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Beslutande

Hans Jildesten (S)
Eva-Lotta Härdig Eriksson (S)
Thomas Backelin (S)
Ingrid Resare (S)
Inger Nordström (V)
Håkan Larsson (C) § 59-70 och 72-77
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Juhani Verkkoperä (SD)
Sebastian Holm (C) § 71

Ersättare

Birgitta Viberg (S)
Sebastian Holm (C) § 59-70 och 72-77
Peter Farrington (M)
Lars-Erik Karlsson (V)

Övriga deltagande

Mats Öman, kommunchef
Ing-Marie Thyr, verksamhetschef §§ 64 och 75
Ingela Bergare, ekonomichef §§ 67-68
Ann-Karin Bohl, verksamhetschef IFO § 65
Kenneth Sandén, utvecklingsstrateg §§ 70-71
Jan Svärd, bredbandssamordnare § 73
Hans-Bertil Hermansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 66
Marcus Viker Lundberg, sekreterare
Andris Viduss (M)
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_______________________
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59-77

Marcus Viker Lundberg
Ordförande
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Hans Jildesten
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Andris Viduss

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag
Organ
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2019-03-11
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-03-11

Godkännande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna föredragningslistan.
_________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS § 60

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-03-11

Meddelanden

Länsstyrelsen Värmland
Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner.
Meddelande om bokningsbekräftelse av intervju för uppföljning av lagen om
extraordinär händelse.
Migrationsverket
Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner.
Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott
KSSVU § 13 Rapportering ej verkställda beslut-avbrott i verkställighet Q4 2018.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna ovanstående redovisning av meddelanden.
_________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-03-11
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Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet

Kommunchef Mats Öman redogör för följande ärenden:
o Redovisning sjukfrånvaro januari 2019.
o Statistik för arbetslöshet och arbetade timmar hemtjänst utgår från dagens
sammanträde och presenteras istället på Kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-29.
o Kommunen arbetar med att optimera schemaplanering för Hemtjänsten för att uppnå
bättre resultat.
o AB Storfors Mark- och industrifastigheter installerar bergvärme i Pensionat Lungsund.
o Förvaltningsrättsärende gällande köp av industrifastighet.
o Genomgång av skydds- och säkerhetsarbete hos Länsstyrelsen Värmland.
o Krigsplacering av personal.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna ovanstående redovisning.
_________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-03-11
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Anmälan om delegationsbeslut

Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde
delegationsbeslut nr. 12-22.
12

2019-01-21

13

2019-01-28

14

2019-01-28

15

2019-01-28

16

2019-01-28

17

2019-01-29

18

2019-02-05

19

2019-02-04

Justerandes signatur

Ägardirektiv AB Storfors Mark och
Industrifastigheter.
Ersättning för tillfälligt utökat behov av personlig
assistans 9 § 2 Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade LSS Belopp 1 931,97
Ersättning för tillfälligt utökat behov av personlig
assistans enligt 9 § 2 Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade LSS Belopp 300,05
Ersättning för tillfälligt utökat behov av personlig
assistans enligt 9 § 2 Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade LSS Belopp 4 031:71
Ersättning för tillfälligt utökat behov av personlig
assistans enligt 9 § 2 Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade LSS Belopp 1 405:21
Ersättning för tillfälligt utökat behov av personlig
assistans enligt 9 § 2 Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade LSS Belopp 8 703:92
Ersättning för tillfälligt utökat behov av personlig
assistans enligt 9 § 2 Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade LSS Belopp 4 854
Anvisning – Anställning av medarbetare med
skyddade personuppgifter.
Denna anvisning är en sammanställning av
Skatteverkets, Lönecentrum Östra Värmland och
IT avdelningens rutiner vid anställning av
medarbetare med skyddade personuppgifter.
Syftet med anvisningen är att underlätta för
ansvarig chef vid rekrytering och handläggning
av medarbetare med skyddade personuppgifter.
Anvisningen bygger på den revidering av
folkbokföringslagen som trädde i kraft vid
årsskiftet 2018/2019. Revideringen innebar att
kvarskrivning försvann och ersattes av den nya
skyddsåtgärden skyddad folkbokföring enligt 16
§ FOL.

Utdragsbestyrkande

KSLU § 9
Handl LSS 31:3

Handl LSS 31:3

Handl LSS 31:3

Handl LSS 31:3

Handl LSS 31:3

Handl LSS 31:3

Pch 1:4

STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen

20
21

2019-02-21
2019-02-21

22

2019-02-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-03-11

Verksamhetsbeskrivning skolhälsovården.
Rapportering ej verkställda beslut/ avbrott i
verkställighet Q 4 2018.
Fullmakt för enhetschef Tommy Svärd att
företräda kommunen vid anläggningsförrättning
för väg till Släbråtsnäset berörande Släbråten
1:22, Storfors 1:179 m.fl. samt fastighetsreglering
berörande Släbråten, Storfors kommun.
Förrättningsdatum 18 mars 2019, klockan 13.00,
Kulturhuset, lokal Valsaren.

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut nr. 12-22.
_________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KSSVU § 11
KSSVU § 13
Kch 32:2
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Sammanträdesdatum
2019-03-11

Sida
8(27)

Dnr KS 2019-0076

KS § 63

Rapport från Individ- och Familjeomsorgsenheten

Kommunchef Mats Öman redogör översiktligt för volymer och kostnader barn och
unga/vuxna och ekonomiskt bistånd. Kommunchef Mats Öman redogör även för det
förebyggande arbete som sker samt betonar vikten av ett fortsatt utvecklande av förebyggande
insatser.
Kommunstyrelsens beslut
Lägga redovisningen av rapporterna volymer och kostnader barn o unga, vuxna och
ekonomiskt bistånd 2018/januari 2019 enligt bilaga 1-3 till handlingarna.
_________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-03-11

Sida
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Dnr KS 2019-0044

KS § 64

Akutplatser för substanspåverkade

Värmlands läns Vårdförbund har i uppdrag från den centrala ledningsgruppen för utveckling
av missbruks-och beroendevården i Värmland att föreslå kommunerna en fortsatt finansiering
och samverkan kring akutplatser för substanspåverkade.
Med stöd från socialdepartementet genomförde kommunerna i Värmland genom Region
Värmland, Landstinget i Värmland och polismyndigheten 2014-2017 projektet Förbättrade
stöd och behandlingsinsatser vid omhändertagande enligt LOB eller andra akuta behov av
tillnyktring.
För att kunna fortsätta arbetet föreslås att verksamheten permanentas.
Finansiering
Region Värmland står för 80 % av kostnaden och de 16 kommunerna i Värmland står för
20 % som fördelas utifrån befolkningsmängd.
Fördelningsnyckel för Storfors kommun 14 000 kr för 2019 och 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Ing-Marie Thyr, 2019-01-25.
Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott, 2019-02-21, § 14.
Fördelningsnyckel.
Vårdkedja för substanspåverkade.
Skrivelse från Förbundschef Pär Johansson.
Verksamhetschef Ing-Marie Thyr redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna att permanenta verksamheten Förbättrade stöd och behandlingsinsatser vid
omhändertagande enligt LOB eller andra akuta behov av tillnyktring.
_________________

Kopia:
Ing-Marie Thyr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2019-0042

KS § 65

Kvalitetsberättelse IFO 2018

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ansvara för att det finns ett
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för att säkra verksamhetens kvalitet. Genom
ledningssystemet ska ledningen säkerställa att samtliga verksamheter följer de krav och mål
som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut. Syftet med en kvalitetsberättelse är att ge en
samlad bild av kvaliteten i verksamheten utifrån delarna i ledningssystemet för systematiskt
kvalitetsarbete som omfattar områdena i socialtjänstlagens (SoL) och Lagen om särskilt stöd
till vissa funktionshindrade (LSS).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Ann-Karin Bohl, 2019-01-21.
Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott, 2019-02-21, § 12.
Kvalitetsberättelse Individ- och familjeomsorgsenheten.
Enhetschef Individ- och familjeomsorgsenheten Ann-Karin Bohl redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna kvalitetsberättelse från Individ- och familjeomsorgsenheten 2018 enligt bilaga 4.
_________________

Kopia:
Ing-Marie Thyr
Ann-Karin Bohl

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-03-11

Sida
11(27)

Dnr KS 2019-0039

KS § 66

Rapport – Patientsäkerhetsberättelse 2018

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Socialstyrelsens föreskrift ”Ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete2 (SOSFS 2011:9) ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas
årligen. Berättelsen ska beskriva hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år,
vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, vilka resultat som uppnåtts och mål
nästkommande år.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Medicinskt ansvarig sjuksköterska Hans-Bertil Hermansson,
2019-01-22.
Kommunstyrelsens Vård- och omsorgsutskott 2019-02-18, § 4.
Patientsäkerhetsberättelse.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Hans-Bertil Hermansson redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen av Rapport – Patientsäkerhetsberättelse 2018 enligt bilaga 5.
_________________

Kopia:
Hans-Bertil Hermansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-03-11
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Dnr KS 2019-0064

KS § 67

Ekonomi/månadsrapport

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för ekonomirapport/månadsrapport februari 2019.
En fördjupad redogörelse om vad som omfattas av de olika rubrikerna sker samt hur det ser ut
för respektive verksamhet gentemot budget.
Kommunstyrelsens beslut
Lägga redovisningen av ekonomirapport/månadsrapport februari månad 2019
enligt bilaga 6 till handlingarna.
_________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-03-11

Sida
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Dnr KS 2019-0079

KS § 68

Årsredovisning, bokslut 2018

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för årsredovisning, bokslut 2018.
En fördjupad redogörelse om vad som omfattas av de olika rubrikerna sker samt hur det ser ut
för respektive verksamhet efter årets slut.
Resultatet för år 2018 uppgår till 334 tkr inklusive VA och 927 tkr exklusive VA.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-02-18, § 16.
Årsredovisning Storfors 2018.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Godkänna Årsredovisning, bokslut 2018 med redaktionella ändringar enligt bilaga 7.
_________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2019-03-11
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Dnr KS 2019-0017

KS § 69

Ansökan om medel till Bergslagsakademin 2019

Under år 2018 har Intresseföreningen Bergslaget tillsammans med tio medverkande
kommuner i Bergslagen genomfört verksamhet inom Bergslagsakademin. Föreningen har
samordnat en arbetsgrupp och tillsammans i den arbetat med att dels utforma tema för 2018
och dels att för andra gången arrangera konferensen Bergslagen 2030 i början av februari
2019. Temat denna gång är ”Attraktivitet” och ska belysa hur man kan samverka i
Bergslagens kommuner kring att lyfta den samtida och framtida bilden av Bergslagen, för att
bli attraktiv för såväl invånare som näringsliv och besökare.
Medverkande kommuner 2018 var: Avesta, Nora, Hedemora, Ludvika, Fagersta, Borlänge,
Norberg, Lindesberg, Filipstad, Storfors.
Det var dock ett antal kommuner inom området Bergslagen som inte medverkade under 2018
däribland Hällefors, Karlskoga, Arboga, Örebro, Surahammar och Hallstahammar.
Verksamhetschef Ing-Marie Thyr och enhetschef arbetsmarknad Åsa Askerskär närvarande
under år 2018 på en utbildningsdag arrangerad av Intresseföreningen Bergslaget
(Bergslagsakademin). Alla kommuner i nätverket var representerade och fokus låg på
arbetsmarknadsfrågor. Föreläsare bidrog med sin kunskap och expertis om hur människor
som står utanför arbetsmarknaden kan få en sysselsättning. Både övergripande och konkreta
kunskaper byttes flitigt under utbildningsdagen. Intrycket av dagen ansågs positivt och
givande
I övrigt har det dock varit svårt för kommunen att avsätta tid för medverkan i akademin då
personella resurser att varit begränsade.
Nu vill Intresseföreningen Bergslaget utvidga Bergslagakademin genom att få fler aktörer att
gå med i nätverket och med denna ansökan uppmärksamma alla medlemskommuner i
föreningen på erbjudandet om deltagande även år 2019. Målet är att Bergslagakademin ska
vara ett kreativt forum för att testa olika utvecklingsidéer i samverkan med näringsliv,
offentlig sektor samt regionens högskolor och universitet.
Intresseföreningen Bergslaget har uppdraget att driva projektet och samordna arbetet
tillsammans med medverkande parter. Projektfinansiering sker via de deltagande
kommunerna samt regionala projektmedel från region Dalarna. För den fortsatta utvecklingen
av Bergslagsakademin kommer föreningen att under 2019 även undersöka möjligheterna till
medfinansiering från övriga medlemsregioner.
Representanter från Storfors kommun har under februari månad närvarat på
Bergslagsakademins konferens ”Bergslaget 2030 – Attraktivitet” för att inhämta och utbyta
kunskaper och erfarenheter kring framtiden för Bergslagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 69 forts.
Insatsen år 2019 är 10 000 kronor/år per kommun samt att Storfors kommun utser en
representant som medverkar med arbetstid i projektet.
Finansiering
Storfors föreslås använda medel från utvecklingsmiljonen för medfinansiering, frikod 9703.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunsekreterare Marcus Viker Lundberg, 2019-01-23.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-02-18, § 18.
Ansökan om medel till Bergslagsakademin 2019.
Kommunchef Mats Öman redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
o Medfinansiera det fortsatta arbetet med att utveckla Bergslagakademin, med ett belopp
om 10 000 kronor enligt ansökan. Beloppet tas från utvecklingsmiljonen, frikod 9703.
o Uppdra till kommunchef Mats Öman utreda inför en eventuell ny ansökan från
Bergslagsakademin avseende år 2020, vad Storfors kommun får ut idag av att
medfinansiera Bergslagsakademin och på vilket sätt Storfors kommun kan få ut mer
av Bergslagakademin.
____________________

Kopia:
Mats Öman
Ingela Bergare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019-0081

KS § 70

Aktualitetsprövning av Storfors kommun översiktsplan från 2013

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den rådande politiska
majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med
naturresurser. För att fungera som ett verktyg för politiken måste planen vara aktuell och det
görs genom en aktualitetsprövning minst en gång varje mandatperiod.
Syftet med aktualitetsprövningen är att avgöra om kommunens översiktsplan är aktuell. Det
kan till exempel vara nya förutsättningar, nya kunskaper, lagändringar eller annan politisk
uppfattning som medför att översiktsplanen behöver revideras. Varje kommun ska ha en
översiktsplan för hela kommunen, men kan ha ändringar som antingen är för en viss del av
kommunen eller för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse. Vid en aktualitetsprövning ska
alla delar av översiktsplanen prövas. Att översiktsplanen hålls aktuell har stor betydelse för att
den ska ge tillräckligt med stöd för efterföljande planering och beslut. Planen måste vara
aktuell för att fungera som vägledning, vid såväl kommunens egna beslut om bland annat
detaljplaner och bygglov, som andra myndigheters beslut om exempelvis tillstånd enligt
miljöbalken. Det är också viktigt att översiktsplanen är aktuell för att företrädare för regional
och statlig planering ska kunna väga in kommunens ställningstaganden, till exempel vid
planering av ny infrastruktur. Kommunfullmäktige ska därför minst en gång under varje
mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. En aktualitetsprövning kan
resultera i att kommunfullmäktige beslutar om att gällande plan med eventuella ändringar är
aktuell i sin helhet eller att en ny översiktsplan ska tas fram. Kommunfullmäktige kan även
besluta att gällande plan är aktuell i vissa delar och att revidering behövs för att
översiktsplanen i sin helhet ska vara aktuell.
Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 28 §
28 § Länsstyrelsen ska minst en gång under den mandattid som avses i 27 § redovisa sina
synpunkter i fråga om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse
för översiktsplanens aktualitet. Synpunkterna ska redovisas i en sammanfattande redogörelse
till kommunen. Av redogörelsen ska det framgå hur synpunkterna förhåller sig till
översiktsplanen. Länsstyrelsen ska lämna en sådan redogörelse till kommunen också när
kommunen begär det.

Justerandes signatur
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KS § 70 forts.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från utvecklingsstrateg Kenneth Sandén, 2019-01-18.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-02-18, § 19.
Boverket – Aktualitetsprövning av översiktsplan.
Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Begära sammanfattande redogörelse från Länsstyrelsen för aktualitetsprövning av Storfors
kommuns översiktsplan från 2013.
____________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016-0115

KS § 71

Antagande av LIS-plan i Storfors kommun

Storfors kommun har upprättat ett förslag till plan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan) inom Storfors kommun.
LIS-planen utgör ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.
Planen upprättas med ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.
Syftet med LIS-planen är att bidra till en långsiktig hållbar landsbygdsutveckling och
möjliggöra utveckling i utvalda strandnära lägen, som kommunen ser som lämpliga för
utveckling av bostäder eller verksamheter inom strandskyddat område.
Totalt har förslaget pekat ut 10 LIS-områden, som efter inkomna synpunkter i
granskningsfasen har reviderats till att omfatta 8 LIS-områden.
LIS-planen har varit föremål för samråd under tiden 2017-03-21 till och med 2017-04-18 och
granskning har skett under perioden 2018-06-29 till och med 2018-08-10, med möjlighet för
sakägare och andra berörda att lämna synpunkter på planförslaget.
Löpande i processen har inkomna synpunkter sammanställts i samråds- och granskningsutlåtande.
Sammantaget bedöms nu LIS-planen vara redo för antagande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från utvecklingsstrateg Kenneth Sandén, 2019-01-18.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-02-18, § 20.
Granskningsutlåtande.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) - planhandling med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning.
Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén redogör för ärendet.
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige
Anta LIS-plan i Storfors kommun enligt bilaga 8.
____________________
Oppositionsråd Håkan Larsson (C) deltar ej vid behandling eller beslut i ärendet på grund av
jäv.
Ledamot Monica Ståhl (KD) anmäler skriftlig reservation mot beslutet enligt följande. ”Jag
reserverar mig mot Kommunstyrelsens beslut att anta LIS-plan i Storfors kommun enligt
bilaga 1. Gäller delområde 10 (Kyrksten)”
Justerandes signatur
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Dnr KS 2019-0082

KS § 72

Justering av fasta brukningsavgifter i Storfors kommuns VA-taxa

En justering av de fasta brukningsavgifterna i kommunens VA-taxa behöver göras.
I dagens läge ligger Storfors kommuns va-budget för nära gränsen för underskott och inget
utrymme finns för oförutsedda händelser. Budget 2018 ger ett underskott beroende på de
försäkringsersättningar till fastighetsägare, som fått sina källare förstörda av kraftiga regn och
felaktigt kopplade ledningar. En sådan händelse kan uppstå igen trots att åtgärder har
vidtagits.
Inför framtiden behöver Storfors kommun en budget som kan uthärda oförutsedda händelser.
Enhet Teknisk drift föreslår därför att de fasta brukningsavgifterna i VA-taxan höjs med 4 %,
vilket motsvarar 150 000 kronor i ökade intäkter årligen.
De fasta brukningsavgifterna i VA-taxan höjs från:
Avgift utgår per fastighet med:
a)
b)
c)

en fast avgift per år
en avgift per m3 levererat vatten
en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

Utan moms
om 2371,67 kr
om 29,94 kr

Med moms
om 2964,59 kr
om 37,42 kr

om 802,31kr

om 1002,89 kr

Utan moms
om 2466,54 kr
om 29,94 kr

Med moms
om 3083,17 kr
om 37,42 kr

om 834,40 kr

om 1043 kr

Till:
Avgift utgår per fastighet med:
a)
b)
c)

en fast avgift per år
en avgift per m3 levererat vatten
en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

Finansiering
Förslag att öka de fasta brukningsavgifterna i VA-taxan med 4 %.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd, 2019-01-30.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-02-18, § 21.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Höja Storfors Kommuns fasta brukningsavgifter i VA-taxan med 4 %
från och med 2019-06-01.
_________________
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Dnr KS 2019-0122

KS § 73

Samverkan fiberutbyggnad Storfors kommun

Sammanfattning av ärendet
Storfors kommun har tillsammans med Filipstad och Kristinehamn tagit fram ett förslag på ett
nytt samverkansavtal med IP Onlys Networks AB samt i och med detta kommit överens om
att investera i en gemensam bredbandsanläggning. Grundförutsättningen för avtalen är att de
godkänns av samtliga tre kommuner.
Som en del av detta avtal så tecknar kommunerna ett IRU-avtal. Ett IRU-avtal innebär att
kommunen långtidshyr och samförlägger kanalisation i IP-Onlys stamnät samt erhåller
bredbandsanslutningar mellan kommunerna för att erhålla en bättre redundans, kapacitet och
för att säkerställa framtida behov för permanenta hushåll, företag och kommunala
verksamheter.
I processen har en utvecklingsgrupp med representation från Storfors, Filipstad, Kristinehamn
och Region Värmland arbetat fram ett avtalsförslag gentemot IP-Only Networks AB.
Bakgrund, förutsättningar och syfte
Med anledning av IP-Onlys utbyggnadsplaner i aktuella områden har Storfors, Filipstads och
Kristinehamns kommuner identifierat vinsterna med att ta tillvara på de möjligheter som den
framtida digitaliseringen innebär för såväl kommunen som organisation specifikt som för
kommuninvånarna generellt. Utbyggnaden av fiber öppnar upp nya möjligheter för
kommunerna att förbereda för mer hållbara, smartare och konkurrenskraftiga digitala
möjligheter i syfte att erbjuda bättre service och valfrihet till kommuninvånarna inom t.ex.
skola, vård och omsorg.
Investering i bredbandsanläggning
Kommunerna avser att med IP-Only teckna ett så kallat IRU-avtal. Ett IRU- avtal innebär att
kommunen långtidshyr, i detta fall 30 år, och samförlägger kanalisation i IP-Onlys stamnät
samt erhåller bredbandsanslutningar mellan kommunerna.
Parterna avser att ingå IRU-avtal i syfte att:
 säkerställa kommunernas framtida interna kommunikationsbehov
 samordna och samförlägga kanalisation i samband med IP-Onlys utbyggnad, vilket
innebär lägre kostnader än om kommunerna byggt ut i egen regi samt att arbetet kan
utföras i snabbare takt
 säkerställa att kommunerna uppnår utökad redundans och kapacitet i förhållande till
dagens infrastruktur som finns mellan respektive kommun
 säkerställa framtida behov för permanenta hushåll, företag och kommunala
verksamheter
Projektets genomförande förväntas pågå under tre år.
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KS § 73 forts.
Finansiering
Den totala investeringen för Storfors kommun uppgår till 4,37 miljoner kronor.
Uppskattad kapitaltjänstkostnad per år, avseende avskrivningar och en kalkylränta på 1,5 %
uppgår till ca 210 000 kronor per år, (4,37 mnkr/30 år plus ränta). Under tiden för projektets
genomförande så kommer Storfors kommun att kunna nyttja kommunala anslutningar i
stadsnätet vederlagsfritt till ett värde av ca 100 000 kronor per år och totalt 300 000 kronor för
projekttiden.
IP-Only anger i sin tidplan att projekttiden inleds våren 2019 och planeras att avsluta
december 2021.
Efter projekttiden, när samtliga 22 områden är färdigbyggda, i Storfors, Kristinehamn och
Filipstads kommuner, så betalar Storfors kommun 1 500kr/mån x 6 svartfiberförbildelser
mellan kommunala fastigheter i det lokala stadsnätet, 108 000 kr per år, till och med år 203212-31, se avtalsnummer 12257. Bygger inte IP-Only klart i alla 22 områden så fortsätter
Storfors kommun att ha ett hyresfritt stadsnät tills alla områden i de tre kommunerna blir
klara, enligt avtalsskrivelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunchef Mats Öman, 2019-03-04.
Bredbandssamordnare Jan Svärd redogör för ärendet.
Mats Öman redogör för att avtalet går i linje med regeringens bredbandsstrategi om ett helt
uppkopplat Sverige år 2025.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
o Anslå 4,37 miljoner kronor för investering i bredbandsanläggning inom Storfors
kommun.
o Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att teckna IRU-avtal och
samverkansavtal med IP-Only Networks AB.
_____________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-03-11

Dnr KS 2019-0121

KS § 74

Samarbetsavtal med Karlskoga kommun om miljöstrategiskt arbete

Storfors kommuns miljöarbete har potential att förbättras då det saknas ledande kompetens
inom de interna tjänstemannaleden. Dialog har förts med personal inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljökontoret, inom Karlskoga kommun, om ett
utökat samarbete skulle kunna komma till stånd.
Karlskoga kommun har tagit fram ett förslag till avtal. Omfattningen innebär att Storfors
kommun köper tjänster upp till 20 % av en heltid från bygg och miljökontoret i Karlskoga
kommun. Genom ett samarbete får kommunen stöd i såväl strategiska som i mer löpande
uppgifter.
Sedan tidigare finns ett formaliserat samarbete mellan kommunerna genom en
Myndighetsnämnd och där Samhällsbyggnadsförvaltningen rapporter till en politisk
samrådsgrupp bestående av politisk representation från både Karlskoga och Storfors
kommuner.
Samverkan kommer formellt att inledas 1/5 – 2019 med löpande årlig förlängning. Under
resterade del av året kostar uppgörelsen 100 000 kr och avser 8 månader.
Den årliga ersättningen på 150 000 kr är framräknad på lön och med ett
personalomkostnadspålägg (PO). Påslaget innefattar; semesterersättning, skatter, pension,
försäkring, personalvård samt ett påslag i form av kringkostnader som skall täcka upp
kostnader för HR, IT, dator, verksamhetssystem, kontor m.m.
Avtalet sträcker sig till och med 2023-12-31. Möjligheten finns till uppsägning.
Finansiering
Under 2019 nyttjas utvecklingsmiljonen med frikod 9703.
År 2020 och framöver inarbetas kostnaden i budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman 2019-03-04.
Bilaga 1 – till avtal om miljöstrategiskt arbete.
Bilaga 2- samarbetsavtal om miljöstrategiskt arbete.
Kommunchef Mats Öman redogör för ärendet.
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Kommunstyrelsens beslut
o Storfors kommun tecknar samarbetsavtal med Karlskoga kommun om att utveckla,
leda och planera det strategiska miljöarbetet i Storfors kommun.
o Nyttja utvecklingsmiljonen med frikod 9703 och avsätta 100 000 kr under år 2019.
Därefter arbeta in beloppet 150 000 kr i budget med en årlig uppräkning på 2 %.
_________________

Kopia:
Mats Öman
Ingela Bergare
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Dnr KS 2019-0124

KS § 75

Förändrad organisation inom enhet Vård och omsorg

För att skapa bättre förutsättningar för nuvarande chefer att hinna med sina uppdrag och
finnas på plats för att ge stöd och stöttning till personalgrupperna, har enhetscheferna och
verksamhetschefen kommit fram till att fördela personalgrupperna på ett annat sätt.
Fördelningen mellan SÄBO-cheferna görs därför om så att en chef ansvarar för Sjögläntan
samt en chef för korttidsboende, bosamordning, rehab anhörigstöd samt planering.
Utvärderingar av verksamheten har visat att fördelningen av sjuksköterskor till respektive
enhet där de arbetar mest, inte gav önskvärd effekt med att skapa samhörighet och tydlighet i
enheten.
Sjuksköterskorna är uppdelade för hemtjänst respektive SÄBO. På grund av att
sjuksköterskorna täcker upp för varandra vid både planerad och icke-planerad frånvaro, blir
det osäkert vem som har ansvaret. För att komma till rätta med detta föreslås att alla
sjuksköterskor får samma ledning. Ledningen för sjuksköterskorna ska ha förutsättningar att
leda gruppen och utveckla HSL-verksamheten i kommunen. Därför bör schemaläggningen
placeras tillsammans med den övriga schemaläggningen så att samma
schemaläggningssystem används inom hela Vård och omsorg.
Organisationen idag:
100 % enhetschef, funktionsstöd.
100 % enhetschef, hemtjänst, sjuksköterskor, planering.
100 % enhetschef, SÄBO, Sjögläntan, rehab, anhörigstöd, sjuksköterskor samt bosamordning.
100 % enhetschef, SÄBO, Sjögläntan, planering, sjuksköterskor, korttidsplatser.
50 % samordnare, sjuksköterskor.
Förslag från 2019-04-01:
100 % enhetschef, funktionsstöd.
100 % enhetschef, hemtjänst, planering.
100 % enhetschef, SÄBO, Sjögläntan.
100 % enhetschef, korttidsplatser, planering, bosamordning, rehab, anhörigstöd.
50 % ”teamchef” för sjuksköterskor, personalansvar, HSL.
Verksamhetschef Ing-Marie Thyr redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Ändra organisationen för enhet Vård och omsorg i Storfors kommun
från och med 2019-04-01 enligt bilaga 9.
______________
Kopia: Ing Marie Thyr
Justerandes signatur
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KS § 76

Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i
april och oktober.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunsekreterare Marcus Viker Lundberg, 2019-01-29.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-02-18, § 17.
Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag.
Hantering av motioner och medborgarförslag.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Godkänna redovisningen av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag.
______________
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Aktuella frågor

o Inger Nordström (V): Fråga angående radiointervju med Ann-Karin Bohl om att
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserat Storfors kommun för att ha använt
en förmedlare som saknade tillstånd att förmedla familjehem.
o Håkan Larsson (C): Fråga angående arbetet med ombyggnation gällande kommunens
sammanträdesrum.
o Andris Viduss (M): Fråga angående Migrationsverket och hur dess avveckling
påverkar Storfors kommun.
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