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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS § 208

Sammanträdesdatum
2018-11-12

Godkännande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan förändras
enligt följande:
Föredragningslistan kompletteras med följande ärenden:
* Extra sammanträde den 21 november 2018.
Följande ärenden utgår:
10 Analys av resultat på Nationella proven 2018.
15 Plan 2020-2021.
16 Investeringsbudget 2019-2022.
18 Rapport Kraftresan.
Kommunstyrelsens beslut
Revidera föredragningslistan enligt ovanstående.
_________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS § 209

Sammanträdesdatum
2018-11-12

Meddelanden

Sveriges kommuner och Landsting
Cirkulär 18:37
Budgetförutsättningar för åren 2018-2021.
Länsstyrelsen Dalarnas Län
Protokoll 2018-10-16
Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet.
Länsstyrelserna
Oktober 2018

Mottagande och etablering av nyanlända 2018 –
Lägesbilder från kommuner och Landsting oktober 2018

Länsstyrelsen Värmland
Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner.
Inlandsbanan
2018-10-21

Inlandsbanan nyhetsbrev – Inlandsbanan har avbrutit samarbete
med Macquarie

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen av ovanstående meddelanden.
____________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS § 210

Sammanträdesdatum
2018-11-12

Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet

Kommunchef Mats Öman redogör för följande ärende:
* Arbetslöshetsstatistik oktober 2018.
* Cesam med anledning av budget 2019.
* Rapport om lägre kostnader för försörjningsstöd.
____________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS § 211

Sammanträdesdatum
2018-11-12

Anmälan om delegationsbeslut

Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde delegationsbeslut
nr 104-107.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 104-107.
____________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS § 212

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-11-12

Sida
7(28)

Redovisning av delegationsbeslut nr 80

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-25 § 143 att man önskade förtydligande av
gällande delegationsbeslut nr 80.
* Avslag personkretstillhörighet enligt LSS.
* Yttrande svag adoption enl. 4 kap. 10 § FB.
* Återkallelse enligt 4-5 §§ Lag om riksfärdtjänst.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-06-25 § 143.
Kommunstyrelsen 2018-09-11 § 161.
Kommunstyrelsen 2018-10-17 § 189.
Vid dagens sammanträde redogör Ann-Karin Bohl enhetschef IFO för ärendet.
Det är Värmlandstrafik AB som handhar färdstjänst och riksfärdtjänst.
Gällande frågan Vad är återkallelse enligt 43-5 §§ lag om riksfärdtjänst.
Vid återkallelse har förutsättningar/förändringar skett så att man inte längre är berättigad till
färdtjänst. Det kan exempelvis vara att man under en viss tid har ett funktionshinder så att du
är berättigad till färdtjänst/riksfärdtjänst men att efter en tid blir personen frisk och därmed
har förutsättningarna ändrats och personen är inte längre berättigad till färdtjänst eller
riksfärdtjänst.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen avseende återkallelse enligt 4-5 §§ lag om färdtjänst.
___________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS § 213

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-11-12

Rapport från individ- och familjeomsorgsenheten

IFO chef Ann-Karin Bohl redogör för:
* Rapport volym och kostnader barn och unga – oktober 2018.
* Rapport volymer och kostnader placeringar vuxna – oktober 2018.
* Försörjningsstöd.
Kommunstyrelsens beslut
Lägga rapporten till handlingarna.
___________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-11-12
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Dnr KS 2018-0266

KS § 214

Inrättande av ytterligare tjänst socialsekreterare barn och unga på
individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgens ärenden rörande barn och unga 0-21 år har ökat markant under
de senaste två åren. Det råder en situation där enheten har svårigheter att klara uppdragen
utifrån de krav som finns på rättssäkerhet i myndighetsutövningen och kvalité i det operativa
arbetet med barn och föräldrar. Enhetens två familjebehandlare har ökat möjligheterna att
erbjuda insatser på hemmaplan men antalet inkommande ärenden fortsätter att öka.
Arbetsmängden innebär bland annat att utrymme saknas att följa upp och arbeta aktivt med de
ärenden där barn är placerade externt för att de i framtiden ska kunna flytta hem till sina
föräldrar.
Enheten har två tjänster socialsekreterare med uppdrag att utreda och ansvara för insatser
gällande ensamkommande barn. Antalet ensamkommande barn minskar då minskas även
verksamheten med en tjänst motsvarande 75 %. Två tjänster socialsekreterare ansvarar för
övriga ärenden gällande barn och unga 0 – 21 år. För närvarande är en av dessa
socialsekreterare sjukskriven på grund av arbetsrelaterad stress. Trots försök att hitta en
heltids vikarie för tjänsten har enheten inte lyckats rekrytera. För närvarande arbetar en
pensionerad socionom 40 % för att täcka en del av behoven.
Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv är arbetssituationen för socialsekreterarna mycket ansträngd.
Det har lett till ohälsa och arbetsrelaterad stress. Då antalet ärenden per socialsekreterare är
högt innebär det att ansvariga chefer behöver arbeta operativt i handläggningen för att klara
uppdragen. Detta leder till att det operativa och strategiska ledningsarbetet blir lidande.
Utifrån den risk- och konsekvensanalys som upprättats och som redovisas i bilagd utredning
är risken överhängande att enheten inte klarar uppdragen rörande barn och unga. Det
föreligger även en risk för berörda personers hälsa vilket kan resultera i sjukskrivningar och
eller att personal väljer att lämna kommunen.
Finansiering
Kostnaderna för tjänsten ryms inte inom ramen för enhetens budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från enhetschef IFO Ann-Karin Bohl, 2018-10-02.
Utredning av arbetssituationen gällande myndighetsutövning Barn och unga 0 – 21 år hösten
2018 den 2 oktober 2018.
Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2018-10-19 § 91.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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KS § 214 forts.
Enhetschef IFO Ann-Karin Bohl redogör för ärendet.
Kostnaden uppgår till ca 600 tkr per år.
Kostnaden inryms i budget 2019.
Kommunstyrelsens beslut
1. Inrätta ytterligare en tjänst socialsekreterare barn och unga på enhet Individ- och
familjeomsorgen.
2. För 2018 finansieras tjänsten inom befintlig verksamhet.
____________________

Kopia
Ann-Karin Bohl
Mats Öman
Ing-Marie Thyr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-11-12

Dnr KS 2018-0090

KS § 215

Ekonomirapport/månadsrapport oktober 2018

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för ekonomirapport/månadsrapport
oktober månad 2018.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen av ekonomirapport/månadsrapport oktober månad 2018
enligt bilaga 1.
____________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2018-11-12
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Dnr KS 2018-0193

KS § 216

Revidering av Hjälpmedelsnämndens reglemente

Den 29 augusti 2017 beslutade landstingsfullmäktige att ansöka hos regeringen om att få bilda
regionkommun i Värmland från och med den 1 januari 2019. Som ett led i bildandet av
Region Värmland fastställde landstingsstyrelsen den 19 december 2017 ett inriktningsbeslut
avseende förtroendemannaorganisationen på övergripande nivå, där Hjälpmedelsnämnden
ingår.
Revideringen av nämndens reglemente har tidigare varit på remiss hos de värmländska
kommunerna och synpunkter i detta remissvar har tagits i beaktande och resulterat i ändringar
av redaktionell karaktär.
Hjälpmedelsnämnden önskar lägga till närvarorätt i reglementet, som finns med i det
gemensamma reglementet för regionens övriga nämnder. Nämnden anser att regionstyrelsens
ordförande och förtroendevalda har rätt att närvara då de har uppsikt över nämnden. För
närvaro av övriga förtroendevalda inom regionen eller kommunen, beslutas detta av
nämndens ledamöter vid sammanträdet.
På Hjälpmedelsnämndens sammanträde tillkom även ett tilläggsyrkande från Marléne Lund
Kopparklint (M)
”Regionråd och regionstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av
regionstyrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt
att få sin mening antecknad i protokollet. Härutöver får nämnden medge förtroendevald som
inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att
lämna upplysningar. Även anställd i regionen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt.
Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. Regiondirektören får
delta i överläggningen i alla ärenden. Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt
att närvara vid nämndens sammanträden.”
På Hjälpmedelsnämndens sammanträde 2018-09-28 beslutade nämnden att godkänna
revidering av reglemente inklusive Marléne Lund Kopparklints tilläggsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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KS § 216 forts.
Respektive fullmäktige i varje samverkande kommun samt landstinget ska nu godkänna
Hjälpmedelsnämndens förslag till reviderat reglemente.
Beslutsunderlag
Hjälpmedelsnämndens protokoll 2018-09-28 § 5.
Förslag - Reviderat reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland.
Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2018-10-19 § 48.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna reviderat reglemente för hjälpmedelsnämnden.

____________

Kopia
Hjälpmedelsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-11-12

Dnr KS 2018-0272

KS § 217

Taxa för hemtjänst, vård och omsorg

I 8 kap. socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om beräkning av avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen. Flera av avgifterna är knutna till prisbasbeloppet.
Då taxorna inom vård och omsorg beräknas utifrån maxtaxan påverkas även avgifterna för
enskilda insatser.
Regeringskansliet fastställde 2018-09-06 prisbasbelopp för år 2019 till 46 500 kronor.
Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen, KS § 192/2017.
Högkostnadsskydd, maxtaxa = 2 089 kronor.
Minibelopp för ensamstående = 5 249 kronor.
Minimibelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor = 4 435 kronor.
Förhöjt minimibelopp för yngre än 61 år avseende kostnad för livsmedel, 360 kronor.
Livsmedelsbelopp 2 000 kronor.
Beslutsunderlag
Regeringskansliets fastställde 2018-09-06 prisbasbelopp för år 2019.
Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen, KS § 192/2017.
Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2018-10-19 § 49.
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige
Anta taxa för hemtjänst, vård och omsorg 2019, enligt bilaga 2.
Taxan ska gälla från och med 2019-01-01.
____________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
14(28)

STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018-0090

KS § 218

Svar till Revisionen med anledning av granskning av delårsrapport
2018-01-01—2018-08-31

Revisionen har granskat delårsrapport för perioden 20180101 - 20180831 för Storfors
kommun och har synpunkter på att då kommunen inte har ett rättvisande resultat då
kommunen under flera år avsatt pengar på balansräkningen för att möta framtida
kostnadsökningar inom verksamheterna ensamkommande barn och integration.
Kommunstyrelsen anser fortfarande att det är förenligt med god ekonomisk hushållning att
avsätta pengar som kommunen erhåller för dessa båda verksamheter under goda år för att
täcka kommande kostnader.
Revisionen har även synpunkter på att de finansiella och verksamhetsmässiga målen inte är
konkretiserade vilket gör dem svåra att mäta. Kommunstyrelsen håller med revisionen om att
det har varit svårt med konkreta och mätbara mål. Nu finns det en ny vision ”Vision 2030tillsammans skapar vi Storfors framtid” och Kommunstyrelsen har antagit verksamhetsplaner
och verksamhetsmål för alla verksamheter 2018. Målen är kanske i sig inte mätbara men
måluppfyllelsen kan mätas och effekterna kan bedömas med hjälp av indikatorer vilket har
börjats i delårsrapportens målredovisning och som kommer att fortsätta i årsredovisningen.
Beslutsunderlag
Följebrev revisionsrapport, 2018-10-25
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-08-31, 2018-10-25.
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare, 2018-11-02.
Kommunstyrelsens beslut
Skicka ovanstående svar till revisonen.
___________________

Kopia
Revisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-11-12

Sida
16(28)

Dnr KS 2017-0190

KS § 219

Revidering Budget 2018

Kommunstyrelsen och dess utskott har under året beslutat om utökningar och/eller
individplaceringar som gör att enheterna Förskola och Individ och familjeomsorgen inte kan
hålla sin respektive budgetar. Som en konsekvens av detta som tydligt synliggjordes i den
prognos som gjordes i samband med delårsrapporten 2018-08-31 föreslås det nu att det görs
en revidering av budgeten. I 2018 års budget finns det ett extra utrymme hos enheten
kommunledning där kommunstyrelsen inte har beslutat om vad som ska göras för hela det
extra utrymmet.
Finansiering
Omfördela 2 500 000 kr av budgetmedel från kommunledning till enheten förskola och IFO
med fördelning 540 000 kr till förskolan och 1 960 000 till IFO
Beslutsunderlag
KS § 96
Inrättande av tjänst familjebehandlare på Individ och familjeomsorgsenheten
KS § 191
Ökat barnantal i förskolan
KS § 192
Tillfällig utökning av tjänster i förskolan.
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare, 2018-11-02.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Minska kommunledningens budgetram med 2 500 000 kronor samt öka budgetramen för
förskolan med 540 000 kronor och för IFO med 1 960 000 kronor 2018.
____________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018-0164

KS § 220

Budget 2019

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för budget 2018, äskanden från enheterna, prognos
2018.
Efter avslutad diskussion föreligger ett förslag till budget 2019 varvid kommunen erhåller ett
positivt budgetresultat om + 607 tkr.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Anta budget 2019 enligt bilaga 3.
____________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018-0013

KS § 221

Avfallstaxa för Storfors kommun

Storfors kommun och Karlskoga kommun har samma tjänsteleverantör inom renhållning och
avfall. När kommunerna gick samman beslutades det att Storfors och Karlskoga skulle
harmonisera sina taxor för att underlätta hantering av debiteringar till kunderna i bägge
kommunerna.
Nu har Karlskoga kommun sett över sina taxor och kommer att höja taxorna med 10 %. De
kommer även införa nya tjänster i utbudet. Latrintömningstjänsterna kommer att höjas med
300 % enligt det förslag som kommunfullmäktige i Karlskoga skall besluta om.
Taxans nivå skall ge renhållningsbolaget utrymme att arbeta aktivt med kundpåverkan för att
öka källsorteringen. Taxan skall även i övrigt anpassas för att öka källsorteringen och bidra
till miljövänlig avfallshantering.
Renhållningsbolagets egna beräkningar visar att höjningen i sig behövs, dock ska höjningen
fördelas under 3 år.
Storfors kommun måste besluta om taxehöjningar i samma takt som Karlskoga kommun.
Enligt uppgift från KEMAB skall taxan till kommunfullmäktige i Karlskoga kommun upp
2018-11-13. Nya avfallstaxan har för avsikt att börja gälla i båda Storfors och Karlskoga
kommun med start 1/1-2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från driftchef Tommy Svärd 2018-09-06.
Avfallstaxa 2019 för Storfors kommun.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-09-17 § 94 samt bilaga 1.
Kommunstyrelsens i Karlskoga kommun, protokoll 2018-10-23 § 216.
Avfallstaxa 2019 för Karlskoga kommun, gäller från och med 2019-01-01.
Enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Ge enhetschef för Teknisk drift Tommy Svärd i uppdrag att komplettera ärendet till
kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-05 om kunder kan dela kärl och under vilka
förutsättningar samt kostnad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 221 forts.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Anta avfallstaxa 2019 för Storfors kommun enligt bilaga 4.
2. Avfallstaxan träder ikraft 2019-01-01.
____________________

Kopia
Tommy Svärd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018-0291

KS § 222

Upphörande av annonsering av fullmäktiges sammanträden i ortstidning

I den nya kommunallagen som började gälla den 1 januari 2018 har kravet på att fullmäktiges
sammanträden ska tillkännages i ortstidningar slopats.
I den gamla kommunallagen (1991:900) står det i 5 kap 10 § att:
Uppgift om tid och plats för ett sammanträde skall minst en vecka före sammanträdesdagen
införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar.
Om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär att uppgiften skall införas i en
viss ortstidning, skall uppgiften införas i den tidningen.
I den nya kommunallagen (2017:725) står det i 5 kap 13 § att:
Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och
uppgifter om de ärenden som ska behandlas.
Fullmäktige sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före
sammanträdesdagen.
I nuläget tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden i Värmlands Folkblad (VF) och
Nya Wermlands-Tidningen NWT). Annonskostnaderna har de senaste åren pendlat mellan 25
000 och 30 000 kr per år. Med anledning av lagändringen och att tillkännagivande sker i andra
kanaler (anslagstavlan på www.storfors.se och i Freske Lufta) skulle tillkännagivandet i VF
och NWT kunna avslutas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Kanslichef Oskar Eklöf, 2018-09-27.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-10-22 § 101.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige upphör att tillkännage sammanträden i Värmlands Folkblad och
Nya Wermlands-Tidningen från och med den 1 januari 2019.
____________________
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Dnr KS 2018-0277

KS § 223

Ansökan om bidrag för utgivning av taltidning till synskadade i Storfors
kommun samt för verksamhet inom SFR Östra Värmland 2019

SRF (synskadades riksförbund) ansöker om att få 20 000 kronor i bidrag till föreningen för
utgivning av information till synskadade och blinda via taltidning samt för verksamhet.
Storfors kommun erbjuder bland annat information genom hemsidan som är anpassad för
synsvaga. Det finns möjlighet att skapa en MP3-fil av innehållet som går att lyssna på, men
detta är inte tillräckligt för den som är helt blind. Det är inte möjligt för de personer som inte
har eller kan informera sig via dator att ta del av Storfors kommuns information.
Föreningen uppger vid telefonkontakt att häften av det sökta bidraget från Storfors kommun
avser informationsspridning inklusive taltidning. Den andra halvan avser verksamhet. Genom
taltidningen, som kommer ut elva gånger per år, får samtliga synsvaga och blinda tillgång till
kommunernas information i Östra Värmland. Föreningen gör även en digital inläsning av
materialet från I frêske lufta som en bilaga till taltidningen.
Föreningen bedriver ett idépolitiskt arbete i hela Östra Värmland med fokus på synsvagas
delaktighet i samhället. Föreningen har enstaka träffar eller utbildningsdagar i Storfors, men
ingen regelbunden verksamhet med medlemsträffar. Regelbundna träffar sker däremot i
Kristinehamn och Filipstad där medlemmar i Storfors får delta. Resebidrag lämnas till de
medlemmar som har kostnader utöver 50 kronor per resa – för att alla ska kunna delta i
medlemsträffarna på samma villkor. Föreningen har 55 medlemmar i Kristinehamn, cirka 1213 i Filipstad och 12-13 i Storfors.
Kristinehamns kommun ger ett bidrag till föreningen på 50 000 (varav 40 000 till
information/taltidning och 10 000 kronor till verksamhet), Filipstads kommun ger ett bidrag
på 30 000 kronor (varav 15 000 kronor avser information /taltidning och resten verksamhet).
2018 fick föreningen ett bidrag på 20 000 kronor från Storfors kommun – till både taltidning
och verksamhet.
Finansiering
Föreningen ansöker om 10 000 kr för att kunna ge information till synsvaga och blinda.
Pengarna tas från 9214 (budget för information)
Föreningen ansöker även om 10 000 kr för verksamhet. Denna förening har dock inte sitt säte
i Storfors utan i Kristinehamn, varför verksamhetsbidrag från Kultur- och fritidsenheten inte
kan komma ifråga. Om föreningen ska tilldelas verksamhetsbidrag måste detta finansieras på
annat sätt efter beslut i kommunstyrelsens ledningsutskott.
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Beslutsunderlag
Ansökan från SRF Östra Värmland.
Tjänsteutlåtande från Informationschef Eva Wiklund, 2018-10-09
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-10-22 § 102.
Kommunstyrelsens beslut
Bevilja 20 000 kr i bidrag till SRF Östra Värmland såsom verksamhetsbidrag och bidrag till
utgivning av taltidning.
____________________

Kopia
SRF Östra Värmland
Ingela Bergare
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Dnr KS 2018-0281

KS § 224

Förlängd Biblioteksplan

Det har sedan 2004 funnits en paragraf i bibliotekslagen om att kommuner och landsting ska
anta planer för sin biblioteksverksamhet. Sedan 2014 har Sverige en bibliotekslag där det står
att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner (SFS 2013:801, 17 §). Det åligger
således varje kommun att anta en biblioteksplan. Den verksamhet som ska ingå i
biblioteksplanen är den biblioteksverksamhet som kommunen bedriver som huvudman.
Eftersom Storfors kommun bedriver skolbiblioteksverksamhet som huvudman ska även den
ingå i planen.
Storfors kommun har en antagen biblioteksplan för 2015-2018. Kommunfullmäktige behöver
uppdra kultur- och fritidsenheten/folkbiblioteket att ta fram en ny biblioteksplan. Eftersom
tiden är knapp för att ta fram en plan till 2019 föreslås en förlängning av nuvarande
biblioteksplan med ett år, till 2019-12-31, så att en ny biblioteksplan hinner arbetas fram och
antas till år 2020.
Beslutsunderlag
SFS 2013:801
Biblioteksplan Storfors kommun 2015-2018 antagen av kommunfullmäktige 2015-02-05
Tjänsteutlåtande skrivet av Biblioteksansvarig Anna Åberg, 2019-12-31.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-10-22 103.
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2018-10-22 att uppdra till kultur- och
fritidsenheten/folkbiblioteket att ta fram en biblioteksplan för 2020-2023.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Förlänga nuvarande biblioteksplan till 2019-12-31.
____________________
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Dnr KS 2018-0313

KS § 225

Förvärv av lokal

Företaget Rostfria VA-system, organisationsnummer 556466-4737, nedan kallad bolaget,
med verksamhet i Storfors kommun, i fastigheten Storfors 11:353, har under hösten tagit
kontakt med Storfors kommun för att diskutera en möjlig försäljning av fastigheten Storfors
11:353. Bolagets nuvarande ägarstruktur är att man ingår i den internationella
industrikoncernen Indutrade, som är noterad på Nasdaq, Stockholm.
I dagsläget är 15 personer anställda inom bolaget i Storfors. En ambition är att utveckla
bolaget och att då nyanställa 5-15 personer på 2-5 års sikt.
Rostfria pumpstationer är ett varumärke inom Rostfria VA-System i Storfors AB. Som
namnet utger så är verksamheten förlagt i Storfors i Värmland. Bolaget startades 1984 och har
en tradition kring tillverkningen av rör och rostfria produkter som funnits i Storfors under
100-tals år. Firman utvecklar, tillverkar och levererar kompletta vatten- och avloppssystem i
rostfritt stål till kommuner och industri. Företaget är experter inom områdena
avloppsvatten och tillverkning av spillvattenstationer som är skräddarsydda för bolagets
kunder.
Bolagets produktsortiment
•

Nyckelfärdiga kompletta rostfria pumpstationer

•

Muffade va-rör för vatten och avlopp

•

Vatten- och avloppsledningar

•

Villapumpstationer

•

Mätstationer

•

Relining

•

Brunnar

•

Vattenreservoarer

•

Specialkonstruktioner i rostfritt stål

Indutrade har enligt bolagets VD Jonas Björkström, undersökt och diskuterat möjligheterna
att flytta hela bolaget och verksamheten som i dags dato är belägen i Storfors till annan plats i
landet. Ett syfte med en sådan flytt skulle vara att samlokalisera boalget med de företag som
finns inom koncernen. Kompentensen och historian finns dock i Storfors och en flytt skulle
kunna riskera att företaget istället läggs ner, styckas upp och tappar den identitet som finns
uppbyggd.
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KS § 225 forts.
För att en affär skall vara möjlig är båda parter överens om att bolaget skall kunna presentera
att ett nytt fastighetsförvärv har gjorts i Storfors kommun. Ett avtal kring en sådan affär skall
presenteras för Storfors kommun innan kommunfullmäktige kan fatta beslut om ett förvärv av
fastigheten Storfors 11:353. Bolaget har sedan tidigare inlett förhandlingar med en lokal
fastighetsägare gällande att få köpa dennes lokal i syfte att fortsätta växa och utvecklas med
Storfors kommun som bas.
För Storfors kommun och i föreslaget fall AB Storfors Mark och Industrifastigheter finns ett
visst behov där kommunen skulle kunna nyttja lokalen till; kommunlager och kallförråd för
rör, för placering av större tillbehör till befintlig maskinpark m.m. I dagsläget hyr kommunen
utrymme i lokalen för upplag av sand. Lokalen skulle även kunna användas för vissa arbeten
som kommunens tekniska enhet och Arbetsmarknadsenhet bedriver. Vissa arbetslag skulle
även kunna utgå från denna fastighet då utrymme finns för omklädning. Även föreningslivet
har visat visst intresse till att låna/hyra ett visst utrymme. Genom att AB Storfors Mark och
Industrifastigheter föreslås köpa fastigheten kan bolaget på affärsmässiga grunder bedriva
uthyrning. Lokalen kan även delas av om intresse skulle finnas.
Kommunen har varit i kontakt med Länsstyrelsen Värmland och en av miljöhandläggarna
som handlagt och handlägger nuvarande ärende kring bland annat fastigheten Storfors 11:353.
Under lång tid har det tagits olika prover på marken inom hela industriområdet, inkluderat
Storfors 11:353. Proverna som tas har enligt Länsstyrelsen riskklass 1 och har högsta
klassning. I och med riskklassningen görs en översiktlig bedömning av de risker för
människors hälsa och miljön som det förorenade området kan innebära idag och i framtiden.
Det finns fyra olika riskklasser och där riskklass 1 innebär mycket stor risk. Underlaget för en
riskklassning utgörs oftast av arkivmaterial, intervjuer och platsbesök.
Prover tas såväl inne i lokalen som i marken utomhus och i grundvattnet. Kommande
provtagning kommer att äga rum 24 oktober, 2018. Resultaten från de senaste proverna, vilka
är tagna under hela året, skall inkomma till Länsstyrelsen, senast 14 december, 2018.
Länsstyrelsens uppgift blir då att granska resultatet. Länsstyrelsen poängterar att det idag är
svårt att ange graden av föroreningar som berör fastigheten Storfors 11:353. Ett resultat
kommer dock att kunna presenteras under slutet av 2018.
Enligt miljöbalken är det den som förorenat fastigheten som ska utföra en undersökning eller
sanering av föroreningen. Miljöhandläggare på Länsstyrelsen poängterar att Uddeholm (som
idag står som ansvariga för de föroreningar som tillkommit) har ansvaret och att det är den
aktör som Länsstyrelsen för dialog med gällande provtagningar och analyser. Om företaget
Uddeholm till fullo lägger ner sin verksamhet så kan miljöansvaret tillfalla fastighetsägaren –
vilket vid ett köp skulle komma att bli AB Storfors Mark och Industrifastigheter. Uddeholm
har bedrivit verksamhet i lokalen under perioden 1918-1979 och enligt miljöbalken är det
dock inte möjligt att kringgå ansvaret genom att överlåta den miljöskadliga verksamheten.
Preskriptionslagens bestämmelser gäller inte vilket innebär att ansvaret är evigt.
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KS § 225 forts.
Nuvarande fastighetsägare berättar att fråga har ställts till Länsstyrelsen om att genomföra
olika byggnationer som kräver viss grävning i mark. Återkopplingen från Länsstyrelsen har då
varit att grävningar i mark inte bör göras varken i eller i fastighetens direkta närhet. Om
grävning äger rum så kan de miljögifter som finns frigöras.
Denna fastighet tillhör inte Storfors samfällighetsförening som är lokaliserad på
industriområdet. Under 2017 avslutades den senaste samverkan som fanns gällande luft från
kompressorer.
I dagsläget finns ett antal hyresgäster som tillsammans inbringar en hyresintäkt på cirka
60 000 kronor/år. Cirka hälften av dessa är från Storfors kommun som idag hyr ett utrymme
för sandupplag.
Det är känt att fastigheten har brister och begränsningar för att bedriva vissa verksamheter och
där skeppets stora ytor är kalla utan indragen värmekälla. Nuvarande ägare har dock
investerat i visst fastighetsunderhåll. Under perioden 2015-2017 har cirka 840 000 kronor
investerats i lokalen i form av; lagning av taket, belysning, gjutning av golv och installation
av värmepumpar m.m. Tillkommer gör att bolaget under 1995 investerade i en travers för
cirka 500 000 kronor.
Enligt taxeringsår 2013 är fastigheten Storfors 11:353 taxerad till 3 677 000 kronor varav
fastigheten till 3 233 000 kronor och marken till 444 000 kronor.
Parterna är idag överens om en köpeskilling till ett belopp av 2 500 000 kronor. Tillkommer
150 000 kronor för bland annat lagfart 55 100 kr, administrativa avgifter och vissa
inställelsekostnader.
Bolaget och tilltänkt köpare har kommit överens om att bolaget anlitar en jurist för att ta fram
ett köpebrev och ett fastighetsöverlåtelseavtal.
Om en affär kommer till stånd planeras tillträdesdagen till 1 september, 2019.
Finansiering
AB Storfors Mark och Industrifastigheter lånar 2 650 000 kr för att köpa industrifastigheten
Storfors 11:353 där Storfors kommun tar ett borgensåtagande för maximalt 2 650 000kr. Detta
innebär att Storfors kommun borgar för totalt 10 450 000kr inkl det tidigare borgensåtagandet
om 7 800 000 kronor.
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Bilagor till beslutsunderlag
1. Kartor 1:1 och 1:2
2. Fastighetsupplysning
3. Fastighetsupplysning skatteverket
4. Fastighetsinformation framtaget av företaget Rostfria VA-system
5. Underlag Länsstyrelsen – kompletterande provtagning
6. Underlag Länsstyrelsen – föreläggande och miljöteknisk undersökning
7. Underlag Länsstyrelsen – inventering av förorenade områden
8. Rapport Sweco – markundersökning
9. Administrativa uppgifter Storforsbruk östra
10. Broschyr – att köpa en förorenad fastighet och dess ansvar
11. Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-11-05 § 104.

Kommunchef Mats Öman redogör för ärendet.
Ledamoten Inger Nordström (V) avstår från att rösta och delta i beslutet.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Att ge AB Storfors Mark och Industrifastigheter i uppdrag att köpa industrifastigheten
Storfors 11:353. Affären slutförs när representant från bolaget kan påvisa att verksamheten
blir kvar i andra lokaler, inom Storfors kommun.
Att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Storfors Mark och industrifastigheters
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 10 450 000 kronor, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
_____________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-11-12

Extra sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att han önskar att kommunstyrelsen har ett extra
sammanträde 2018-11-21. Budget plan 2020-2021, investeringsbudget samt ärenden från
dagens sammanträde som utgått, kommer att behandlas.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har ett sammanträde den 21 november 2018 kl. 08.15.
_________________
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