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Beslutande Hans Jildesten (S)  

Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) 

Thomas Backelin (S) 

Ingrid Resare (S) 

Lars-Erik Karlsson (V)  

Håkan Larsson (C)  

Monica Ståhl (KD) 

Peter Farrington (M) 

Juhani Verkkoperä (SD) 

  
Ersättare

  
Birgitta Wiberg (S) 

Övriga deltagande Mats Öman, kommunchef 

Eva Turunen, enhetschef  § 143 

Daniel Bekking, personalchef § 144 

Ingela Bergare, ekonomichef § 146-147 

Tommy Svärd, teknisk chef § 148 

Ing-Marie Thyr, verksamhetschef § 150 - 153 

Kenneth Sandén, utvecklingsstrateg § 154 

Oskar Eklöf, sekreterare  
 

 

 

 
Utses att justera Peter Farrington  

Justeringens tid och plats  
Underskrifter Sekreterare _______________________ 

Oskar Eklöf 
Paragrafer 139-155 

 Ordförande _______________________ ______________________________ 

Hans Jildesten   

 Justerande _______________________ 

Peter Farrington 
 

  Anslag/bevis 

  Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag 
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KS § 139 Godkännande av föredragningslistan 
 

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

 
Kommunstyrelsen beslut 

 

Godkänna föredragningslistan. 

 

____________________ 
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KS § 140 Meddelanden 

 
Sverige Kommuner och Landsting 

Återkoppling till svarande kommuner avseende rekommendationen om gemensam 

finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

 

Meddelande från styrelsen nr 9/2019 Insatser inom område Psykisk hälsa. 

Meddelande från styrelsen nr 7/2019 Förbundsavgiften 2020 

 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom 2019-06-13, mål nr 6774-18, laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2018-

12-05 § 39. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Beslut mål nr 2523-19, överklagat KF beslut § 141. 

Beslut mål nr 2528-19, överklagat KF beslut § 142. 

Beslut mål nr 3470-19, överklagat beslut, Förvaltningsrätten i Karlstad mål nr 2528-19. 

 

AB Storfors Mark och Industrifastigheter 

Styrelseprotokoll 2019-06-24 

Resultaträkning 2019-06 bilaga till styrelseprotokoll 2019-06-24 

Balansräkning 2019-06, bilaga till styrelseprotokoll 2019-06-24 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av meddelanden. 

 

____________________ 
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KS § 141 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet 
 

Kommunchef Mats Öman redogör för följande ärenden: 

 

 Sommaren: har fungerat bra. Cheferna har haft en bra ansvarsfördelning under 

sommaren. Bemanningen i verksamheterna har fungerat. 

 Kommunchefen har gjort verksamhetsbesök. 

 Går bra för turistanläggningarna, nytt besöksrekord i Lungsund. 

 Elevhälsans fördjupade undersökningar av barn i årskurs 2: endast tre av femtio är 

med i en förening, samtliga är killar. 

 Arbetslöshetsstatistik maj månad 2019 – sjunkande arbetslösheten, 7,2 % att 

jämföra med 9,7 % samma månad 2018. 

 Sjukfrånvarorapport juni månad 2019 – sjukfrånvaron var för juni månad 5,7 % att 

jämföra med 5,1 % samma månad 2018. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna ovanstående redovisning. 

 

_________________ 
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KS § 142 Anmälan om delegationsbeslut  
 

Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde  

delegationsbeslut nr. 45- 48. 

 

Redovisade delegationsbeslut Kommunstyrelsen 12 augusti 2019 

 

45 2019-05-24 Yttrande till myndighet, Storfors kommun har 

inget att tillägga i ärendet som berör 

alkoholtillstånd till entreprenören som bedriver 

verksamhet inom Storfors kommun,  

Pensionat Lungsund och Camping.  

KC 

32:18 

46 2019-06-03 Ersättning för tillfälligt utökat behov av personlig 

assistans 9 § 2 lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSS, belopp 6 448 kr 

LSS Handläggare 

47 2019-06-03 Ersättning för tillfälligt utökat behov av personlig 

assistans 9 § 2 Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSS, belopp 7 001 kr 

LSS Handläggare 

48  2019-06-07 Delegationsbeslut inom individ och 

familjeomsorgsenheten 

Handläggare 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut nr. 45-48. 

 

_________________ 
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 Dnr KS 2019-0267 

KS § 143 Rapport friskvårdssatsning i hemtjänsten 2018 
 

En friskvårdssatsning inom hemtjänsten har genomförts i samarbete med Friskvården i 

Värmland.  

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från enhetschef Hemtjänst, 2019-07-29. 

Bilaga 1 - Sammanfattning friskvårdssamtal 

Bilaga 2 - Hälsofrämjande insatser med Hemtjänstpersonal  

 

Enhetschef för Hemtjänst Eva Turunen redogör för ärendet. 

 

En rad insatser har gjorts för att minska sjukfrånvaron. Statistiken visar att sjukfrånvaron 

ligger lägre än tidigare år och att den är i en sjunkande trend. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna rapport och lägga bilaga 1 och 2 till handlingarna. 

 

____________________ 
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 Dnr KS 2019-0268 

KS § 144 Krigsplacering 
 

Information gällande kommande krigsplacering. 

 
Beslutsunderunderlag 

Bilaga 3 - Presentation Krigsplacering 2019 

 

Personalchef Daniel Bekking redogör för ärendet. 

 

Krigsplacering har tidigare inte varit aktuellt på ett par år. Det har nu aktualiserats på nytt på 

grund av en mer turbulent omvärld. Regeringen har gett ett uppdrag till Försvarsmakten och 

MSB att verka för att alla berörda aktörer krigsplacerar sin personal. 

 

Om det blir höjd beredskap måste Storfors kommun ha krigsplacerat sin personal. Personal 

som inte är krigsplacerad står till Rekryteringsmyndighetens förfogande och kan försvinna 

från Storfors kommuns organisation. De personer som bör krigsplaceras är personer som 

behövs för att kommunen ska kunna fortsätta sin verksamhet utan större påverkan. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna rapport och lägga bilaga 3 till handlingarna. 
 

____________________ 
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 Dnr KS 2019-0231 

KS § 145 Ansökan om ytterligare partnerstöd för NyföretagarCentrum i Storfors 

2019 
 

Storfors NyföretagarCentrum har varit verksamt i Storfors i snart 9 år. 

Den budgeterade verksamheten innefattar gratis rådgivning 8 timmar/ månad fördelat på två 

tillfällen. Det sker för närvarande varannan tisdag. 

 

Den totala årsbudgeten är ca 75 000 kr. Partnerskap är sökt från befintliga företag i Storfors 

och har hittills resulterat i 15 000 kr dock är målet 35 000 kr. 

En ansökan till Sparbankstiftelsen Bergslagens Sparbank gällande 10 000 kr i bidrag är under 

beredning. 

Tidigare år har man även fått uppdrag och bidrag från Almi och Arbetsförmedlingen, men på 

grund av uppsagda avtal är inte denna finansiering möjlig. 

 

Styrelsen för Storfors NyföretagarCentrum har beslutat att söka om ytterligare 15 000 kr 

utöver det bidrag som vi har erhållit från Storfors kommun 2019. 

Nyföretagandet i Sverige har minskat under de två senaste åren. Men i Storfors kommun ser 

det annorlunda ut!  

 

Under 2018 har Nyföretagarcentrum i Storfors förbättrat klättrat ca 100 platser till plats 127 i 

Nyföretagarbarometern för Sverige.  

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-06-24 § 66 

 

Kommunchef Mats Öhman redogör för ärendet. 

 

Både Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) och Monika Ståhl (KD) föreslår att NyföretagarCentrum 

kommer till kommunstyrelsen och föredrar om verksamheten.  

Monika Ståhl (KD) undrar hur det ser ut med kvinnoföretagandet. 

Hans Jildesten (S) & Monika Ståhl (KD) yrkar bifall till förslaget. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Bevilja ytterligare 15 000 kr för år 2019 till NyföretagarCentrum i Storfors. 

 

Finansiering sker genom ianspråktagande av 15 000 kr från 2200 Näringslivsfrämjande 

åtgärder. 

 

____________________ 
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 Dnr KS 2019-0064 

KS § 146 Ekonomi/månadsrapport 
 
Beslutsunderlag 

Bilaga 4 - Månadsrapport för juli 2019. 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redovisar månadsrapport för juli 2019. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna rapport och lägga bilaga 4 till handlingarna. 

 

____________________ 
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 Dnr KS 2019-0211 

KS § 147 Redovisning av kostnadsreduceringsförslag, analys och 

konsekvensanalys budget 2019 
 

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. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-06-10 § 115 Tertialrapport 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för ärendet.  

Arbete pågår och är ännu inte klart. 

 

Hans Jildesten (S) föreslår att enheternas konsekvensanalys sammanställs i samma format för 

att underlätta jämförelser. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen. 

 

____________________ 
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 Dnr KS 2019-0162 

KS § 148 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. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2019-05-16 § 154 

 

Enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd redogör ärendet. 

 

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. 
 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Ge kommunchef Mats Öman i uppdrag att förnya dialogen med samfälligheten gällande 

samverkan kring tank. 

 

Återrapportera på nästkommande sammanträde. 

 

____________________ 
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 Dnr KS 2019-0127 

KS § 149 Hemställan från Storfors Hembygdsförening om att Storfors kommun 

övertar driften av Hembygdsgården Hagen 
 

Storfors hembygdsförening har inkommit med en hemställan till Storfors kommun att de vill 

att Storfors kommun tar över driften av hembygdsgården Hagen. 

Som argument har de för få medlemmar och att deras medlemmar har uppnått en aktningsvärd 

ålder vilket medför att de inte orkar att sköta om fastigheten på ett betryggande sätt. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-06-24 § 67 

 

Enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd redogör ärendet. 

 

Kommunen har inte resurser för att ta över driften. Om kommunen säger ja här är risken att 

kommunen äventyrar likställigheten genom att man inte kan säga ja till andra föreningar. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Storfors kommun har för tillfället inga ekonomiska eller personella resurser för att överta hela 

eller delar av driften på hembygdsgården Hagen eller någon annan hembygdsgård i Storfors 

kommun. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Storfors Hembygdsförening   
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 Dnr KS 2019-0076 

KS § 150 Rapport från Individ- och Familjeomsorgsenheten 
 

Individ och familjeomsorgen redovisar varje månad volymer och kostnader för barn och unga 

i familjehem och på institution, placeringar vuxna samt kostnader för ekonomiskt bistånd. 

 
Beslutsunderlag 

Bilaga 5 - Rapport försörjningsstöd jan-maj 

Bilaga 6 - Rapport volymer och kostnader placering barn och unga jan-maj 

Bilaga 7 - Rapport volymer och kostnader placeringar vuxna jan-maj  

 

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr redogör för ärendet. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna rapporten och lägga bilaga 5, 6 och 7 till handlingarna. 

 

____________________ 
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 Dnr KS 2019-0220 

KS § 151 Avgift för ej avbokade besök i hemtjänsten 
 

Hemtjänsten har idag ett problem med att kunder inte avbokar sina besök i tid. Verksamheten 

får onödigt höga kostnader för personal som inte utför det planerade arbetet. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Under 2018-19 har hemtjänstbesök avbokats med kort varsel. I snitt 2-4 besök i veckan. 

Med kort varsel menas inom 24 timmar. I vissa fall har den som avbokat blivit sjuk eller råkat 

ut för annat som inte kan förutses. I de flesta fall har dock kunden inga godtagbara argument 

för att avboka sent. När besök avbokas med kort varsel kan oftast inte hemtjänsten boka in 

något annat under den tiden. Det kan till och med i vissa fall vara så att vikarie är tillsatta 

både vardag och helg men som inte behövts. 

 

Information om att avboka besök minst 3 vardagar i förväg, för att avgift inte ska tas ut, har 

gått ut till hemtjänstens kunder i samband med nya avgifter 2019-01-01. 

Information har även framförts av personal både muntligt och skriftligt till hemtjänstens 

kunder om önskemål att man avbokar besöken i god tid. Trots detta är det flera kunder som 

inte avbokar besöket.  

Förslag till ändring av rutin om kunden tackar nej till insats vid flera besök (ex 5gånger) är att 

biståndshandläggare ska underrättas och eventuell omprövning av den insatsen ska göras. 

 

Ansvarig tjänsteperson bedömer att införandet av en avgift av försent avbokade besök skulle 

ha en positiv effekt på resursutnyttjandet i verksamheten och leda till en minskning av 

personalkostnader för hemtjänsten om den hanteras som en avgift utanför maxtaxesystemet 

likt det som finns inom regionernas hälso- och sjukvård. Där finns en avgift för ej avbokade 

besök som inte ingår i högkostnadsskyddet och som kostar även om vårdbesöket skulle ha 

varit kostnadsfritt. 

Giltigt skäl är om personen blir sjuk eller råkar ut för något som inte kan förutses. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-06-24 § 69 

 

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr redogör för ärendet. 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Införa en avbokningsavgift på 300 kr för kunder som inte har avbokat sitt besök 3 dagar innan 

besöket skall utföras och som inte har giltigt skäl för sen avbokning. Avgiften läggs utanför 

beloppet för maxtaxa. 

 

Avgiften gäller från och med 2019-11-01. 

 

____________________ 
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 Dnr KS 2019-0176 

KS § 152 Ansökan om verksamhetsbidrag 2020 Barn och ungdom med 

förälder/familjemedlem i fängelse (BUFFF) 
 

BUFFF Värmland har inkommit med en ansökan om verksamhetsbidrag. Ansökan avser år 

2020 och det sökta beloppet är 20 000 kr. Storfors kommun beviljade 10 000 kr i 

verksamhetsbidrag för 2019.  

 

BUFFF bedöms inte uppfylla kraven för verksamhetsbidraget utifrån Reglemente för stöd till 

föreningar i Storfors kommun 2016-2020. Av reglementet framgår bland annat att: 

 
- Föreningen ska bedriva sin ideella verksamhet inom Storfors kommun 

- Ha minst 10 medlemmar folkbokförda i kommunen och som regelbundet deltar i 

föreningens verksamhet 

 
BUFFF meddelar att de inte har någon ideell verksamhet i Storfors kommun men att man 

erbjuder distansstöd (chatt och telefon) samt deltagande på alla aktiviteter i länet.  

 

BUFF meddelar vidare att de inte för något medlemsregister varför det inte går att säga något 

om antalet medlemmar i kommunen. Detta beror enligt BUFFF på att man dels ska ha 

möjlighet till att söka stöd anonymt samt att deltagande ska vara frivilligt. BUFFF uppskattar 

att 10-15 personer från Storfors kommun deltar på aktiviteterna regelbundet. Cirka 20 

personer från Storfors kommun (som har valt att inte vara anonyma) har sökt stöd via 

Distansstöd. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-06-24 § 70 

 

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr redogör ärendet. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Ej bevilja verksamhetsbidrag för år 2020 till BUFFF Värmland. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

BUFFF  
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 Dnr KS 2019-0186 

KS § 153 Ansökan om verksamhetsbidrag 2020 BRIS 
 

BRIS region Mitt har 2019-04-30 inkommit med en ansökan om bidrag på 10 000 kr för 

verksamhetsåret 2020.  

 

BRIS bedöms inte uppfylla kraven för verksamhetsbidraget utifrån Reglemente för stöd till 

föreningar i Storfors kommun 2016-2020. Av reglementet framgår bland annat att: 

 
- Föreningen ska bedriva sin ideella verksamhet inom Storfors kommun 

- Ha minst 10 medlemmar folkbokförda i kommunen och som regelbundet deltar i 

föreningens verksamhet 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-06-24 § 71 

 

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr redogör ärendet. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Bevilja ett bidrag om 10 000 kr till BRIS region Mitt för verksamhetsåret 2020. 

 

Finansiering sker genom ianspråktagande av 10 000 kr ifrån ansvar 365, verksamhet 5694 och 

konto 4530. 

 

____________________ 
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 Dnr KS 2019-0232 

KS § 154 Bostadsförsörjningsprogram Storfors kommun 2019-2023 
 

I Storfors kommun har bostadssituationen analyserats med utgångspunkt från mål på 

nationell, regional och lokal nivå. 

Bostadsförsörjningsprogrammet ger en bild över kommunens förutsättningar för utveckling 

av bostadsbestånd, demografi samt hur bostadsbehovet bedöms se ut för olika grupper i 

kommunen. 

Det gäller främst behovet av bostäder för ungdomar, äldre, personer med särskilda 

bostadsbehov samt nyanlända. 

Kommunen har satt mål för att kunna möta identifierade behov och att nå målen i enligt med 

föreslagna prioriteringar och åtgärder. 

Med tanke på kommunens geografiska läge i östra Värmland, delas en gemensam 

arbetsmarknad även med Örebro län, och det finns goda möjligheter till ökad inflyttning 

exempelvis genom framtida exploatering i områden med strandnära lägen. 

Programmet avslutas med förslag på ett antal åtgärder som bör genomföras inom den satta 

perioden till och med år 2023.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-06-24 § 68 

Biaga 8 - Bostadsförsörjningsprogram 2019-2023.  

 

Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén redogör för ärendet. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Anta bostadsförsörjningsprogrammet och lägga bilaga 8 till handlingarna. 

 

____________________ 
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KS § 155 Aktuella frågor 
 

 

Inga frågor togs upp. 

 

__________________ 


