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Godkännande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår följande revidering av
föredragningslistan.
Extra ärenden
* Nominering till SmåKom.
* Utse två personer till arbetsgrupp Karlskoga kommun samhällsbyggnad.
* Öppna Kvarnvägen.
* Projektera ny väg på Norra Industriområdet.
* Ny rektor för Vargbroskolan.
* Redovisning från Medborgarundersökning.
Utgår
* Utbildning i Netpublicator. Utbildningen sker efter sammanträdets avslutning.
Kommunstyrelsens beslut
Revidera föredragningslistan enligt ovanstående och godkänna föredragningslistan.
_________________
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Meddelanden

I U C Stål & Verkstad
Följebrev samt verksamhetsberättelse 2018.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av ovanstående meddelanden.
____________________
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Kommunens granskning av ledningssystemet

Kommunchef Mats Öman redogör för följande ärenden:
o Arbetslöshetsstatistik december 2018.
o Statistikredovisning sjukfrånvaro december 2018.
o Statistik hemtjänst till december 2018.
o Förhandlingar med IP-Only.
o Storfors kommun har möjlighet att inkomma till Förvaltningsrätten senast den 22
februari gällande överklagat kommunfullmäktigebeslut 2018-12-05 § 39, Förvärv
av lokal, Dnr KS 2018-0313.
o Översyn av organisationen avseende hela kommunen för att uppnå en så optimal
organisation som möjligt. Förslag kommer under våren-hösten 2019.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna ovanstående redovisning.
___________________
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Anmälan om delegationsbeslut

Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde
delegationsbeslut nr. 9-11.
9

2018-12-13

Ersättning för tillfälligt utökat behov av
personlig assistans enligt 9 § 2 Lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade
LSS. Belopp 14 351,92 kronor.

Handl. LSS
31:3

10

2018-12-13

Ersättning för tillfälligt utökat behov av
personlig assistans enligt 9 § 2 Lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade
LSS. Belopp 12 237,41 kronor.

Handl. LSS
31:3

11

2019-01-17

Delegationsbeslut inom kommunstyrelsen,
Allmänna ärenden, fastställa läsårstider för
läsåret 201-2020.

Vhtch 7:9

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna ovanstående redovisning av delegationsbeslut nr. 9-11.
___________________
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Dnr KS 2018-0247

KS § 38

Rapport från Individ- och familjeomsorgsenheten

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr redogör översiktligt för volymer och kostnader barn och
unga/vuxna och ekonomiskt bistånd. Verksamhetschef Ing-Marie Thyr redogör även för det
förebyggande arbete som sker samt betonar vikten av ett fortsatt utvecklande av förebyggande
insatser.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen av rapporterna volymer och kostnader barn o unga, vuxna och
ekonomiskt bistånd 2018 enligt bilaga 1-3.
____________________
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Dnr KS 2018-0242

KS § 39

Redovisning betygsstatistik åk 6-9 2018

Bakgrund
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 höstterminen 2018
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
Antal

Streck
28

F
67

E
228

D
203

C
173

B
81

A
17

Vid utgången av årskurs 9 höstterminen 2018 var betygsfördelningen:
Betyg
Antal

Streck
20

F
39

E
209

D
193

C
173

B
74

A
24

Som framgår av sammanställningarna har antalet F och ”streck” minskat.
När alla elevernas meritvärde läggs ihop och divideras med antalet elever får vi fram det så
kallade ”meritmedelvärdet”. Storfors kommun har som målsättning att meritmedelvärdet ska
vara minst 210. Medelvärdet i riket varierar mellan 210 – 215.
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KS § 39 forts.
Under senare år har meritmedelvärdet för avgångseleverna vid Vargbroskolan var mycket
högt, klart över riksgenomsnittet. Årets elever i årskurs 9 kommer inte att nå så högt.
Målsättningen kvarstår dock att vi ska ett meritmedelvärde på ca 210.
Ovanstående terminsbetyg ger ett ungefärligt meritmedelvärde på ca 203.
I dagsläget är 14 elever inte gymnasiebehöriga. Dessa elevers utvecklingskurva visar dock att
många kommer att nå gymnasiebehörighet. Som det ser ut för tillfället kommer endast ett fåtal
inte nå gymnasiebehörighet.
Kommande läsår har vi en mycket stor utmaning att lyfta elevernas resultat i årskurs 6.
Terminsbetygen för höstterminen 2019 visar ett ovanligt stort antal ”streck” och F. I gruppen
finns många nyanlända elever som förhoppningsvis utvecklas, språkligt, under högstadietiden.
I gruppen finns också ett stort antal elever som drabbats av psykisk ohälsa som bl a yttrar sig
som stor frånvaro, koncentrationssvårigheter etc. Här har vi sedan tidigare ett pågående
samarbete med vårdnadshavare, socialtjänst och BUP.
Terminsbetygen för årskurs 7 och 8 följer en normal utvecklingskurva utifrån målsättningen
att grupperna ska nå ett genomsnittligt meritmedelvärde på minst 210 och att flertalet ska nå
gymnasiebehörighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från enhetschef Sven-Erik Rehn 2019-01-07.
Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2019-01-24, § 5.
Verksamhetschef Ing-Marie Thyr redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av rapport Betygsstatistik åk 6-9 2018 enligt bilaga 4-7.
___________________

Kopia
Sven-Erik Rhen
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Dnr KS 2019-0015

KS § 40

Organisationsförändring enhet Skola

En förprojektering av ny skola i Kyrkstensområdet har beslutats.
Beslut i KSSVU har fattas om att eleverna som går på Individuella programmen i Storfors ska
från läsåret 2020/2021, precis som alla andra elever, fritt få välja gymnasieskola.
I skollagen försvinner förskolechef och ersätt med rektor från 2019-07-01.
För att kunna tillgodose dessa beslut på ett bra sätt och komma tillrätta med att elever och
personal inte behöver byta rektor så ofta som nu föreslås att en ny organisation för skolan sker
från 2019-07-01.
Idag finns fyra områden:
1. Alla förskolor i kommunen är ett område med en förskolechef tillika enhetschef 100 %
2. Skolan F-6 i Bjurtjärn och Kroppaskolan F-3 är ett område med en rektor 100 %.
3. Vargbroskolan 4-9 och grundsärskolan är ett område med en rektor 100 % som
dessutom är enhetschef för alla skolor från 1/2 2019, om beslut fattas, även är
skolchef. Här finns också 50 % biträdande rektor.
4. Forsbroskolan med IM programmen, (SFI Svenska för invandrare,) Komvux och
Grundvux leds av en rektor 100 %, samma person är också SYV (studie och
yrkesvalslärare) för vuxenutbildningen.
I arbetet med projekteringen av ny skola i Kyrkstensområdet skall förskolorna Ängslyckan
och Änglagård samt skolan i Bjurtjärn ha gemensamma lokaler. Det har visat sig att
fördelningen med en förskolechef som enbart ansvarar för förskolan och en rektor som enbart
ansvarar för skolan ”tappar” helhetssynen för barnen (eleverna) därför är förslaget att gå
tillbaka till den organisation som startade 2012 då en rektor ansvarade för alla verksamheter,
både skola och förskola i området. Fördelen är att förskolan och skolan får samma chef som
då får en möjlighet att arbeta och följa barnets utveckling under en längre tid från förskola till
årskurs 6. Det borde också minska det så kallade glappet mellan förskola och skola samt ge en
bättre helhetssyn än idag. Det ger bättre kontinuitet för personalgrupperna och får större
möjligheter att samverka både pedagogiskt och strategiskt.
Förskolorna Hagen, Lillåsen, Viken samt familjecentralen/öppna förskolan placeras
tillsammans med Kroppaskolan och bildar ett rektorsområde med en rektor. Denna kan följa
barnets utvecklig under längre tid och få möjligheter att skapa goda relationer med barnen och
deras föräldrar. Kontinuitet och samplanering för personalgruppen torde också blir ett plus.
Vargbroskolan 4-9 inkl. grundsärskolan blir samma område som idag med en rektor och en
biträdande rektor (50 %). Rektor är enhetschef för hela verksamheten och är även skolchef.
Forsbroskolan med IM programmen, Komvux, Grundvux och SFI (Svenska för invandrare)
görs inte om i detta läge utan ses över och utreds vidare.
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Finansiering
Förslaget är kostnadsneutralt.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2018-05-30 § 52.
Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2018-10-19 § 94.
Tjänsteutlåtande från Verksamhetschef Ing-Marie Thyr, 2018-12-12.
Kommunstyrelsen 2019-01-14 § 7
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-01-21, § 8.
Ny skolorganisation för Storfors kommun.
MBL § 19 gällande förändrad ledningsorganisation skola, 2019-01-23.
MBL § 11 gällande förändrad ledningsorganisation skola, 2019-02-05.
Verksamhetschef Ing-Marie Thyr redogör för ärendet.
I organisationsskissen bilaga 4 Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-01-21 anges
IM under Rektor Central rektorsområde. IM kommer att läggas ned i Storfors 2020. (Se KS
2019-01-14 § 7).
Kommunstyrelsen för diskussion om det i bilagan till protokollet ska benämnas Rektor
Centrala rektorsområde eller Rektor Forsbroskolan. Kommunstyrelsen enades om att
benämningen ska vara Rektor Forsbroskolan.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ändra skolorganisationen i Storfors kommun från och med 2019-07-01 enligt bilaga 8.
2. Ge kommunchefen i uppdrag att under år 2019 presentera förslag på organisation av
Forsbroskolan från 2020-07-01.
____________________
Kopia
Sven-Erik Rhen
Lena Duvander
Gunnel Eriksson
Anders Johannesson
Mats Öman
Eva Wiklund
Kristina Elmström
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Dnr KS 2019-0051

KS § 41

Presentation och information från ny kommunpolis i Storfors

Kommunpolis Fredrik Lundberg lämnar en presentation av sig samt den verksamhet som
planeras för kommunen och regionen.
Kommunpolis Fredrik Lundberg anser att Storfors kommun är en trygg och säker kommun att
bo, leva och verka i.
En översyn kommer att ske gällande samverkansöverenskommelsen mellan Storfors kommun
och Polisen.
Ett mål är den förebyggande verksamheten. Samverkan sker med kommuninvånare,
förtroendevalda, tjänstemän och andra myndigheter.
Genom samverkan kan vi förebygga brott.
Tillsammans är vi starka.
För att kunna göra rätt prioriteringar kommer en kartläggning att ske om brott som skett i
kommunen. På grundval av denna kartläggning kan polisen göra prioriteringar om vilka
insatser som först ska ske. En viktig punkt är att förebygga och motverka droger. De som
nyttjar olika droger har oftast ett behov att genom brott förvärva saker som kan försäljas och
därmed erhålla medel för inköp av droger.
Polismyndigheten har öppet i kommunhuset torsdagar mellan klockan 10.00-12.00.
Om någon önskar komma i kontakt med kommunpolis Fredrik Lundberg sker detta enklast
genom att ange ditt namn och telefonnummer och maila till fredrik.lundberg@polisen.se
Kommunpolis Fredrik Lundberg kontaktar dej.
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) riktar ett tack till kommunpolis Fredrik
Lundberg för lämnad presentation och ser framemot en fortsatt bra samverkan med
polismyndigheten och en förhoppning om ytterligare tider som polisen är stationerad i
Storfors.
___________________
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Dnr KS 2019-0064

KS § 42

Ekonomirapport/månadsrapport

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för ekonomirapport/månadsrapport januari månad 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
Godkänna redovisningen av ekonomirapport/månadsrapport januari månad 2019
enligt bilaga 9.
_________________
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Dnr KS 2019-0025

KS § 43

Investeringsbudget VA-verksamhet 2019

VA-verksamheten i en kommun ska vara taxefinansierat i sin helhet, därför har VAverksamheten en egen investeringsbudget skild från de övriga kommunala verksamheterna.
2019 är sista året i den stora sanerings- och föryngringsplan som funnits för VAverksamheten vilket innebär at verksamheten under 2019 kommer att arbeta fram en ny plan.
Verksamheten har pågående samtal med grannkommunerna om både framtida säkring av
färskvattenproduktionen och hanteringen av restprodukterna från avloppsreningen.
Då diskussionerna pågår avvaktar verksamheten med ombyggnationen av slamhanteringen
som fanns med i investeringsbudgeten för 2018.
Finansiering
Investeringar gjorda inom VA-verksamheten finansieras i sin helhet av intäkter från VAkollektivet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare, 2019-01-18.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-01-21, § 10.
VA-investeringsbudget 2019.
Enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Anta investeringsbudget för VA-verksamheten 2019 enligt bilaga 10.
_________________
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Dnr KS 2019-0024

KS § 44

Frukt till elever i Förskoleklass till årskurs 3

Under 2018 har samtliga elever i förskoleklass till årskurs 3 fått frukt i samband med den
traditionella fruktstunden på förmiddagen. Försöket har upplevts positivt av både elever och
personal vilket gör att verksamheterna önskar få medel av utvecklingsmiljonen även under
2019 för att fortsätta med frukt till eleverna. Detta ligger helt i linje med kommunens strävan
efter att vara en folkhälsokommun.
Finansiering
Avsätta 100 000 kronor från utvecklingsmiljonen frikod 9703.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare, 2019-01-18.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-01-21, § 11.
Kommunstyrelsens beslut
1. Använda 100 000 kronor från utvecklingsmiljonen, frikod 9703 för att kunna fortsätta
servera frukt till elever i förskoleklass till årskurs 3 under 2019.
2. Ge budgetberedningen i uppdrag att arbeta in frukt för förskoleklass till årskurs 3 i budget
år 2020 och framöver.
_________________

Kopia
Mats Öman
Ingela Bergare
Malin Larsson
Gunnel Eriksson
Oskar Eklöf
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Dnr KS 2017-0276

KS § 45

Utöka borgensåtagande Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i
Storfors

Storfors kommun har godkänt att Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Storfors
köper Kroppavägen 5 för att göra nödvändiga ombyggnader av särskilda boendet och bygga
ett nytt storkök för leverans av mat till hemtjänstens kunder.
Kommunfullmäktige beslöt även om en kommunal borgen för åtgärderna inklusive förvärv av
fastigheten om 17 mnkr.
Vid en noggrannare besiktning visades delar av fastigheten vara i större behov av renovering
än vad som först visats vilket gör att kostnaderna blir högre än vad som först kalkylerats.
Enligt produktionskalkyl så hamnar investeringskostnaderna på 35 mnkr. Föreningen behöver
därför en utökad kommunal borgen med ytterligare 18 mnkr upp till högst sammanlagt
borgensåtagande om 117 mnkr.
För att föreningen ska kunna göra nödvändig renovering krävs även att det tecknas ett
samverkansavtal mellan kommunen och föreningen likt det som finns för Sjögläntan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare, 2019-01-13.
Underlag från Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Storfors.
Ekonomichef Ingela Bergare redogör för ärendet.
Det har tillkommit fyra stora extrakostnader vilket föranleder utökat borgensåtagande:
* Kök hemtjänst.
* Utökat brandskydd, vid en ombyggnation är befintligt brandskydd ej godkänt.
* Renovering av kulvert.
* Bergvärme pay-off tid 13 år.
Kök hemtjänst:
Nybyggnation av ett tillagningskök enligt beställning från KS i juni 2018. 2 lägenheter görs
om till ett nytt tillagningskök för den mat som sänds hem till kunder inom hemtjänsten varje
dag.
Brandskydd:
Vid ombyggnation av fastigheten skall en uppdatering av brandskyddet ske så att det
uppfyller dagens krav, idag är inte brandskyddet tillfredsställande. Byggnaden är indelad i tre
stora brandceller. Utöver dessa är trapphus, hiss samt hissmaskinrum egna brandceller.
Boenderum utgör inte egna brandceller. Pga. ventilationssystemets utformning finns stor risk
för spridning av brand och brandgaser inom hela byggnaden, även mellan de brandceller som
finns idag.
Respektive lägenhet skall bland annat utformas så att den utgör en brandcell. Sprinklersystem
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Renovering av kulvert – värmesystem och tappvatten:
Detta beräknas till en beräknad kostnad om 1,8- 1,9 miljoner kronor.
Det är lämpligt om dessa åtgärder görs samtidigt som övrig ombyggnation men de kan även
skjutas på framtiden men då medför det ökade kostnader.
Byte av värmesystem från fjärrvärme till bergvärme:
Vid installation av bergvärme är det en pay-off tid om 13 år. Därefter är investeringen lönsam.
Övrig information inför vidare behandling i Kommunfullmäktige:
* Amorteringstakt för lånen (hur minskas borgensåtagandet)
* Hyreskostnaderna
* Samverkansavtal
Frågor från förtroendevald:
Inger Nordström (V): samverkansavtal mellan Storfors kommun och Kooperativa
hyresrättsföreningen Trygga hem i Storfors ska tecknas men för hur lång tid?
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Utöka befintlig kommunal borgen till att maximalt uppgå till 117 mnkr för Kooperativa
hyresrättsföreningen Trygga Hem i Storfors.
2. Teckna samverkansavtal mellan Storfors kommun och Kooperativa hyresrättsföreningen
Trygga Hem i Storfors för Kroppavägen 5.
3. Komplettera beslutsunderlaget inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet med
Amorteringstakt, Hyreskostnader samt att samverkansavtalet utsänds som ett
beslutsunderlag till Kommunfullmäktige.
_________________
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Dnr KS 2019-0013

KS § 46

Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Storfors kommun

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett nytt förslag till ny arbetsordning
för kommunfullmäktige.
Förslag till ny arbetsordning grundar sig på lagändringarna som skett vilket gör att
arbetsordningen bör revideras.
SKL har haft vid framtagandet av förslaget för ny arbetsordning för kommunfullmäktige
följande utgångspunkter:
o
o
o
o

Innehållet i kommunallagen.
Utvecklingen av kommunal praxis.
Den kommunaldemokratiska utvecklingen.
Hänsyn till skiftande lokala förutsättningar i kommunen och landstinget.

Utöver ändring av lagrum och formalia har även § 10, 13, 21, 22 och 43 fått mer ingående
ändringar som också grundar sig i SKLs arbetsordning, men också lokala beslut vilket gör att
arbetsordningen bör revideras ytterligare.
§ 10 har ändrats från:
Fullmäktige beslutar särskilt om vilken eller vilka ortstidningar som
annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens
webbplats.
Ordförande bestämmer efter samråd med vice ordförandena i vilken
utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas skall införas i de
tidningar som kommunfullmäktige beslutar. Skulle inte ärenden annonseras ska
i annonsen anges var samtliga uppgifter i kungörelsen sinns tillgängliga.
Samtliga uppgifter i kungörelsen ska göras offentliga på kommunens hemsida
minst en vecka före sammanträdesdagen.
Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde
begränsa annonseringen i ortstidningarna samt på webbplatsen.
till:
Fullmäktiges sammanträde annonseras på kommunens hemsida och kommunens
anslagstavla.
Samtliga uppgifter i kungörelsen ska göras offentliga på kommunens hemsida
minst en vecka före sammanträdesdagen.
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KS § 46 forts.
§ 13 har ändrats från:
Kallelse och övriga handlingar skickas via e-post samt elektroniskt.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i
sammanträdeslokalen under sammanträdet.
till:
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Handlingarna i varje
ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under
sammanträdet.
§ 21 har ett nytt stycke lagts till:
- kommunalråd och oppositionsråd.
§ 22 har ett nytt stycke lagts till:
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av
revisionsberättelsen.
§ 43 har ändrats från:
Protokollet ska utöver de i 5 kap. 62 § KL uppställda kraven på
tillkännagivande även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats.
till:
Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll skall göras i enlighet
med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet
publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning hinder ej
möter på grund av lag eller annan författning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunsekreterare Marcus Viker Lundberg, 2018-12-20.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-01-21, § 4.
Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Storfors kommun.
Bilaga: Arbetsordning för fullmäktige – ett underlag för lokala bedömningar.
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Förslag på sammanträdet – Yrkande
Andris Viduss (M) föreslår ändring i § 43 att Landstinget stryks. Texten får därmed följande
lydelse: Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll skall göras i enlighet med
vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens
anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) ställer proposition på om kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Andris Viduss (M) förslag.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutat bifalla Andris Viduss förslag.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Fastställa ny arbetsordning för Kommunfullmäktige enligt bilaga 11.
____________________
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Dnr KS 2019-0014

KS § 47

Reglemente för kommunstyrelsen i Storfors kommun

Ett nytt förslag till reglemente för kommunstyrelsen i Storfors kommun har tagits fram:
Förslaget till nytt reglemente grundar sig på den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i
kraft den 1 januari 2018 vilket gör att reglementet bör revideras.
Utöver ändringar av lagrum i reglementet har även §§ 18, 19 och 21 fått mer ingående
ändringar.
§ 18 har ändrats från:
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Tid och plats för justering
fastställs på sammanträdet.
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras
omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.
till:
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras
omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.
§ 19 har ändrats från:
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
I de fall tidpunkt för justering ej fastställs skall motiveringen lämnas inom en
vecka efter att beslutet fattats.
till:
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt.
Motiveringen lämnas inom en vecka efter att beslutet fattats.
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§ 21 har ändrats från:
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen skall
undertecknas av ordföranden eller vid förfall av denne av vice ordförande och
kontrasigneras av kommunchef eller vid förfall av denne av controller eller av
anställd som styrelsen bestämmer.
till:
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen skall
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och
kontrasigneras av kommunchef eller vid förfall för denne i enlighet med
delegationsordningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunsekreterare Marcus Viker Lundberg, 2018-12-20.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-01-21, § 5.
Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen i Storfors kommun.
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Andris Viduss (M) yrkar att texten i nuvarande reglemente för kommunstyrelsen § 18 ”Tid
och plats för justering fastställs på sammanträdet” bibehålls och inskrivs i förslaget till
reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det föreligger kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag samt ett
ändringsförslag från Andris Viduss (M).
Ordföranden förklarar att han kommer att ställa dessa förslag emot varandra.
Beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Andris Viduss (M) ändringsförslag.
Beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag.
Röstningsresultat:
Följande ledamöter röstar bifall till Andris Viduss (M) ändringsförslag.
Andris Viduss (M), Håkan Larsson (C), Monika Ståhl (KD) och Juhani Verkkoperä (SD).
Följande ledamöter röstar bifall till Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag.
Eva-Lotta Härdig Eriksson (S), Thomas Backelin (S), Ingrid Resare (S), Inger Nordström (V)
och Hans Jildesten (S).
Kommunstyrelsen har således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens ledningsutskotts
förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Fastställa nytt reglemente för Kommunstyrelsen enligt bilaga 12.
____________________
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Dnr KS 2018-0371

KS § 48

Partistöd 2019

I kommunallagen 4 kap. § 32 framgår det att beslut om att betala ut partistöd ska fattas minst
en gång per år.
I kommunallagen 4 kap. § 31 framgår det att partierna årligen ska lämna en skriftlig
redovisning som visar att partistödet använts för de ändamål som anges i kommunallagen 4
kap. § 29. En redovisningsblankett finns framtagen för detta.
I de av kommunfullmäktige beslutade reglerna för kommunalt partistöd står det i § 6 att
partistöd ska utbetalas i förskott.
Finansiering
Ansvar 100, verksamhet 1110.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunsekreterare Marcus Viker Lundberg, 2019-01-04.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-01-21, § 7.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Utbetala partistöd 2019 till de partier i kommunfullmäktige som har rätt till partistöd under
förutsättning att redovisningsblankett inlämnas.
___________________
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Dnr KS 2018-0371

KS § 49

Översyn av regler för partistöd i Storfors kommun

På Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-30 § 51 togs beslutet att genomföra en
översyn av Regler för kommunalt partistöd i Storfors kommun.
2017 års kommunallag (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar inga
ändringar som förändrar förutsättningarna att få ut partistöd mot dagens läge. Istället handlar
det om redaktionella ändringar samt nya lagrum. Kommunalt partistöd regleras nu i 4 kap 2932 §§ kommunallagen. Ändringar i regelverkets 1, 5 och 6 §§ har gjorts därefter.
I det nuvarande reglementet baseras utbetalningen av partistöd på förra årets prisbasbelopp.
Istället föreslås att utbetalningen baseras på det prisbasbelopp som gäller det år beslut om
utbetalning av partistöd tas.
I Regler för kommunalt partistöd i Storfors kommun 3 § står det:
Representerat politiskt parti i Kommunfullmäktige kan få partistöd med 16,95 % av
prisbasbeloppet året före bidragsåret för varje mandat partiet har i kommunfullmäktige
1 januari bidragsåret samt ett grundbelopp om 9 % av prisbasbeloppet till varje parti.
Förslag till ändring av 3 §:
Representerat politiskt parti i Kommunfullmäktige kan få partistöd med 16,95 % av
prisbasbeloppet för varje mandat partiet har i kommunfullmäktige 1 januari
bidragsåret samt ett grundbelopp om 9 % av prisbasbeloppet till varje parti.
I det nuvarande regelverket finns heller inga krav när beslut om partistöd ska tas, bara att det
ska utbetalas årsvis och i förskott. För att partistödet ska kunna betalas ut till kommunens
partier så tidigt som möjligt, bör kommunens kansli se till att punkten behandlas på
Kommunfullmäktiges första sammanträde för året.
I övrigt är reglementet överensstämmande med vad som anses vara de grundläggande kraven
för ett reglemente gällande kommunalt partistöd.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunsekreterare Marcus Viker Lundberg, 2018-11-23.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-01-21, § 7.
Regler för kommunalt partistöd i Storfors kommun.
Kommunallagen (SFS: 2017:725).
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Anta revideringen av Regler för partistöd i Storfors kommun enligt bilaga 13.
____________________
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Dnr KS 2019-0038

KS § 50

Nominering av styrelseledamot och styrelseordförande till
Inlandsbanan AB

Inlandsbanan AB har översänt skrivelse till medlemskommunerna varvid kommunerna bereds
möjlighet att nominera styrelseledamot och styrelseordförande för Inlandsbanan AB.
Svar önskas senast den 23 april 2019.
Förslag på sammanträdet – Yrkande
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att Storfors kommun avstår från att
nominera styrelseledamot och styrelseordförande till Inlandsbanan AB.
Kommunstyrelsens beslut
Storfors kommun avstår från att nominera styrelseledamot och styrelseordförande till
Inlandsbanan AB.
__________________

Kopia
Jenny Åhgren Inlandsbanan
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Dnr KS 2019-0021

KS § 51

Nominering av förtroendeposter för Brottsförebyggande Centrum i
Värmland (BFC)

Brottförebyggande Centrum i Värmland har översänt en skrivelse varvid medlemmarna i
Brottsförebyggande Centrum i Värmland ges möjlighet att nominera kandidater till styrelsen,
valberedningen samt till revisorer.
Förslag på sammanträdet – Yrkande
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att Storfors kommun avstår från att
nominera kandidater till styrelsen, valberedningen och revisorer.
Kommunstyrelsens beslut
Storfors kommun avstår från att nominera kandidater till styrelsen, valberedningen och
revisorer för Brottsförebyggande Centrum i Värmland.
__________________

Kopia
Lars-Gösta Elofsson Brottsförebyggande Centrum i Värmland
info@bfciv.se
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Nominering till Småkom

Förslag på sammanträdet – Yrkande
Eva-Lotta Härdig Eriksson yrkar att Kommunstyrelsen nominerar Hans Jildesten (S) som
ledamot i Småkom.
Kommunstyrelsens beslut
Nominera Hans Jildesten (S) till ledamot i Småkom.
___________________

Kopia
Småkom
Hans Jildesten (S)
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Dnr KS 2019-0066

KS § 53

Val av personer till Samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsgrupp
gällande avfall

Kommunchef Mats Öman redogör för att Karlskoga kommun samhällsbyggnadsförvaltningen
har startat en arbetsgrupp gällande avfall. Personer från Storfors kommun ska även ingå i
denna arbetsgrupp.
Kommunstyrelsens beslut
Utse kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) och oppositionsråd Håkan Larsson (C)
till att ingå i denna arbetsgrupp gällande avfall.
_________________

Kopia
Hans Jildesten
Mats Öman
Håkan Larsson
Karlskoga Kommun Samhällsbyggnadskontoret
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KS § 54

Öppna Kvarnvägen

Kommunstyrelsens ordförande redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till kommunchef Mats Öman att ta fram underlag för att öppna Kvarnvägen.
___________________
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Mats Öman
Oskar Eklöf
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KS § 55

Projektera ny väg på Norra Industriområdet

Behov föreligger om iordningsställande av ny väg på norra industriområdet för eventuell
etablering av bensinstation. Vägen beräknas bli ca 180 meter lång och till en kostnad om
mellan 1,5-2,5 miljoner kronor inklusive VA.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till kommunchef Mats Öman att projektera för byggnation av ny väg på
Norra Industriområdet.
Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-11 om byggnation
av ny väg ska genomföras eller ej.
____________________
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Mats Öman
Tommy Svärd
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Dnr KS 2019-0069

KS § 56

Anställning av ny rektor för Vargbroskolan

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för ärendet.
Den nya rektorn kommer att gå en viss tid parallellt med nuvarande rektor.
I samband med rekrytering ställdes bland andra ett krav att sökande skall ha rektorsutbildning.
Av erhållna ansökningar valdes två sökande till anställningsintervju.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2018-12-05 § 37.
Kommunstyrelsen 2018-11-21 § 29.
Kommunstyrelsen 2019-01-14 § 8.
Efter genomförda intervjuer och utvärdering föreslås att anställa Annelie Izindre.
Kommunstyrelsens beslut
Anställa Annelie Izindre, som ny rektor för Vargbroskolan.
Tillträde av tjänsten sker september-oktober 2019.
____________________

Kopia
Annelie Izindre
Sven-Erik Rhen
Kristina Elmström
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Redovisning Medborgarundersökning

Bakgrund
Storfors kommun har utsänt en medborgarundersökning.
Informationschef Eva Wiklund redogör för erhållna svar.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen av medborgarundersökningen.
____________________
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Aktuella frågor

Andris Viduss (M): Fråga angående tidningsartikel i NWT 2019-02-11 om att IVO funnit
brister.
Håkan Larsson (C): Vilka frågor vill kommun att Regionen bedriver.
Håkan Larsson (C): Önskan att Värmlandsrådet har fler än två möten per år.
____________________
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