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Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, Storfors, onsdagen 
den 17 oktober 2018, kl. 08.15-12.10. Ajournering 09.50-10.00.

Beslutande Hans Jildesten (S), ordförande
Christina Skogström (S)
Thomas Backelin, (S) 
Eva-Lotta Härdig Eriksson, (S) § 186-196, 199-207.
Ingrid Resare, (S) 
Lars-Erik Carlsson, (V)
Håkan Larsson, (C)
Andris Widuss (M)
Peter Farrington (M), § 186-196, 199-207.    

Ersättare

Övriga deltagande Mats Öman, kommunchef
Heidi Larsson, administratör § 189.
Lena Duvander, enhetschef Förskola § 190-192.
Ing-Marie Thyr, verksamhetschef § 193-194. 
Margareta Albért, enhetschef LSS § 195.
Anders Johannesson, rektor Komvux SFI § 201.
Sven-Erik Rhén, enhetschef Skola § 202.
Ingela Bergare, ekonomichef § 203-205.
Marcus Viker Lundberg, kommunsekreterare/handläggare 
Lennart Aronsson, sekreterare

Utses att justera Andris Widuss (M)

Justeringens tid och plats

Underskrifter Sekreterare _______________________
Lennart Aronsson

Paragrafer 186-207

Ordförande _______________________
Hans Jildesten

Justerande _______________________
Andris Widuss

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-17
Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli 

Underskrift ___________________________________________________
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KS § 186 Godkännande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan förändras 
enligt följande:
Ärende 19 på föredragningslistan Ekonomirapport/månadsrapport blir nr 20.
Ärende 20 på föredragningslistan Tertialrapport T2 (Delårsrapport) blir nr 19.

Komplettering med ett nytt ärende:
Extra stöd till Föreningen Filipstads Bergslagskanal. 

Kommunstyrelsens beslut

Revidera föredragningslistan enligt ovanstående.    

_________________
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KS § 187 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet

Kommunchef Mats Öman redogör för följande ärende: 

* Statistikredovisning sjukfrånvaro 2018-8. 

* Sammanställning biståndsbedömda och arbetade timmar på Hemtjänsten – augusti 2018.

* Arbetslöshetsstatistik september 2018. 

* Heldagsutbildning med Kommunutbildarna den 16 januari 2019 inom ämnet 
kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighet- och sekretess m.m. 

* IT-avdelningen i Kristinehamns kommun har bytt namn till 
Digitaliseringsavdelningen.

* Informationssäkerhetspolicy håller på att tas fram.

* Säkerhetssamordnare Michael Björklund är utsedd även till Informationssäkerhetschef.

* Storfors kommun har nu 14 e-tjänster på hemsidan. 

* Ny rutin om hur vi informerar en motpart/extern i ett ärende om hur Storfors kommun
behandlar personuppgifter.

* Information från Polisen i Kristinehamn gällande vikten att anmäla brott. 

____________________ 
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KS § 188 Anmälan om delegationsbeslut

Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde delegationsbeslut 
nr 96 till 102.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 96-102.

____________________
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KS § 189 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.

Vid dagens sammanträde redogör administratör Heidi Larsson för ärendet. 
En redovisning sker över hur man tidigare tog fram redovisning av delegationsbeslut.
I den redovisningen framgick det bland annat vilka beslut som kunde tas, processer och 
verkligt fattade delegationsbeslut. 
Numera tas redovisning fram så att det enbart redovisar verkligt fattade delegationsbeslut.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna redovisningen avseende avslag personkretstillhörighet enligt LSS, 
yttrande svag adoption enligt 4 kap 10 § FB. 

Kommunstyrelsen önskar förtydligande vid nästa sammanträde gällande:
Vad är återkallelse enligt 4-5 §§ Lag om riksfärdtjänst. 

___________________

Kopia
Margareta Albért
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KS § 190 Redovisning av delegationsbeslut nr 95

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-11 § 162 att man önskade kompletterande redovisning 
gällande delegationsbeslut nr 95 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-17.

Delegationsbeslut nr 95:
Beslut om placering i annan kommuns förskoleverksamhet, bevilja tilldelas förskoleplats i 
Filipstads kommun.

Enhetschef Förskola Lena Duvander redogör för ärendet.
Vårdnadshavare har rätt att söka barnomsorg i vilken kommun man önskar. Ibland bor 
vårdnadshavaren och barnet nära angränsande kommun samt eventuellt även har sitt 
förvärvsjobb i angränsande kommun. Ibland ansöker då vårdnadshavaren om barnomsorg i 
denna kommun. Likaledes kan vårdnadshavare som bor i Filipstads kommun ansöka om 
barnomsorg i Storfors kommun. 
I aktuellt fall är det till förmån för vårdnadshavaren boende i Storfors att erhålla barnomsorg i 
Filipstads kommun. 

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 95.

____________________
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Dnr 2018-0191

KS § 191 Ökat barnantal i förskolan

Antalet barn i förskolan ökar från hösten 2018 med ca 10 barn. 
I förskolan minskar antalet barn varje höst eftersom de barn som fyller 6 år börjar i 
förskoleklass. Det medför att det under en period på sommaren är färre barn inskrivna i 
förskolan sedan fylls det på under hösten. Prognosen visar att under hösten ökar antalet barn 
som är i behov av plats till betydligt fler än det finns plats för utifrån den bemanning som 
finns.
På förskolorna kan verksamheten ta emot ett ökat antal barn och skapa fler barngrupper i 
befintliga lokaler som finns i anslutning till förskolorna utan ökade lokalkostnader om 
bemanningen ökar.
Detta gör att statsbidraget för mindre barngrupper kan behållas. 

Konsekvensen om beslutet inte fattas är att kommunen inte kan hålla kötiden på fyra månader 
som är den lagstadgade tiden medan Storfors kommun har fattat beslut om 3 månader. Antalet 
barn/personal överstiger de rekommenderade riktlinjerna. Risken att inte behålla statsbidrag 
för mindre barngrupper blir hög.

Finansiering
Den tillfälliga utökningen beräknas vara 1,5 tjänst under perioden 2018-09-01 – 2019-06-15  
till en kostnad av ca.170 tkr för 2018 och ca.270 tkr 2019.
Pengarna finns inte med i den tänkta budgeten. 

Beslutsunderlag
Dokument Barnantal förskola.
Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott 2018-06-14 § 59.

Kommunstyrelsens beslut

Bevilja en tillfällig utökning av tjänster i förskolan med 1,5 tjänster barnskötare/förskolelärare 
under perioden 2018-09-01--2019-06-15.  

____________________

Kopia
Lena Duvander
Ingela Bergare
Ing-Marie Thyr
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Dnr 2018-0191

KS § 192 Tillfällig utökning av tjänster i förskolan

Trots en utökning med 1,5 tjänst från 1 september inom förskoleverksamheten kommer inte 
antalet platser att räcka till från 1 november 2018.  De åtgärder som gäller från 1 september är 
att Förskolan Ängslyckan har fått personalförstärkning 0,75 % för att kunna ta emot de barn 
som funnits i kö där.
Även förskolan Viken har från 1 september en förstärkning med 0,75 % för att kunna ta emot 
de barnen från kön i tätorten.

Inskrivna barn i förskolorna 180901

Förskola Antal barn personal Barn/personal 
Hagen 36 6.0 6
Lillåsen 31 6.25 5
Viken                      61 9.75 6.1

Ängslyckan 25 4.35 5.7
Änglagård 20 4.0 5.0
Sa: 173 30.35 5.7

Kösituationen 180901                                                   Garantitid
Barn                                                                                      
1                       181111
2 181111
3 181108
4 181108
5 181104
6 180926
7 181119
8 181029
9 180826
10 skriven i kommunen 1/8
11 181115
12                                                 181011

Kösituationen är trots detta att 9 barn kommer att vara utan förskoleplats i november. De två 
barn som behöver plats tidigare placeras i befintlig verksamhet. 

Utöver detta finns barn födda 2017 som inte är i kön ännu men antas komma att söka 
förskoleplats från september 2018. 
14 inom tätorten.
6 barn i Bjurtjärn/Kyrksten.
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KS § 192 forts.

Barn födda 2018-01-01 – 2018-06-30 som kan söka förskoleplats första halvåret 2019
14 barn inom tätorten
4 barn i Bjurtjärn/Kyrksten

Finansiering
Från november 2018 till juni 2019 behövs en ny förskoleavdelning för att täcka det akuta 
behovet av förskoleplatser. Bemanning 3,0 tjänst.
Pengarna finns inte i budgetramen 2019 därför föreslås en omprioritering så att 
förskolebarnen kan få plats i förskolan och deras föräldrar kan arbeta eller studera. Barn från 
3 år har laglig rätt till allmän förskola. Skollagen säger även att kötiden är max 4 månader, i 
Storfors finns beslut om 3 månader.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2018-09-20 § 85.

Enhetschef Förskola Lena Duvander redogör för ärendet.

Kommunstyrelsens beslut 

Utökning av tjänster i förskolan med 3 tjänster barnskötare/förskolelärare under perioden 
2018-11-01 till 2019-06-30. 

Öppna en extra ny förskoleavdelning under tiden 2018-11-01--2019-06-30.

____________________

Kopia
Lena Duvander
Ingmarie Thyr
Ingela Bergare
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KS § 193 Rapport från individ- och familjeomsorgsenheten

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr redogör för:
* Rapport volym och kostnader barn och unga – september 2018.
* Rapport volymer och kostnader placeringar vuxna – september 2018.
* Försörjningsstöd.

Kommunstyrelsens beslut

Lägga rapporten till handlingarna.

___________________
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Dnr KS 2018-0305

KS § 194 Lokalt kollektivavtal gällande flexibel arbetstid inom SÄBO 
och Hemtjänst

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr redogör för ärendet.
Presenterat kollektivavtal har förhandlats med berörd fackorganisation och godkänts.

Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Christina Skogström (S) yrkar att förtydligande sker gällande paragraf som berör personal 
som arbetar natt.
I paragrafen står att ”Medarbetare som arbetar natt ska i högre utsträckning ha rätt till 
100 % sysselsättningsgrad med målsättning enligt Hök16”.

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr anser att förtydligande av ovanstående torde kunna anses 
som redaktionella ändringar.

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr får i uppdrag kontakta berörd fackorganisation för 
avstämning av de redaktionella ändringarna.

Kommunstyrelsens beslut

Anta lokalt kollektivavtal gällande flexibel arbetstid inom SÄBO och Hemtjänst med 
redaktionella ändringar.

___________________

Kopia
Ing-Marie Thyr
Kommunal
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Dnr 2018-0124

KS § 195 Namnändring enheten LSS till enheten Funktionsstöd

Inom Storfors kommun används idag namnet/begreppet LSS. Namnet/begreppet LSS hänvisar 
till lagen; Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 1993:387. Inom LSS 
lagstiftningen finns 10 insatser att söka; exempelvis personlig assistans, kontaktperson och 
daglig verksamhet. Benämningen av insatserna hänvisar till lagrummet enligt § 9 LSS.
Begreppet LSS upplevs ofta som ett diffust begrepp. Benämningen på de olika insatserna 
upplevs som lättare att förstå. 

Via omvärldsanalys har det framkommit att ordet funktionsstöd har ersatt ordet LSS i en del 
kommuner. Namnbytet har inte påverkat benämningen av de olika insatserna och inte heller 
benämningen av myndighetspersonen; LSS handläggaren.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande enhetschef LSS Margareta Albért 2018-03-01.
Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2018-04-19.

Enhetschef LSS Margareta Albért redogör för ärendet.

Kommunstyrelsens beslut 

Byta enhetsnamn från LSS till Funktionsstöd.
____________________

Kopia
Ing-Marie Thyr
Margareta Albért
Ingela Bergare
Kristina Elmström
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Dnr KS 2018-0189

KS § 196 Införande av taxa för utlämnande av allmänna handlingar och 
övriga kopior och utskrifter

Kommunen har under de senaste åren märkt en ökning av antalet begäran av allmänna 
handlingar. I regel är det lätt att tillmötesgå begäran men det finns fall där arbetsinsatsen 
och/eller materialkostnaden för att tillmötesgå begäran är mer omfattande. För att stävja 
eventuellt missbruk av begäran av allmänna handlingar och för att finansiera materialkostnad 
och arbetsinsats bör en taxa införas för utlämnande av allmänna handlingar.

Det finns inga särskilda regler för kommuner när det gäller avgifter för allmänna handlingar. 
De generella bestämmelserna i kommunallagen 2 kap. 5 § är tillämpliga på avgifter för kopior 
av allmänna handlingar. Kommunen får själv fastställa de avgifter som ska tas ut för de 
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Det finns inget avgiftstvång och avgiften får 
inte sättas högre än vad som motsvarar självkostnaden (KL 2 kap. 6 §). Men det finns heller 
ingen rätt att få kopior gratis, vare sig i pappersform eller elektroniskt. Avgifterna måste vara 
enhetliga, dvs. samtliga handlingar måste avgiftsbeläggas. Om bara vissa avskrifter eller 
kopior belagts med avgift medan andra tillhandahålls avgiftsfritt, strider taxan mot lag. 
Kommunen ska vidare behandla alla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 
något annat, (KL 2 kap. 3 §). Det innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller 
grupper av medlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Principen innebär att lika 
avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i 
motsvarande läge ska betala samma avgifter och medger ingen inkomstomfördelande 
verksamhet.

Ett förslag till taxa har tagits fram. Förslaget bygger på omvärldsspaning bland andra 
kommuner och en beräkning av ungefärlig kostnad för material och arbetsinsats. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kanslichef Oskar Eklöf, 2018-05-25.
Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och övriga kopior och utskrifter, 2018-07-09.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-08-15 § 85.

Förslag på sammanträdet - Yrkande
Andris Widuss (M) framställer frågan huruvida moms ingår eller ej på föreslagen taxa för 
utlämnande av allmänna handlingar och kopior. I bilaga 1 under rubrik taxa tredje meningen 
anges att samtliga avgifter anges exklusive moms.

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att meningen: Samtliga avgifter 
anges exklusive moms utgår. I stället inskrivs att moms tas ej ut på avgiften.
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KS § 196 forts.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Anta taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopior enligt bilaga 1.

____________________
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Dnr KS 2018-0109

KS § 197 Godkännande av årsredovisning 2017 för 
Samordningsförbundet Östra Värmland

Kommunfullmäktige har att besluta om godkännande av årsredovisning för 
Samordningsförbundet Östra Värmland.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Östra Värmland, 2018-0209.
Revisionsberättelse Samordningsförbundet Östra Värmland, 2018-04-10.
Revisionsrapport Samordningsförbundet Östra Värmland, 2018-03-27.
Tjänsteutlåtande från kanslichef Oskar Eklöf, 2018-06-07.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-08-15 § 86.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Godkänna årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Östra Värmland.

____________________

Ledamöterna Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) och Peter Farrington (M) deltar ej vid behandling 
eller beslut i ärendet på grund av jäv.
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Dnr KS 2018-0109

KS § 198 Ansvarsfrihet 2017 för styrelsen för Samordningsförbundet 
Östra Värmland

Kommunfullmäktige har att besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för 
Samordningsförbundet Östra Värmland.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Östra Värmland, 2018-02-09.
Revisionsberättelse Samordningsförbundet Östra Värmland, 2018-04-10.
Revisionsrapport Samordningsförbundet Östra Värmland, 2018-03-27.
Tjänsteutlåtande från kanslichef Oskar Eklöf, 2018-06-07.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-08-15 § 87.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Bevilja ansvarsfrihet för 2017 för styrelsen för Samordningsförbundet Östra Värmland.

____________________

Ledamöterna Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) och Peter Farrington (M) deltar ej vid behandling 
eller beslut i ärendet på grund av jäv.
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Dnr KS 2018-0251

KS § 199 Tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Ing-Marie Thyr, 2018-07-24.
Förteckning över tjänstgörande person vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-08-15 § 88.

Kommunstyrelsens beslut

Anta tjänstgöringslistan vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro enligt bilaga 2.

____________________
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Dnr KS 2018-0166

KS § 200 Ansökan från BRIS om bidrag för år 2019

BRIS region Mitt har 2018-04-26 inkommit med en ansökan om bidrag på 8 200 kronor 
för verksamhetsåret 2019.

Beslutsunderlag
Bris årsberättelse 2016, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse. 
Bris långsiktiga plan 2017-2021. 
Bris stadgar. 
Budget 2018. 
Ett dygn på Bris. 
Bris nyhetsbrev.
Tjänsteutlåtande från kommunsekreterare/handläggare Marcus Viker Lundberg, 2018-09-05.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-09-17 § 95.

Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja bidrag på 8 200 kronor till BRIS region Mitt år 2019.

2. Kostnaden ska belasta ansvar 365 verksamhet 5694.

____________________

Kopia
Bris region Mitt, Lena Gunnarsson
lena.gunnarsson@bris.se
Ingela Bergare

mailto:lena.gunnarsson@bris.se
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Dnr 2018-0260

KS § 201 Rapport Kommunala aktivitetsansvaret januari-juni 2018

Vid halvårsskiftet var 20 ungdomar i åldern 16-20 år inskrivna i det kommunala 
aktivitetsansvaret, KAA.
Av dessa var 6 flickor och 14 pojkar.

Kriteriet för att hamna i detta register är att man saknar gymnasieexamen, inte går i 
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och inte fyllt 20 år. 
Av dessa 20 var tre flickor och sju pojkar inskrivna på introduktionsprogram i Storfors 
kommun. Fyra pojkar var inskrivna på introduktionsprogram på annan ort. En pojke var 
inskriven på Komvux i Storfors. 

Av kvarstående fem ungdomar var två flickor föräldralediga, en flicka gjorde praktik i 
kommunens kök och två pojkar arbetade. Vi har kontinuerlig kontakt med dessa ungdomar 
och erbjuder dem lämpliga individuella lösningar när behovet uppstår. 

Noterbart är att den 1 juli 2018 trädde en förändring i kraft gällande ungdomar som är 
inskrivna på introduktionsprogram vilket gör att de inte längre omfattas av det kommunala 
aktivitetsansvaret. 

Beslutsunderlag
Rapport från rektor Komvux/SFI Anders Johannesson och ungdomskonsulent Joha Raskinen 
Kommunala aktivitetsansvaret januari-juni 2018, 2018-08-30.
Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2018-09-20 § 84.

Rektor för Komvux/SFI Anders Johannesson redogör för ärendet.

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga rapporten kommunala aktivitetsansvaret januari-juni 2018 till handlingarna. 

____________________

Kopia
Anders Johannesson
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Dnr KS 2018-0023

KS § 202 Rapport gymkort

2018-01-15 beslutade kommunstyrelsen, KS § 25 ”Friskvård till högstadieelever”, att 
subventionera gymkort vid Gymfabriken för elever som studerar vid Vargbroskolans 
högstadium.
Av protokollet framgår att, ”Avstämning om hur många elever som nyttjar träningen ska 
rapporteras efter varje termin. Efter 5 terminer skall en större utvärdering lämnas för beslut 
om att avsluta eller permanenta projektet efter projekttidens slut” och ”Skolan får i uppdrag 
att handha och genomföra detta projekt. Projektet skall starta 2018-02-01.”

Vid projektets start hade sedan tidigare 9 elever köpt ett gymkort till normalt pris, 3 flickor 
och 6 pojkar. Vid terminens utgång, 2018-06-08, har 91 elever tillgång till ett gymkort, 
ca 60 % av högstadiets elever. 32 av dessa är flickor och 59 stycken är pojkar.
Totalt har 1286 inpasseringar noterats, i medeltal 14 inpasseringar/elev. Detta är en till synes 
låg siffra på drygt 4 månader. I medeltal ca 1 träning/vecka.
Verkligheten ser dock bättre ut. Vid samtal med Gymfabrikens personal framkommer det att 
eleverna ganska ofta, trots påminnelser, glömmer att ta med gymkortet och då tränas det utan 
att det registreras i ”systemet”.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-01-15 § 25.
Rapport från enhetschef skola Sven-Erik Rhen, 2018-07-04.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-08-15 § 89.

Enhetschef Skola Sven-Erik Rhén redogör för ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna rapport gymkort och lägga den till handlingarna.

____________________

Kopia
Sven-Erik Rhén
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Dnr KS 2018-0090

KS § 203 Delårsrapport 2018

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för delårsrapport 2018.
Redovisning sker för respektive verksamhet.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2018 Storfors kommun.

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa periodens resultat och prognos 2018 för Storfors kommun enligt bilaga 3.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Godkänna delårsrapport januari-augusti för Storfors kommun 2018. 

____________________



STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2018-10-17

Sida
23(26)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2018-0090

KS § 204 Ekonomirapport/månadsrapport september 2018 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för ekonomirapport/månadsrapport september    
månad 2018.  

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna redovisningen av ekonomirapport/månadsrapport september månad 2018 
enligt bilaga 4. 

____________________
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Dnr KS 2018-0164

KS § 205 Skattesats 2019

Den kommunala skattesatsen bestäms av fullmäktige årsvis och det är nu dags att bestämma 
skattesatsen för 2019. Budgetarbete inför 2019 har utgått ifrån en oförändrad skattesats på 
22,02 kronor där skattesatsen är minskad med 48 öre som skatteväxling med Landstinget för 
kollektivtrafiken.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare, 2018-10-05.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Fastställa skattesatsen 2019 till 22,02 kronor.

____________________
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Dnr KS 2018-0261

KS § 206 Extra stöd till Föreningen Filipstad Bergslagskanal

Förening har sedan Karlskoga kommun drog tillbaka sitt stöd till verksamheten haft svårt att 
få ekonomin att gå runt. Under sommaren har föreningen haft flera stora extra utgifter och 
behöver nu ett tillskott för att inte behöva försättas i konkurs. En diskussion har förts mellan 
Storfors kommun och Filipstads kommun om att gå in och höja det årliga driftsbidraget med 
vardera 20 000kr under förutsättning att föreningen redovisar en långsiktig ekonomisk plan 
och verksamhets plan.
Det akuta läget med att föreningen måste ställa in alla sina betalningar från och med 31 okt 
och begära föreningen i konkurs går att undvika med ett extra stöd för att täcka det akuta 
underskott som uppkommit under 2018.

Finansiering
Finansiering av det extra anslaget kan tas från utvecklingsmiljonen, frikod 9703

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare, 2018-10-16. 

Kommunstyrelsens beslut 

Bevilja Föreningen Filipstads Bergslagskanal ett extra stöd med maximalt 100 000 kr 2018.

Finansiering av det extra stödet tas från utvecklingsmiljonen, frikod 9703.

_____________________ 

Kopia
Ingela Bergare
Föreningen Filipstads Bergslagskanal 
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KS § 207 Aktuella frågor

* Anbud för iordningsställande av sammanträdesrum för krisledning.

* Ipad till förtroendevalda. Från och med 2019-01-01 sker kallelser till 
sammanträden m.m. enbart via Ipad. Om någon förtroendevald har särskilda behov att få 
föredragningslistan med tillhörande handlingar upptryckta får den enskilde 
förtroendevalde själv begära detta hos kommunstyrelsens kansli.

* IP-Only.

____________________
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