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Godkännande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan
kompletteras med nedanstående ärenden och nuvarande 16 Aktuella frågor blir punkt 20 och
behandlas som sista punkt.
16. Bullervall- Färdigställa jordvall med plantering och belysning vid norra rondellen.
17. Matproduktion för äldre.
18. Ta ut faktisk kostnad för transport av avlidna inom särskilt boende till bårhus/kylrum av
dödsbo.
19. Utse tjänsteman till Värmlands Bergslag.
20. Aktuella frågor.
Kommunstyrelsens beslut
Komplettera föredragningslistan med ovanstående extra ärenden.
_________________
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Meddelanden

Tillstånd att inom Värmlands län sätta upp valaffischer inför 2018 års val till riksdagen samt
landstings- och kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen av meddelanden.
____________________
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Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet

Kommunchef Mats Öman redogör för följande ärende:
* Arbetslösheten i Storfors är totalt 9,7 %.
* Sjukfrånvaro: Kommunchef Mats Öman meddelar att en översyn av hur sjukfrånvaron ska
redovisas pågår. Förslag är att personalchefen kommer att tillföra text och jämförelse mot
andra lämpliga kommuner mm.
____________________
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Redovisning av delegationsbeslut nr 78

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-07 § 118:
Godkänna redovisning av delegationsbeslut nr 75, 76,77 och 79.
Uppdra till verksamheten att återkomma till kommunstyrelsen sammanträde den 25 juni 2018
om varför summa saknas för delegationsbeslut nr 78.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-06-07 § 118.
Vid dagens sammanträde redovisas delegationsnummer 78 med angivande av belopp.
Delegation: Återredovisning av beslut nr 78 med belopp: Ersättning för tillfälligt utökat behov
av personlig assistans. Belopp 15 367 kr.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av delegationsnummer 78.
___________________
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Anmälan om delegationsbeslut

Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde delegationsbeslut nr
80 till 84.
Kommunstyrelsens beslut
Önskar förtydligande gällande delegationsbeslut nr 80.
* Avslag personkretstillhörighet enligt LSS.
* Yttrande svag adoption enl. 4 kap. 10 § FB.
* Återkallelse enligt 4-5 §§ Lag om riksfärdtjänst.
Godkänna redovisningen av övrig anmälan om delegationsbeslut nr 80-84.
___________________
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Dnr KS 2018-0090

KS § 144

Ekonomirapport/månadsrapport juni 2018

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för ekonomirapport/månadsrapport juni
månad 2018.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen av ekonomirapport/månadsrapport juni månad 2018 enligt bilaga 1.
____________________
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KS 2018-0096

KS § 145

Svar på revisionsrapport – årsredovisning 2017

Revisionen har granskat årsredovisningen 2017 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.
Beslutsunderlag
Följebrev revisionsrapport, 2018-04-20
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31, 2018-04-20
Revisionsberättelse 2017, 2018-04-20.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-06-11 § 78.
Ekonomichef Ingela Bergare redogör för ärendet och förslag till svar på revisionsrapport –
årsredovisning 2017.
Kommunstyrelsens beslut
Lämna ovanstående svar på revisionsrapporten årsredovisning 2017 och skicka den till
revisionen.
___________________

Kopia
Kommunrevisionen

Justerandes signatur
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Dnr KS 2017-0355

KS § 146

Svar till revisionen med anledning av granskning av kommunstyrelsens
uppsiktsplikt över myndighetsnämnden

Revisionen har granskat kommunstyrelsens styrning och uppföljning av verksamheten i den
med Karlskoga kommun gemensamma myndighetsnämnden. Rapporten visar på ett antal
områden där kommunstyrelsen måste ta en aktivare roll när det gäller styrning och
uppföljning.
Kommunstyrelsen tycker att rapporten bra beskriver hur samarbetet med Karlskoga kommun
kring nämndens verksamhetsområden fungerar i praktiken samt att den belyser en del
områden där en förbättring kan ske.
Kommunstyrelsen har redan tagit upp flera av dessa punkter på ett av samrådsmötena mellan
de båda kommunerna och kommer att fortsätta denna dialog för att få till en bättre
medstyrning från Storfors kommun. Kommunstyrelsen kommer även föra en tydligare dialog
med kommunens representanter i myndighetsnämnden för att säkerställa till exempelvis att
nämnden har kommunneutrala mål.
Beslutsunderlag
Följebrev granskningen, 2018-03-26.
Rapport Kommunstyrelsens uppsikt över myndighetsnämnden, 2018-03-26.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-06-11 § 81.
Ekonomichef Ingela Bergare redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Lämna ovanstående svar till revisonen.
____________________

Kopia
Kommunrevisionen

Justerandes signatur
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Redovisning individ- och familjeomsorgsenheten

Kommunstyrelsen har beslutat att man önskar erhålla en redovisning från Individ- och
familjeomsorgsenheten vid varje kommunstyrelsesammanträde.
Kommunstyrelsens beslut
Ingen redovisning lämnades vid dagens sammanträde.

____________________
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Dnr KS 2017-0184

KS § 148

Informationsärende: Jobb helt enkelt

Projektledare Ninni Andersson redogör för Jobb helt enkelt.
Projektet pågick från april 2017-31/12 2017 med medel från Tillväxtverket.
Projektet har tillfälligt drivits under våren 2018 i kommunens regi under tiden vi söker nya
medel.
I projektet arbetar man med en ny metod, för att lättare få ut personer i arbete.
Gruppen har enbart bestått av nyanlända.
Syftet är att få ut de nyanlända på arbetsmarknaden, inom etableringstiden som är 2 år.
Upptagningsområde är Storfors, Filipstad, Kristinehamn och Karlskoga.
Tillvägagångssätt:
En inventering görs för respektive person om vilka kvalifikationer och kompetenser
som den personen har. En avidentifiering av kön, härkomst sker så enbart deras kompetenser
presenteras.
En redovisning av dessa personers kompetens och kvalifikationer presenteras för företagen.
Företagen har meddelat att man har ett behov av ytterligare medarbetare. Företagen har angett
vilken kompetens och kvalifikationer man efterfrågar.
En matchning sker utifrån den kompetens/kvalifikationer som dessa personer har mot de
önskemål företagen har presenterat.
I de fall som man kan matcha personer mot företagens behov, får dom möjlighet till praktik på
företaget. I vissa fall kan den enskilde behöva få kompletterande utbildning.
Då specialanpassas utbildningen så att den är specifikt riktad för anställning på det aktuella
företaget. I en del fall har det lett till anställning direkt.
De företag som samverkar med projektet har varit mycket positiva till denna arbetsmetod pga.
dess enkelhet.
Projektet har pågått under 6 månader. Av dessa 16 personer som ingått i projektet under aprildecember är det tio personer som är ute i arbete eller praktik samt en person har avflyttat från
orten. Återstår således 5 personer. Ytterligare deltagare har plockats in under våren och det
har genererat i fler anställningar.
Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
____________________
Kopia
Ninni Andersson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr A 2018-0034

KS § 149

Nyttjanderätts- och driftavtal mellan Storfors kommun och
idrottsalliansen i Storfors

Kommunen upplåter nyttjanderätten avseende fastigheterna Koltorp 2:2 och Koltorp 2:4.
I enlighet med bifogat avtal punkt 4.6 Avtalsförutsättningar ska avtalet godkännas av
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kanslichef Oskar Eklöf, 2018-05-16.
Nyttjanderätts- och driftavtal mellan Storfors kommun och Idrottsalliansen i Storfors
2018-01-01.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-06-11 § 75.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna nyttjanderätts- och driftsavtal mellan Storfors kommun och Idrottsalliansen i
Storfors.
____________________

Kopia
Idrottsalliansen i Storfors Sven-Erik Rehn
Idrottsalliansen i Storfors Bengt Enghag
Mats Öman
Oskar Eklöf
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Dnr KS 2018-0014

KS § 150

Instruktion kommunchef

Befattningsbeskrivning för kommunchef har tidigare antagits av Kommunstyrelsen 2014.
Kommunchefens ansvarsområden på detaljerad nivå framgår också av gällande
delegationsordning. Bilagt förslag till instruktion för kommunchef bygger på kommunallagen
(2017:725).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från personalchef Daniel Bekking, 2018-03-07.
Instruktion för kommunchef, från personalchef Daniel Bekking, 2018-03-07.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-06-11 § 76.
Kommunstyrelsens beslut
Anta instruktion för kommunchef enligt bilaga 2.
____________________
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KS 2018-0206

KS § 151

Revidering av avfallsplan

Storfors kommuns avfallsplan beskriver hur kommunen skall arbeta med avfallshanteringen.
Planen har en löptid fram till 2017 och ett nytt beslut gällande planen behövs därför.
En stor del av målen i planen har uppnåtts men en del mål kräver fortsatt arbete. Förslagsvis
revideras löptiden för nuvarande plan så att den gäller fram till 2020. Detta för att
synkronisera framtagande av en ny plan tillsammans med Karlskoga kommun och därmed
undvika dubbelarbete.
Arbetet med en ny plan skall pågå under 2019. En referensgrupp bestående av personer från
Storfors respektive Karlskoga kommun skall bildas för att arbeta med framtagandet. Planen
ska sedan beslutas i respektive kommun och gälla från 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från enhetschef teknisk drift Tommy Svärd, 2018-04-12
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-06-11 § 77.
Avfallsplan
Kommunstyrelsens beslut
Revidera avfallsplanen att gälla till 2020 enligt bilaga 3.
____________________

Kopia
Tommy Svärd

Justerandes signatur
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Dnr KS 2017-0405

KS § 152

Storfors kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
parkeringsytan omedelbart nordost om Resecentrum i Storfors

Det har byggts ett nytt resecentrum i Storfors. Med anledning av detta har trafiken reglerats i
anslutning till resecentrum på olika sätt. Bland annat beslutades lokala trafikföreskrifter om
tillåten parkering på delar av parkeringsytan omedelbart nordost om Resecentrum. Det har
visat sig att regleringen av denna yta behöver skärpas till för att kunna användas på bästa sätt.
Möjligheten att parkera behöver inskränkas till högst 24 timmar och parkeringsplatserna
bör endast få nyttjas av fordon som används av resenärer som nyttjar Resecentrum. För att
reglera trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen besluta om lokala
trafikföreskrifter.
Innan beslutet tas ger kommunen, enligt 10 kap. 5 § första stycket trafikförordningen
(1998:1276), polismyndigheten möjlighet att yttra sig över bilagda förslag till lokala
trafikföreskrifter.
Polismyndigheten svarar i sitt yttrande att de inte har något att erinra mot föreslagna
föreskrifter.
Beslutsunderlag
Yttrande från Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen, LPO Kristinehamn, 2018-05-30
1760 2018:0027 Storfors kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på parkeringsytan
omedelbart nordost om Resecentrum i Storfors
Bilaga 1760 2018:027 Lokala trafikföreskrifter i Storfors.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-06-11 § 79.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) om lokala trafikföreskrifter i Storfors enligt bilaga 1760
2018:027.
Bilaga
Förslag till Storfors kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på parkeringsytan
omedelbart nordost om Resecentrum i Storfors.
Föreskriften träder i kraft den 25 juli 2018.
____________________
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Dnr KS 2018-0223

KS § 153

Färdigställa jordvall med plantering och belysning vid norra rondellen.

2018 års investeringsbudget medgav åtgärder vid norra rondellen i form av att bygga en vall
mot Kroppavägen 15-19 av massor vi lagrat i närheten.
För att kunna färdigställa vallen med träd och belysning behöver teknisk drift ca 275 000 kr i
utökad investeringsbudget till återstående arbeten och material.
Återstående arbeten är plantering av träd (Canadien Red) inköp och montering av belysning,
samt matjord och sådd av gräs.
Finansiering
Utvecklingsmiljonen frikod 9703
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd, 2018-06-19.
Bilaga Beräkning av kostnad för färdigställa jordvall med planetering och belysning vid norra
rondellen.
Kommunstyrelsens beslut
Utöka budget för återstående arbete med 275 000 kronor från utvecklingsmiljonen med
frikod 9703 och ge teknisk drift i uppdrag att färdigställa vallen med utsmyckningen.
____________________

Kopia
Tommy Svärd
Ingela Bergare
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Dnr KS 2018-0015

KS § 154

Framtida matproduktion för äldre

För att få bättre kvalitet på maten och en anpassning av rätter för barn, unga och äldre föreslås
att maten lagas på separata ställen. Barn och unga behöver mindre mängder av kolhydrater
och lägre fetthalt än de äldre.
Maten bör tillagas så nära de äldre som möjligt för att de ska få en helhetsupplevelse med
dofter samtidigt som de även kan delta i enklare kökssysslor. Med det som bakgrund kommer
maten att tillagas på respektive avdelning på Särskilda boendet Sjögläntan. Efter en
renovering av det särskilda boendet på Kroppavägen 5 kommer maten även där att tillagas på
varje avdelning. Centralkökets kvarvarande matproduktion till de äldre blir då tillagningen av
matlådor för distribution till hemtjänstens kunder.
Tidigare har det fattats beslut om att hemtjänstens kunder ska ha varm mat levererad hem
varje dag. Om beslutet att leverera varm mat kvarstår, ser vi tre alternativ;


Köpa färdiga varma matlådor från någon extern leverantör
Fördelar
o Kommunen slipper investera i ett nytt kök/redskap
o Minskade personalkostnader
o Stor flexibilitet vid förändrade volymer
Nackdelar
o Osäkerhet när det gäller kontinuitet av lokala leverantörer
o Svårigheter att planera volymer långt i förväg



Tillaga maten i egen regi i nuvarande kök i Hälsans Hus
Fördelar
o Låga kostnader för investeringar
o Flera anställda som kan täcka upp för varandra och som känner till rutiner
Nackdelar
o Kortsiktig lösning, kontrakt till 2027
o Svårighet att ”hålla isär” mellan barn/unga och äldres mat
o Behov av att investera i nya redskap
o Egen personal, minst 2 anställda måste jobba samtidigt alla årets dagar
eftersom ensamarbete ska undvikas



Tillaga maten i egen regi i nytt kök Kroppavägen 5
Fördelar
o Mat helt anpassad till kundernas behov
o Korta vägar till återkoppling för förändrade kundbehov
o Personaleffektivt, kökspersonal kan arbeta ensam då annan personal finns i
huset

Justerandes signatur
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KS § 154 forts.
Nackdelar
o Investera i nytt kök
o Minskad flexibilitet för eventuella förändrade behov
Det är idag svårt att ta fram ett komplett pris för vad en portion kostar totalt (lokaler, personal
och råvaror) vilket gör det svårt att jämföra portionspriser i de olika alternativen.
Utifrån ovanstående resonemang föreslås att ett nytt tillagningskök byggs på Kroppavägen 5
för att där laga varma matlådor till hemtjänstens kunder.
Finansiering
Finansieringen av ett nytt kök på Kroppavägen 5 sker via Trygga Hem i Storfors och
kommunen betalar kostnaden via hyra för lokalen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Ing-Marie Thyr och ekonomichef Ingela Bergare,
2018-06-21.
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Christina Skogström (S) yrkar att kök byggs på Kroppavägen 5.
Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S) yrkar att särskild matproduktion för äldre inte enbart ska gälla
för boende på Särskilda boenden utan gälla även för kunder inom hemtjänst och inom all
äldreomsorg.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ge Trygga Hem i Storfors uppdraget att om möjligt bygga ett tillagningskök på
Kroppavägen 5 i samband med den kommande renoveringen.
2. Matproduktion görs separat för barn inom förskola och skola.
3. Matproduktion görs separat för äldre inom särskilda boenden och hemtjänst.
___________________
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Dnr 2018-0176

KS § 155

Ta ut faktiskt kostnad för transport av avlidna inom särskilt boende
till bårhus/kylrum av dödsbo

Hälso- och sjukvårdens ansvar att ta hand om avlidna regleras bland annat i Hälso-och
sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa
åtgärder i hälso-och sjukvården vid dödsfall (HSLF-FS 2015:15).
Kommuner och landsting har skyldighet att transportera och förvara de avlidna till dess den
döda kroppen överlämnas för kistläggning. Kommunen ansvarar för transport av dem som
avlider inom särskilt boende till bårhus/kylrum. I övriga fall ansvarar landstinget för
transporten.
För Storfors kommun är tjänsten ”Transport av avlidna” upphandlad av Bergslagens
begravningsbyrå. För en transport av den avlidne inom särskilt boendet till bårhus/kylrum tar
begravningsbyrå ut en kostnad på 1774 kr dagtid och 2074 kr kväll, natt och helg. Kostnaden
faktureras kommunen. Dödsboet har alltid möjlighet att anlita annan begravningsbyrå. I
sådana fall faktureras inte kommunen.
Vid omvärldspaning framkommer att flera kommuner i Värmland tar ut faktisk kostnad för
transport från särskilt boende till bårhus/kylrum av dödsbo, i de fall kommunen har
kostnadsansvar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från medicinskt ansvarig sjuksköterska Hans-Bertil Hermansson, 2018-05-08.
Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2018-06-14 § 31.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ta ut faktisk kostnad för transport av avliden inom särskilt boende till bårhus/kylrum av
dödsboet.
Gäller från och med 2018-10-01.
____________________
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Dnr KS 2018-0224

KS § 156

Utse en tjänsteman till Värmlands Bergslag

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för ärendet.
Kommunfullmäktige utser en ordinarie och en ersättare till Värmlands bergslags styrelse.
Ordinarie ledamot har alltid varit en förtroendevald och ersättaren en tjänsteman.
Värmlands Bergslag kommer att läggas i malpåse.
Det enda som kommer att äga rum är ett årsmöte.
Karlskoga Näringsliv och Turism kommer att handha och sköta detta administrativt.
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till kommunchef Mats Öman ta fram förslag till ersättare (en tjänsteman) i Värmlands
Bergslag, och komplettera med namn i förslag till fullmäktige.
____________________
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