bifogas. Målen tar sin utgångspunkt från fem av sex insatsområden 

i regeringens strategi, innebörden i socialtjänstlagen och aktuella föreskrifter. Under varje 

område beskrivs genomförande, väntade effekter och vilka som är ansvariga för 

genomförandet.  
 

Finansiering 

Individ- och familjeomsorgen får statliga utvecklingsmedel som ska täcka kostnaderna. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-05-14, enhetschef Ann-Karin Bohl. 

Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer 2019 – 2021 den 14 maj 2019. 

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2019-08-29 § 49. 

 

Enhetschef IFO Ann-Karin Bohl redogör för ärendet. 
 

Kommunstyrelsens beslut  
  

1. Anta Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer 2019 – 2021. Bilaga 4. 

 

2. Uppdra till Individ- och familjeomsorgsenheten att samordna utvecklingsarbetet. 

 

3. Årligen revidera aktivitetsplanen samt rapportera resultat till Kommunstyrelsens skola och 

 välfärdsutskott bilaga 4. 

 

_____________________ 

 

 
Kopia 

Mats Öman 

Ing-Marie Thyr 

Ann-Karin Bohl 

Marita Sjöberg 
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 Dnr KS 2019-0262 

KS § 176 Rapport om länsgemensam beroendemottagning för unga 13-25 år  
 

Utifrån uppdrag från den politiska styrgruppen för utveckling av missbruks- och 

beroendevården i Värmland har en arbetsgrupp tagit fram en rapport avseende en gemensam 

beroendemottagning för unga i länet. Rapporten föreslår tre delar - länsmottagning, 

vårdavdelning samt lokala mottagningar.  

  

Arbetsgruppen har representerats av länets socialtjänster, psykiatriska öppenvården, barn- och 

ungdomspsykiatrin, Första linjen och Värmlands läns vårdförbund. Arbetsgruppen har lämnat 

förslag på innehåll, resursbehov, utformning och finansiering av en länsgemensam 

beroendemottagning för unga, 13-25 år samt vårdavdelning för unga 13-17 år. I förslaget 

presenteras även en lokal mottagning för västra Värmland. 

 

I SKL:s nationella handlingsplan mot missbruk och beroende för personer 13-29 år finns en 

sammanställning av åtgärdsförslag som är riktade till kommuner, landsting och regioner. Där 

belyses särskilt vikten av samverka mellan flera huvudmän, tillgänglighet, delaktighet och 

tidig upptäckt tas bland annat upp. Flera åtgärdsförslag till kommuner och regioner är 

framtagna i handlingsplanen där bland annat samordnade insatser mellan socialtjänst, hälso- 

och sjukvård och skola för barn, unga och unga vuxna föreslås som åtgärd.  

 

Arbetsgruppen har tittat på vilka svårigheter som finns i samverkan som bland annat har 

påvisats i IVO:s granskning (2017-7) om unga personer inom missbruks- och 

beroendevården. 

  

Den politiska styrgruppen beslutade den 12 juni 2019 att:  

 godkänna rapporten 

 rekommendera Värmlands 16 kommuner och Region Värmland att ställa sig bakom 

rapporten 

 ge förbundschefen i Värmlands läns vårdförbund i uppdrag att underställa rapporten 

till Värmlands16 kommuner samt till Region Värmland för synpunkter och 

inriktningsbeslut. 

 efter bearbetning av inkomna synpunkter och inriktningsbeslut tas frågan åter upp i 

den politiska styrgruppen för beslut och vidare hantering 

 

Region Värmland föreslås bli verksamheternas huvudman. I förslaget presenteras 

budgetskisser som beskriver huvudmannens och kommunernas kostnader. Den föreslagna 

finansieringen av länsverksamheten innebär inte kostnader för Storfors kommun. Det är för 

den länsgemensamma vårdavdelningen samt den lokala mottagningen, som planeras vara i 

Kristinehamn, som Storfors kommun föreslås delfinansiera. Beräkningen utgår från en 

fördelningsnyckel på kommuninnevånarantal. För Storfors innebär förslaget om 

länsgemensam vårdavdelning en kostnad på 36 tkr/år.  
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KS § 176 forts 

 

I rapporten presenteras en budgetskiss för västra Värmlands lokala beroendemottagning. För 

den minsta kommunen Eda med 8 575 invånare innebär detta förslag en årlig kostnad på 256  

tkr. Då förslaget för Kristinehamn och Storfors inte är framtaget ännu saknas information om 

vad kostnaden för Storfors föreslås bli. 

 

För Storfors del innebär de föreslagna verksamheterna ökade möjligheter att erbjuda unga i 

målgruppen stöd och insatser. Under 2018 hade Storfors kommun fyra ungdomar ur 

målgruppen externplacerade i sammanlagt 546 dygn. Samtliga vårdades enligt LVU (Lagen 

om vård av unga). Kostnaden för dessa dygn uppgick till mellan 2 000 och 6 500 kr per dygn. 

Under 2018 lämnade åtta barn och unga ur målgruppen drogtester och nio var föremål för 

förhandsbedömningar utifrån oro runt riskbruk/missbruk/beroende. Med ökade möjligheter 

till stöd och insatser i samverkan med hälso- och sjukvården bedöms behovet av externa 

placeringar minska och samarbetet runt den enskilde förbättras.  

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-07-15, enhetschef Ann-Karin Bohl. 

Ärenden och insatser barn och unga 2015 – juni 2019. 

Organisationsschema IFO hösten 2019. 

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2019-08-29 § 50. 

 

Enhetschef IFO Ann-Karin Bohl redogör för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

Storfors kommun ställer sig bakom Värmlands läns Vårdförbunds rapport om en 

länsgemensam beroendemottagning för unga 13 – 25 år med tillhörande vårdavdelning och 

lokala mottagningar i länet, enligt bilaga 5. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

Kopia 

Per Johansson, förbundschef Värmlands Läns Vårdförbund 

Ing-Marie Thyr 

Marina Collstam 

Maja Koivuranta 

Ann-Karin Bohl 

Ingela Bergare  
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    Dnr KS 2019-0175 

KS § 177 Ej verkställda beslut – avbrott i verkställighet Q2 2019 
 

 
Område Typ av 

bistånd/ insats 

Beslutsdatum Ej verkställt inom 3 månader från 

beslutsdatum 

Avbrott i 

verkställig

het där 

biståndet 

ej åter 

verkställts 

inom tre 

månader 

SoL Kontaktperson 2019-02-08 Beslutet har ej kunnat verkställas då lämplig 

uppdragstagare saknas. 

 

 

SoL Kontaktfamilj 2019-02-21 Beslutet har ej kunnat verkställas då lämplig 

uppdragstagare saknas. 

 

 

SoL Kontaktfamilj 2019-02-21 Beslutet har ej kunnat verkställas då lämplig 

uppdragstagare saknas. 

 

 

SoL Kontaktfamilj 2019-02-21 Beslutet har ej kunnat verkställas då lämplig 

uppdragstagare saknas. 

 

 

LSS Korttidsvistelse 2019-03-21 Beslutet har ej kunnat verkställas då lämplig 

uppdragstagare saknas. 

2019-06-10 tackade uppdragstagare ja till 

uppdraget, hembesök bestämdes till 2019-06-17, 

uppdragstagare avbokade besöket. 

Nytt datum bestämdes till 2019-07-10. 

Uppdragstagare avbokade besöket 2019-07-05, de 

är då ej längre intresserade av uppdraget. 

Under perioden 2019-04-05 till och med familjens 

flytt har Storfors kommun vidtagit följande 

åtgärder för att verkställa beslutet: 

20 uppdragstagare har tillfrågats, alla värmländska 

kommuner har tillfrågats via mail och/eller 

telefonsamtal. Kranskommunerna Degerfors, 

Karlskoga och Örebro har tillfrågats (icke 

Värmländska kommuner). 

Annonsering har gjorts på kommunens hemsida 

samt via Familjehemsbanken. 

Privata företag har tillfrågats. 

Kommunens chefer har tillfrågats om de har 

personal som kan tänka sig bli utredda som 

kontaktfamilj och åta sig uppdrag. 

Familjen flyttade från Storfors kommun 2019-07-

19, beslutet avslutades därmed 2019-07-31. 
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KS § 177 forts.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2019-08-29 § 51. 
 

Enhetschef IFO Ann-Karin Bohl redogör för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Godkänna redovisningen rapportering ej verkställda beslut/avbrott i verkställighet Q2 2019. 

 

____________________ 
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 Dnr KS 2019-0273 

KS § 178 Behov att ytterligare tjänst socialsekreterare juli 2019 
 

Sammanfattning 

Både utifrån ett verksamhetsperspektiv men även utifrån ett arbetsmiljöperspektiv krävs att 

enheten förstärks med ytterligare en tjänst, socialsekreterare inom Barn och unga och 

Uppdragstagare/familjerätt. Trots att enheten tillförts en ramökning för personalresurserna 

med 40 % på två år kvarstår behov av att öka antalet anställda på enheten. Syftet med en 

ramökning (personalförstärkning) är att klara verksamheten med de krav på rättssäkerhet och 

kvalité som lagstiftning och föreskrifter kräver och för att behålla den nu förbättrade 

arbetssituationen för enhetens medarbetare och chefer.  

 

Bakgrund 

Verksamheten på IFO har stabiliserats under 2018 och första delen av 2019 då bland annat 

översyn av ledningsorganisationen genomförts, riktlinjer antagits, införande av 

ledningssystem, rutiner och personalens kompetens har utvecklats. Det innebär att enhetens 

medarbetare är tryggare och mer kunniga vilket gagnar kvaliteten i arbetet och en god 

arbetsmiljö. Numera har enheten inga problem att rekrytera personal med rätt erfarenhet och 

kompetens då Storfors IFO-avdelningen börjar få ett gott rykte bland andra närliggande 

kommuner.  

 

Ökat antal inkommande ärenden och insatser 
Utifrån den kraftigt ökade ärende- och arbetsbelastningen för socialsekreterarna som 

handlägger ärenden inom avdelningen barn och unga 0 – 18 år har verksamheten befunnit sig 

i en mycket ansträngd situation fram tills januari 2019 då konsult anlitades. Den ökade 

arbetsbelastningen beror på följande:  

 Ökat antal inkommande ärenden. 

 Ökad mängd komplicerade insatser – både öppenvård och externa placeringar.  

 Då arbetet med uppdragstagare fortfarande är starkt eftersatt kan enheten inte 

verkställa fattade beslut om kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem i egen 

regi. Det innebär att de behov av stöd och avlastning som barn och föräldrar har 

kvarstår. Detta leder till mer omfattande behov som måste hanteras av social-

sekreterare och familjebehandlare. 

 Enheten följer numera de föreskrifter och lagrum som gäller för handläggningen vilket 

kräver mer tid för dokumentation, kontakter med den enskilde, föräldrar och den som 

är ansvarig för insatsen. 

 

Vidtagna åtgärder 

För att klara situationen anlitades en konsult januari till mars, 2019. Detta beslut fattades efter 

att alla andra tänkbara möjligheter i den rådande situationen uttömts. Konsultinsatsen visade 

sig vara mycket effektiv och kostnaderna för denna konsult var 442 395 kr netto. Ytterligare 

extra resurs inom barn och unga tillsattes under våren och sommaren 2019 då bedömning 

gjordes att verksamheten var i fara om inte extra resurs sattes in på Barn och unga samt 

Uppdragstagare/familjerätt i samband med att konsulten slutfört sitt uppdrag i mars 2019.  
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KS § 178 forts. 

 

Denna extra resurs påbörjade sitt arbete den 1 mars 2019 och har fram till augusti 2019 

finansierats inom ramen för enhetens budget genom vakanser inom vuxen- och 

familjebehandlartjänsterna under januari till juni 2019.  

 

Fortsatta behov  

Detta har dock varit en tillfällig lösning som inneburit att andra delar av verksamheterna blivit 

eftersatta.  

 Enheten har en pågående IVO-tillsyn som visar att handläggning av vuxenärenden har 

omfattande brister. Det är därför av stor vikt att de resurser som finns inom vuxen 

kvarstår. Det kvarstår ett omfattande arbete att komma till rätta med de brister som 

påtalas efter IVO:s tillsyn i april 2019.  

 Antalet insatser familjebehandlare har ökat markant under 2019 och det krävs två 

familjebehandlare för att klara de allt mer komplicerade uppdrag som finns. Syftet 

med att effektivisera och utveckla öppenvårdsinsatserna och det förebyggande arbetet 

är att behovet av externa placeringar ska minska på lång sikt. Beräkningar visar att om 

enheten kan undvika två placeringar på institution under 12 månaders tid kan enheten 

undvika kostnader på 2 miljoner, se uträkning i ” Ärenden och insatser på Barn och 

unga 2015 – juni 2019”. 

 

Då det gäller enhetens uppdrag, att öka antalet egna uppdragstagare, krävs att arbetet med 

marknadsföring, rekrytering, utbildning, utredning och stöd till dessa prioriteras. Om detta 

inte sker kommer enheten ha ett fortsatt behov av externa placeringar på konsulentstödda 

familjehem. Och antalet ej verkställda beslut gällande kontaktpersoner och kontaktfamiljer 

kommer troligen att öka eller kvarstå på nuvarande nivå. Arbetet med uppdragstagare har 

varit eftersatt i ett flertal år och det kommer att ta lång tid att bygga upp förtroende och 

kompetens hos de personer som är intresserade och villiga att åta sig uppdrag för Storfors 

kommun. 

 

Både utifrån ett verksamhetsperspektiv men även utifrån arbetsmiljöansvaret behöver enheten 

därför fortsatt ha en förstärkning inom Barn och unga 50 % och Uppdragstagare/familjerätt  

50 %.  
 

Finansiering 

Kostnaden för tjänsten uppgår till c:a 600 tkr per år. Genom att skapa den här tjänsten ska 

placeringskostnaderna dock minska med motsvarande belopp eller mer. Någon egentlig 

kostnad ska därmed inte uppstå. 
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KS § 178 forts 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-07-18, enhetschef Ann-Karin Bohl. 

Ärenden och insatser på Barn och unga 2015 – juni 2019. 

Organisationsschema IFO hösten 2019. 

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2019-08-29 § 52 samt deras bilaga 13 och 14. 

 

Enhetschef IFO Ann-Karin Bohl redogör för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Inrätta en tjänst som socialsekreterare. 

 

2. Finansieras inom befintlig budget. 

 

3. En rapport sker till Kommunstyrelsens ledningsutskott under maj månad 2020 gällande  

 om tillsättningen av en tjänst som socialsekreterare resulterade i att placeringskostnaderna 

 minskade med motsvarande belopp eller mer räknat mot kostnaden för tjänsten 

 socialsekreterare. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Ing-Marie Thyr 

Mats Öman  

Ann-Karin Bohl 
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 Dnr KS 2019-0229 

KS § 179 Betygsstatistik årskurs 6-9 vårterminen 2019. 

 
Elever inom grundskolan betygsätts åtta gånger under perioden årskurs 6 – 9. Vid varje 

terminsslut lämnas ett terminsbetyg. Vid utgången av årskurs 9 lämnas ett slutbetyg. 

Eleverna betygsätts i 16 ämnen. Har eleven franska, spanska eller teckenspråk får eleven ett 

17:e betyg. Betygsskalan sträcker sig från F – A. Där A är högsta betyget. E är godkänt betyg. 

Eleven får F i ämnet om kunskapskraven för godkänt betyg inte uppnåtts. Om det på grund av 

stor frånvaro inte finns ett bedömningsunderlag får eleven ”streck” i ämnet. 

Varje betyg är värt en poäng. Betyg E motsvarar 10 poäng, D 12,5 poäng, C 15 poäng, B 17,5 

poäng och A 20 poäng. Betyget F ger inga poäng.  Poängen för alla ämnen adderas och 

summan blir det som benämns ”meritvärdet”. Detta ”meritvärde” konkurrerar sedan eleven 

med vid intagningen till gymnasiet. 

 

Kunskapskraven finns beskrivna i grundskolans läroplan. Skolverket har fastställt kraven för 

betygen E, C och A i respektive ämne. Betygen D och B erhålls om kraven för underliggande 

betyg uppnåtts till fullo och överliggande betyg till övervägande del. Den bedömningen gör 

betygsättande lärare. 

 

Kommentar betygsstatistik vårterminen 2019 

Av grundskolans styrdokument framgår att utgångspunkten och huvudprincipen är att alla 

elever ska nå minst betyget E i alla ämnen.  

Eftersom kunskapskraven ska vara uppnådda vid utgången av årskurs 9 utgår jag i huvudsak 

från den årskursen i mina kommentarer. 

När nuvarande elever i årskurs 9 avlutade årskurs 8 i juni 2018 var betygsfördelningen enligt 

nedan: 

 

Betyg        Streck              F          E          D         C          B          A 

Antal             23               54        149       147      138      63          13 

 

 

Vid utgången av årskurs 9 juni 2019 var betygsfördelningen: 

 

Betyg        Streck              F          E          D         C          B          A 

Antal         0                     3         187       170      185        87         46 

 

 

Som framgår av sammanställningarna har antalet F och ”streck” drastiskt minskats under 

läsåret och de högre betygen ökat i antal 

 

När alla elevernas meritvärde läggs ihop och divideras med antalet elever får vi fram det s.k. 

”meritmedelvärdet”. Storfors kommun har som målsättning att meritmedelvärdet ska vara 

minst 210. Medelvärdet i riket varierar mellan 210 – 215. 
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KS § 179 forts. 

 

Ovanstående slutbetyg ger ett ungefärligt meritmedelvärde på 222. När läsåret startade låg 14 

st. elever i riskzonen för att inte nå gymnasiebehörighet. När läsåret avslutades hade 11 st. av 

dessa lyckats nå gymnasiebehörighet. Ingen elev hade ”streck” i betyget. Totalt 4 st. betyg var 

”F”. Tre betyg av dessa gällde ämnet engelska, vilket medförde att eleven inte nådde 

gymnasiebehörighet. 

 

Terminsbetygen för årskurs 7 och 8 följer en normal utvecklingskurva utifrån målsättningen 

att grupperna ska nå ett genomsnittligt meritmedelvärde på minst 210 eller högre och att 

flertalet ska nå gymnasiebehörighet. 

 

Framgångsfaktorer som jag kan se är, 

 

 Vi har ändamålsenliga lokaler där vi under senare år även fått möjligheten att investera 

i tekniska hjälpmedel. 

 

 Vi har en stabil, kompetent lärarkår, med mycket låg personalomsättning. 

 

 Vi har ett tydligt ledarskap i klassrummen som skapar arbetsro. 

 

 Vi har möjligheten att erbjuda våra elever Inläsningstjänst. Eleverna kan, på sitt eget 

modersmål, lyssna på texterna. Inläsningstjänst är också en tillgång för övriga elever 

med läs-och skrivsvårigheter. 

 

 Vi har ett gott samarbete med övriga kommunala enheter, socialtjänst, HVB-hem, 

Integration. 

 

 Vi har goda relationer mellan elever – personal och personal – personal. 

 

 Vi har ett nära och gott samarbete med elevernas vårdnadshavare. 

 

 Vi anordnade ett träningsläger i ämnena matte, Svenska, Svenska som andraspråk och 

engelska under höst- och sportlov, för elever i årskurs 9 som riskerade att inte nå 

gymnasiebehörighet. Vi har genomfört ett långt träningsläger 1,5 månader i 

ovanstående ämnen. Elever som riskerade att inte nå gymnasiebehörighet fick en extra 

timme/dag i ämnet där risken finns. Vi har haft eftermiddagsskola tre dagar/vecka, 1,5 

timmar vid varje tillfälle. 
 

 Samarbetet mellan IM:s språkintroduktion och Vargbroskolan har fortsatt för att ge 

aktuella elever bästa möjligheter att nå gymnasiebehörighet. 
 

 

 

 

 

im:s
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-06-19, skolchef Sven-Erik Rhen. 

Betygsstatistik Bjurtjärns skola åk 6 VT 2019. 

Betygsstatistik Vargbroskolan åk 7 VT 2019. 

Betygsstatistik Vargbroskolan åk 8 VT 2019. 

Betygsstatistik Vargbroskolan åk 9 VT 2019. 

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2019-08-29 § 43. 

 

Skolchef Sven-Erik Rhen redogör för ärendet. 
 

Kommunstyrelsens beslut   
 

1. Godkänna betygsstatistik Bjurtjärns och Vargbroskolan åk 6 VT 2019, enligt bilaga 6. 

 

2. Godkänna betygsstatistik Vargbroskolan åk 7 VT 2019, enligt bilaga 7. 

 

3. Godkänna betygsstatistik Vargbroskolan åk 8 VT 2019, enligt bilaga 8. 

 

4. Godkänna betygsstatistik Vargbroskolan åk 9 VT 2019, enligt bilaga 9. 

 

____________________ 
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 Dnr KS 2019-0247  

KS § 180 Kunskapsuppföljning åk 3 och 5 VT 2019 
 

Sammanställningen redovisar hur eleverna i respektive årskurs uppfattas kunna nå 

kunskapskraven i årskurs 6. Redovisningen redovisar också i vilken omfattning extra 

anpassningar har satts i och hur många elever som har fastställda åtgärdsprogram. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-06-24, skolchef Sven-Erik Rhen. 

Kunskapsuppföljning åk 3 VT 2019. 

Kunskapsuppföljning åk 5 VT 2019. 

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2019-08-29 § 44. 

 

Skolchef Sven-Erik Rhen redogör för ärendet. 

Vid de fall som skolan uppmärksammat att en elev förmodligen inte kommer att uppnå 

betyg E har insatser vidtagits för att möjliggöra att aktuell elev uppnår betyg E.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
 

Godkänna rapport kunskapsuppföljning för årskurs 3 VT 2019 enligt bilaga 10. 

 

Godkänna rapport kunskapsuppföljning för årskurs 5 VT 2019 enligt bilaga 11. 

 

____________________ 
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    Dnr KS 2019-0248 

KS § 181 Elevhälsoplan 2019-2020 
 

Elevhälsoplanen för läsåret 2018-2019 har utvärderats och reviderats. En ny plan för läsåret 

2019-2020 har tagits fram. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-06-26, skolchef Sven-Erik Rhen 

Elevhälsoplan 2019-2020. 

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2019-08-29 § 45. 
 

Skolchef Sven-Erik Rhen redogör för ärendet. 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 

Anta Elevhälsoplanen för läsåret 2019-2020, enligt bilaga 12. 

 

 

____________________ 
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 Dnr KS 2019-0249 

KS § 182 Uppföljning/utvärdering elevhälsoplan 2018/2019  
 

I slutet av varje läsår utvärderas vår Elevhälsoplan vi haft under läsåret. Planen revideras och 

en ny fastställs. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-06-26, skolchef Sven-Erik Rehn. 

Uppföljning/utvärdering Elevhälsoplan 2018-2019. 

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2019-08-29 § 46. 

 

Skolchef Sven-Erik Rehn redogör för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Lägga uppföljning/utvärdering elevhälsoplan 2018/2019 enligt bilaga 13 till handlingarna.  

 

____________________ 
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 Dnr KS 2019-0250 

KS § 183 Krisplan skola 2019-2020 
 

Skolan har en krisplan som revideras varje år. Skola och välfärdsutskottet får en redovisning 

av planen. Denna plan gäller läsåret 2019/20. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-06-24, skolchef Sven-Erik Rhen. 

Krisplan Skola 2019-2020. 

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2019-08-29 § 47. 

 

Skolchef Sven-Erik Rhen redogör för ärendet. 
 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Godkänna Krisplan skola 2019-2020, enligt bilaga 14.  

 

____________________ 
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 Dnr KS 2019-0251 

KS § 184 Analys nationella proven för årskurs 3,6 och 9 VT 2019 
 

Analysen redovisar i vilken omfattning eleverna har nått godkänt resultat för de nationella 

prov som genomförts under vårterminen 2019 i årskurserna 3, 6 och 9. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-06-24, skolchef Sven-Erik Rhen. 

Analys av nationella proven årskurs 3,6 och 9. 

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2019-08-29 § 48. 

 

Skolchef Sven-Erik Rhen redogör för ärendet. 

Analys av resultatet från nationella proven visar mycket bra resultat. Exempelvis i ämnet 

Svenska klarar 35 av 41, Matematik 40 av 41 de nationella proven, Fysik 100 %.  

För årskurs 3 är målet att 80 % av eleverna klarar de nationella proven. Storfors kommun har 

nu ett resultat om att ca 93 % av eleverna klarar de nationella proven. 
 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Godkänna analys av nationella proven för årskurs 3, 6 och 9 VT 2019, enligt bilaga 15. 

 

____________________ 
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 Dnr KS 2019-0064 

KS § 185 Delårsrapport för Storfors kommun 

 
Ekonomichef Ingela Bergare redogör för delårsrapport januari – augusti 2019. 

 

En redovisning sker för bland annat befolkningsstatistiken, arbetslöshetsstatistik samt budget 

och prognos för samtliga enheter och prognostiserat resultat år 2019. Prognosen för helåret 

2019 visar att årets resultat uppgår till -15 045 tkr jämfört med det budgeterade resultatet om 

+407 tkr. 

 

Huvudorsaker till det prognostiserade underskottet är: 

* Mindre statsbidrag inom flera av våra verksamheter, mest synbart inom  - 5,3 mnkr

 Arbetsmarknadsenheten, Integration och Ensamkommande barn samt  

 inom skolan.    

* Kraftig minskning av sålda korttidsplatser till Kristinehamns kommun.  - 2,9 mnkr   

 Ökning av behovet av korttidsplatser inom särskilda boende. 

* Fler placerade barn och unga som belastar Individ och familjeomsorgen.  - 1.1 mnkr 

* Fler verksamheter har inte lyckats planera personalresurserna tillräckligt    Ca – 5.0 mnkr

 effektivt samt anställt fler personer än vad som var budgeterat.  

 

Ett underskott skall enligt kommunallagen återställas inom 3 år. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Överlämna delårsrapport januari-augusti 2019 Storfors kommun till Kommunfullmäktige med 

redaktionella ändringar. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Godkänna delårsrapport januari-augusti 2019 storfors kommun enligt bilaga 16. 

 

____________________ 
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   Dnr KS 2019-0321 

 

KS § 186 Redovisning av Kolada rapporten Storfors 

 
Ekonomichef Ingela Bergare redogör för hur Kolada rapporten kan läsas. Rapporten visar 

utdrag ur Kolada där Storfors kommuns kostnader och andra nyckeltal för respektive 

verksamhet jämförs med alla andra kommuner. För respektive verksamhet finns en länk 

redovisad där den intresserade kan fördjupa sig i rapporten.  

Om en kommun har högre kostnad än medel/höga kostnader för en viss verksamhet behöver 

det inte enbart vara en negativ sak, utan exempelvis som Storfors har redovisat en kostnad för 

grundskolan över medelkommunen, en hög kostnad för lärverktyg i kommunal grundskola. 

Orsaker till höga kostnader för lärverktyg är bland annat kommunens satsningar studieresorna 

till Dovre och Polen. Satsning på skolan har varit en prioriterad satsning från politiken, vilket 

har resulterat i att Storfors kommun har blivit utnämnd till att ha den bästa skolan i riket. 

Skolan i Storfors har blivit utnämnd till detta flera år i rad.  

När man läser tabellerna bör man också reflektera över om det är bra eller dåligt att ligga 

lågt/högt på skalan då det varierar från tabell till tabell. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Lägga rapporten till handlingarna. 

 

___________________ 
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   Dnr KS 2019-0313  

KS § 187 Redovisning av kostnadsreduceringsförslag, analys och 

konsekvensanalys budget 2019 

 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-10 § 115 följande:  

 

1. Tertialrapporten sänds till Kommunfullmäktige. Tertialrapporten följer som bilaga 6. 

2. Kommunchefen tillskriver respektive enhetschef. 

3. Respektive enhetschef som har ett prognostiserat underskott skall inkomma med vilka 

åtgärder som föreslås vidtagas för att deras verksamhet skall inrymmas inom budget 

samt upprätta en konsekvensanalys. 

4. Övriga enheter skall redovisa vilka kostnadsreduceringar som kan genomföras samt 

upprätta en konsekvensanalys. 

5. Kommunstyrelsen önskar erhålla redovisning av dessa kostnadsreduceringsförslag, 

analys och konsekvensanalys till nästkommande sammanträde. 

 

Vid kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 2019-08-26 redogjorde Kommunchef 

Mats Öman och ekonomichef Ingela Bergare för ärendet.  

Ekonomiavdelningen har arbetat fram en prognos för utfall 2019. Prognosen visar på ett 

negativt resultat om över 12 mnkr år 2019. 

 

De enheter som tidigare uppvisade ett förmodat överskridande av budget, ligger fortfarande 

över budgeten. 

 

Orsaker till kostnadsöverskridande är generellt ökade kostnader och minskade intäkter. 

Exempelvis för EKB verksamheten har vissa av de f.d. ensamkommande barnen erhållit 

svenskt medborgarskap vilket är positivt, men samtidigt upphör intäkterna från 

Migrationsverket till kommunen för dessa individer medan kostnaderna kvarstår. 

 

Ekonomichef Ingela Bergare meddelade att för budget 2020 kan Storfors kommun eventuellt 

erhålla ökade intäkter om ca + 7.0 mnkr från skatteutjämningssystemet samt ca 2,5 mnkr av 

Välfärdsmiljonerna.  

 

Kommunchef Mats Öman har utsänt skrivelse till enheterna varvid de uppmanas vara 

restriktiva gällande inköp m.m. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) har haft en träff med en grupp bestående av 

en förtroendevald från respektive parti i Storfors kommunfullmäktige. Gruppen hade en 

djupare diskussion om olika kostnadsreduceringsförslag inför dagens sammanträde.    

 

Diskussion fördes om alla förslag enligt bilaga 17.  

Politisk inriktning redovisas i bilaga 17. Vissa punkter tar Kommunstyrelsen beslut om  

2019-10-21, för vissa punkter vill Kommunstyrelsen ha ytterligare utredning. 
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KS § 187 forts. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-06-10 § 115 Tertialrapport 

Kommunstyrelsen 2019-08-12 § 147. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-08-26 § 91. 

 

Vid dagens sammanträde deltog följande enhetschefer och presenterade sina förslag och det 

var en dialog med varje enhetschef om innebörden i de olika förslagen, Skolchef Sven-Erik 

Rhen, Enhetschef SÄBO Anna Thyberg och Enhetschef SÄBO Åsa Jonsson, Enhetschef 

Hemtjänst Eva Turunen och Enhetschef IFO Ann-Karin Bohl. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Samlokalisera Förskolorna Hagen & Lillåsen till en gemensam lokal. 

 

2. Bereda underlag om att minska från 3 till 2 utskott samt se över antalet 

 Kommunfullmäktige sammanträden till Kommunstyrelsen 2019-10-21. 

 

3.  Säga upp avtalet om Ensolution. 

 

4. Kostnadsreduceringsförslag samt kompletterande uppdrag enligt bilaga 17, 

 behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-21. 

 

____________________ 
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 Dnr KS 2016-0379 

KS § 188 Motion om inrättande av seniorboende i Storfors 
 

Moderaterna genom Andris Widuss inkom till kommunfullmäktige 2016-12-08 med en 

motion om ”Inrättande av seniorboende i Storfors.” 

 

Motionären påpekar att kontakter kan tas med våra grannkommuner Karlskoga och 

Kristinehamn. Detta är gjort och båda dessa kommuner bedriver seniorboende i privat regi.  

 

Det kommunala ansvaret för placering i särskilt boende gäller först när medborgaren blir 

biståndsbedömd. All annan form av boende är andra aktörers roll att erbjuda, om det finns ett 

behov av detta. Möjlighet finns för privata aktörer att starta nästan vilken verksamhet som de 

önskar. För några verksamheter krävs det tillstånd, för andra är det bara att starta upp 

verksamheten. För att kunna driva en verksamhet så måste den ge ett positivt resultat. 

 

Motionären skriver att kommunen skall utreda om behov finns för seniorboende. 

Som tidigare nämnts så är det inte en kommuns huvuduppgift att bedriva seniorboende och 

det är inte heller en kommuns uppgift att undersöka om behov finns för andra parter än för de 

som har fått en plats beviljad på särskild boende. Om något företag eller intressent är 

intresserat av att starta ett seniorboende i Storfors så är det självklart så att kommunen skall 

hjälpa till med sin expertkunskap. Men det är inte aktuellt att kommunen skall göra 

utredningar om aktiviteter eller behov för andra parter. 

 
Beslutsunderlag 

Motion från Andris Widuss (M) gruppledare för moderaterna i Storfors om inrättande av 

Seniorboende i Storfors, 2016-12-08. 

(Dnr KS 2016-0379) 

Kommunfullmäktige 2016-12-15 § 71. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-12-11 § 138, förslag till besvarande av motion om 

inrättande av Seniorboende i Storfors. Ärendet återremitterades till kommunchefen för 

komplettering. 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman, 2019-08-12. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-08-26 § 87. 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för förslaget till besvarande av motionen. 

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  

 

Avslå motionen med ovanstående motivering.  

 

____________________ 
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  Dnr KS 2018-0232 

KS § 189 Motion om att öppna Kvarnvägen i Storfors 

 
Moderaterna genom Andris Widuss inkom till kommunfullmäktige 2018-07-24 med en 

motion om att öppna Kvarnvägen i Storfors. 

 

Detta förslag publicerade Socialdemokraterna i sitt valprogram 2018-01-15. 

Storforsdemokraterna skrev in detta i sitt reviderade valmanifest som publicerades  

2018-05-18. 

 

Kvarnvägen stängdes av för flera år sedan för att ytan behövdes för industriändamål. Det har 

under senare år varit långtgående diskussioner om nya entreprenörer var i behov av ytorna 

men sedan ett par år tillbaka så har det framkommit att behovet inte längre finns.  

 

Motionären yrkar på att kommunen skall återöppna Kvarnvägen på nytt. En uppskattad 

kostnad för att öppna Kvarnvägen hade dock inte angivets i motionen.  

 

Kommunfullmäktige beslöt att kommunstyrelsen skulle bereda ett svar på denna motion. 

 

Kommunstyrelsen konstaterade att Socialdemokraterna var först ut att föreslå en öppning av 

vägen, strax efter föreslog Storforsdemokraterna detsamma och slutligen motionerade även 

Andris Widuss om att öppna vägen. 

 

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avsätta pengar i investeringsbudgeten för 

att öppna vägen. 1,8 mnkr har avsatts till projektet som kommer att inledas hösten 2019 och 

möjligt vara färdigställt under 2020.  

 

Kommunfullmäktige beslutade om denna post 2018-12-05. 

 
Beslutsunderlag 

Motion från Andris Widuss (M) gruppledare för Moderaterna i Storfors om att öppna 

Kvarnvägen i Storfors, inkom 2018-08-27. 

(Dnr KS 2018-0232) 

Kommunfullmäktige 2018-10-04 § 75, Motion: Öppna Kvarnvägen i Storfors. Motionen 

remitterades till Kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktige 2018-12-05 § 38 Investeringsbudget, 2019-2022. 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman, 2019-08-12. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-08-26 § 88. 
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KS § 189 forts. 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för ärendet samt motiveringen för förslag  

till besvarande av motionen.  

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  

 

Besvara motionen enligt ovan. 

 

____________________ 
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 Dnr KS 2019-0035 

KS § 190 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 alternativ; 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 kostnaden 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 fr.o.m. Januari 2019 skall inte en taxa som har gällt 

för andra mera krävande prövningar automatiskt tillämpas för den nya enklare ändringen. 
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KS § 190 forts. 

 
Beslutsunderlag 

Motion från Juhani Verkkoperä (SD) om avgiftsfri ändring av hämtningsfrekvens för 

brännbart avfall, 2019-01-22. 

Kommunfullmäktige 2019-01-31 § 95. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-08-26 § 89. 

 

Juhani Verkkoperä (SD) redogör för sin motion. 

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Besvara motionen med att motionärens förslag hänskjuts till referensgruppens fortsatta arbete 

med översyn av avgifter. 

 

____________________ 
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KS § 191 Aktuella frågor 

 
Inga övriga aktuella frågor föreligger.  

 

____________________ 


