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KS § 27 Godkännande/komplettering av föredragningslistan 
 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan 

kompletteras med nedanstående ärenden och att aktuella frågor blir punkt 25. 

 

* Inlandsbanan extra Bolagsstämma. 

 

* Feriearbete. 

 

* Avsiktsförklaring, projekt samverkan i skolan. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

Komplettera föredragningslistan enligt ovanstående.   

 

_________________ 
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KS § 28  Meddelanden 

 
Inlandsbanan AB 

Upprustning av Inlandsbanan 

Lägesrapport från styrelsen inför extra bolagsstämma den 1 mars 2018. 

 
Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott 

 

Bjurtjärns skola – betygsstatistik årskursvis årskurs 6 HT 17. 

 

Vargbroskolan – betygsstatistikårskursvis årskurs 6 HT 17. 

 

Vargbroskolan – betygsstatistik årskursvis årskurs 7 HT 17. 

 

Vargbroskolan – betygsstatistik årskursvis årskurs 8 HT 17. 

 

Vargbroskolan – betygsstatistik årskursvis årskurs 9 HT 17. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av ovanstående meddelanden. 

 

____________________ 
 

 

  



 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2018-02-19 

 

Sida 

5(36) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KS § 29 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet 

 
Kommunchef Mats Öman redogör för följande ärende:  

 

*  Regionbildningsprocessen. 

 Remiss, samverkansavtal mellan kommunerna i Värmland och regionen. 

 Svar på remissen senast den 13 april 2018. 

 Efter remisstidens utgång kommer landstingsstyrelsens 2018-04-24 att fastställa ett slutligt 

 förslag till samverkansavtal som ska behandlas av parternas fullmäktige senast under juni 

 månad. 

 

* Populärversion om Vision 2030 – Tillsammans skapar vi Storfors framtid.  

 

* Sjukfrånvaro december 2016 – december 2017 månadsavlönande exkl. vilande 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Uppdra till kommunchefen att en analys sker gällande orsak till kort- och 

långtidssjukfrånvaron. 

 

Redovisa åtgärder kommunen gör och vilka nya som kan vidtagas  

för att sänka sjukfrånvaron presenteras under våren för kommunstyrelsen. 

 

____________________  
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KS § 30 Redovisning av delegationsbeslut nr 50, 64, och 66 

 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-24 önskade en ledamot erhålla information om 

delegationsbeslut nr 50, 64 och 66 avseende år 2017. 

 

Kommunstyrelsen beslutade uppdra till kommunchef Mats Öman att en redovisning av 

delegationsbeslut nr 50, 64 och 66 sker vid nästa kommunstyrelsesammanträde. 

I övrigt godkänna redovisningen av delegationsärenden. 

 
Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut nr 50, 64 och 66. 

Kommunstyrelsen 2018-01-15 § 4. 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för delegationsbeslut nr 50 och 64, fattat av enhetschef 

Karolina Sundström samt delegationsbeslut nr 66 fattat av enhetschef LSS Margareta Albért.  

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Uppdra till kommunchef Mats Öman att till kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-19 

lämna en kompletterande redogörelse för delegationsbeslut nr 64 och 66 år 2017. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia  

Mats Öman 
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KS § 31 Anmälan om delegationsbeslut 
 

Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde  

delegationsbeslut nr 1-7. 

 

Glenn Aspnes (S) önskar erhålla information om delegation nr 4. 

Inger Nordström (V) önskar erhålla information om delegation nr 6. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

Uppdra till kommunchef Mats Öman att lämna en redovisning av delegationsbeslut 

nr 4 och nr 6 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-19.  

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mats Öman 
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 Dnr KS 2018-0090 

KS § 32 Ekonomirapport/månadsrapport januari 2018  

 
Ekonomichef Ingela Bergare redogör för ekonomirapport/månadsrapport januari  

månad 2018.   

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av ekonomirapport/månadsrapport januari månad 2018.  

 

____________________ 
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   Dnr KS 2018-0024 

 

KS § 33 Rapport om bemanning och kvot inom hemtjänst samt uppföljning mot 

  budget 
 
Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2017-09-18 § 139. 

Kommunstyrelsen 2017-10-23 § 183. 

Kommunstyrelsen 2017-11-27 § 200. 

Kommunstyrelsen 2018-01-24 § 6. 

 

Ingen rapport lämnades vid dagens sammanträde. 
 

___________________ 
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   Dnr KS 2017-0224 

KS § 34 Redovisning av införandet av Pulsen 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-27 § 201 att uppdra till kommunchef Mats Öman att 

redovisa vid ett kommande sammanträde hur utbildningsinsatser i Pulsen skall lösas, 

erforderlig utbildningstid, kostnader. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-11-27 § 201. 

Redovisning från verksamhetschef Ing-Marie Thyr, 2018-01-10. 

 

Vid dagens sammanträde presenteras nedanstående redovisning från verksamhetschef  

Ing-Marie Thyr, daterad 2018-01-10: 

 

”Redovisning av införandet av Pulsen 

När avtalet med Procapita och Maximilia, som var våra verksamhetssystem tidigare, upphörde 

skedde en upphandling efter konstens alla regler. Storfors valde att arbeta tillsammans med 

Kristinehamn i detta och Kristinehamn gjorde ett stort och viktigt arbete för att systemet 

skulle bli heltäckande och de såg till att allt blev rätt. Kristinehamn har experter på 

upphandlingsområdet.  

Upphandlingen ”vanns” av Pulsen som nu är genomfört i hela socialtjänsten.  

Flera upplever att vårt tidigare system Maximilia var mera användarvänligt än Pulsen, därför 

uppstår en del irritation när dokumentation ska ske. 

 
Utbildningen 

Utbildningen gick till så att i samtliga verksamheter utsåg sk. Superanvändare som fick 

utbildning för att sedan utbilda sina arbetskamrater i det nya systemet. Dessa finns fortfarande 

kvar för att kunna hjälpa till på plats när användaren så behöver. Om superanvändare behöver 

hjälp finns systemadministratör. I Storfors är det Anna Eriksson. Vi samverkar även med 

Kristinehamn för att det alltid ska finnas hjälp att få när problem uppstår. 

 
Sammanfattning 

Att det klagas på systemet beror både på att det tar lite längre tid att dokumentera och att det 

är mer som ska dokumenteras än tidigare. Man arbetar på ett annat sätt än vilket gör att man i 

vissa fall behöver skaffa sig mer kunskap inom de metoder man arbetar efter t.ex. BBIC, 

IBIC. Dessutom har fel uppstått i systemet ibland på grund av sk.”barnsjukdomar”. Min 

uppfattning är att både våra superanvändare, systemadministratörer och Pulsens personal gör 

ett fantastiskt bra arbete för att komma till rätta med de problem som uppstår”. 
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KS § 34 forts. 

 

Ledamot Christina Skogström (S) och Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) framför att man fått 

information om att vissa saker inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. 

 

Christina Skogström (S) framför att många upplever det besvärligt att upprätta en 

avvikelserapport i Pulsen. 

 

Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) framför att om en avvikelserapport upprättas och insänds 

erhåller man inget kvitto eller återkoppling att avvikelserapporten kommit mottagaren  

tillhanda. 

Detta innebär för att säkerställa att avvikelserapporten mottagits, att personalen får ringa och 

höra om mottagaren erhållit avvikelserapporten.  

 

Kommunchef Mats Öman skall under våren 2018 lämna en redovisning till  

kommunstyrelsen om ovanstående påpekande om att det upplevs besvärligt att upprätta en 

avvikelserapport i Pulsen, kvitto och återkoppling att avvikelserapporten mottagits, samt att 

redogörelsen besvarar frågorna enligt KS § 201/2017, hur ska utbildningsinsatser i Pulsen 

lösas, erforderlig utbildningstid och kostnader. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Uppdra till Kommunchef Mats Öman att under våren redovisa problem, störningar och 

vidtaga åtgärder för införande av Pulsen. 

 

____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mats Öman 
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 Dnr KS 2018-0081 
 

KS § 35 Rapport om Vattendirektivet 

 
Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén redogör för Vattendirektivet. 

 

En ny Miljölagstiftning träder snart i kraft. Lagen grundar sig på ett EU direktiv. 

I denna nya miljölag behandlas bland annat dammar. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen Värmland bedömer att samtliga  

dammar i Värmland kommer att bli föremål för tillsyn. 

I korta ordalag innebär lagen att vattnets flöden ska återställas såsom dess flöden såg 

ut innan människans påverkan.  

Detta innebär att många dammägare drabbas och kan av Länsstyrelsen föreläggas med  

höga viten om dammen inte rivs så att vattnet kan flöda som det ursprungligtvis gjorde.  

I vissa fall kan dammen vara kvar men dammägaren föreläggs att bygga laxtrappor, 

för fiskens vandring till lekplatser, detta oavsett om det förekommer någon lax eller annan 

ädelfisk i den sjön eller sjösystemet. 

Detta oavsett om verksamhet bedrivs eller ej. 

Detta drabbar både privatpersoner och företag som är ägare av en eller flera dammar. 

  

Om dammägaren vill överklaga föreläggandet från Länsstyrelsen Värmland får 

dammägaren driva ärendet i domstol. Detta kan bli mycket kostsamt. 

 

Genomförandet av ovanstående innebär att många sjöar och vattendrag kommer att tappas på 

vatten. Djurlivet i sjöarna ödeläggs. 

Detta påverkar kommunernas möjlighet att kunna erbjuda fina attraktiva områden att bygga 

och bo i sjönära områden. Kommunerna har tagit fram LIS-områden. Om detta förverkligas 

försvåras kommunernas arbete även med att kunna erbjuda bra LIS-områden.  

 

I Storfors kommun berörs kraftverket i Storfors. Kommunchef Mats Öman har fört dialog 

med Karlskoga Energi AB som är ägare till kraftverket. 

 

Filipstads kommun drabbas speciellt hårt. Kommunchef Clas Hultgren, Filipstad har åtagit sig 

att tillsammans med övriga Värmlandskommuner driva frågorna mot Länsstyrelsen Värmland 

om tolkning av Vattendirektivet så att direktiven tolkas mer kundvänligt.  

Storfors kommun stöder Filipstads kommun. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Lägga rapporten till handlingarna.  

 

____________________ 
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  Dnr KS 2016-0068 

KS § 36  Rapport digitalisering av bibliotekets bildarkiv 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-21 att anslå 240 tkr för en projektanställning under max 

1 år med målet att digitalisera bibliotekets bildarkiv. Vid tidpunkten uppskattades antalet 

bilder som behövde digitaliseras för framtida bevarande till c:a 5000.  

 

I takt med att arbetet pågick framkom ytterligare bilder och totalt kom det att handla om drygt 

10 000 bilder. Med anledning av detta beslutade kommunstyrelsen 2017-03-21 att anslå 

ytterligare 120 tkr för att förlänga projektanställningen fram till 2017-12-31. 

 

Projektet håller nu på att avslutas och kultur- och fritidsenheten har därför tagit fram en 

rapport om projektet. 

 

2 500 bilder är inskannade och registrerade. För varje kort har ett dokumentationskort 

upprättats. Detta innebär att respektive bild och dess innehåll är sökbara. 

  

Bilderna finns nu på en extern hårddisk. 

 

I Kulturcafeét kommer det att finnas uppförstorade bilder ur arkivet på väggarna, största delen 

kommer att vara permanenta. 

 

Kostnaden för nuvarande program uppgår till 33 000 kr per år.  

Programmet erbjuder ej Storfors kommun möjlighet att komplettera och utöka bildarkivet. 

 

Därav togs kontakt med Kristinehamns bildarkiv. 

Om Kristinehamns bildarkiv handhar inskannade och registrerade bilder, Storfors bildarkiv, 

kan kommunen komplettera och utöka antalet bilder.  

Ett antal bilder finns kvar som ej är sökbara. Dessutom finns det så kallade ”glasbilder” från 

fotoaffären i Storfors, lagrade i kommunens slutarkiv.  

 

Kristinehamns bildarkiv har ställts sig positiv för att ansvara och handha Storfors bildarkiv.  

Kostnaden uppgår då till 60 000 kr per år. Då erhålls personal som handhar programmet samt 

att Storfors kommun kan tillföra ytterligare bilder.  

Bildarkivet är en kulturskatt som bör bevaras och tillvaratas.  

 

SÄBO 

I det nya Särskilda Äldreboendet kan exempelvis fondväggar uppsättas med bilder 

från forna Storfors. 

De boende på SÄBO kan uppleva det positivt att få se på bilder från forna Storfors. 
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KS § 36 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2016-03-21 § 66, Digitalisering och dokumentering av bildarkiv. 

Kommunstyrelsen 2017-03-20 § 63, Förlängning av projektanställning gällande digitalisering 

och dokumentering av bildarkiv. 

Rapport angående digitalisering av bibliotekets bildarkiv, 2017-11-28 

Tjänsteutlåtande från enhetschef kultur- och fritid Olle Rodéhn, 2017-11-29. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-12-11 § 137 samt bilaga 2. 

 

Enhetschef Kultur & fritid Olle Rodéhn redogör för ärendet. 

 

Målet är att kunna göra bildarkivet publikt och lätt för den enskilde att ta del av. Målet är att 

den enskilde ska kunna gå in på kommunens hemsida och klicka på bild så får man upp bilden 

och kan ta del av dokumentationen av bilden.  

Därav kontaktades Bildarkivet i Kristinehamn. De har ett system som klarar upp emot 

550 000 bilder samt har personal som kan hålla detta ajour.  

 

Bilderna finns nu på en extern hårddisk. 

Dessutom finns kopior av alla dessa bilder på Biblioteket i Storfors. Bilderna kommer även 

att ställas ut i Kulturkafét. 

 

Under arbetets gång har det fortlöpande inkommit mer och mer bilder. Senast erhölls två 

filmer för åren 1955-1975. Filmerna var om 15 minuter vardera.  

  

Bilder från 1995 och framåt: 

Enhetschef Olle Rodéhn framställer frågan hur vi ska säkerställa dokumentationen av bilder i 

mer modern tid. I dagens läge tas digitala bilder, mobiltelefonbilder m.m. men hur sparar vi 

dem för framtiden. 

Bildarkivet i Kristinehamn har personal som själva åker ut och fotograferar och dokumenterar 

exempelvis byggnation av ett resecentrum, byggnation av Nytt SÄBO eller andra förändringar 

i samhället/staden. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Lägga rapport angående digitalisering av bibliotekets bildarkiv enligt bilaga 1 till 

handlingarna. 

 

Uppdra till enhetschef för Kultur & fritid att återkomma till kommunstyrelsen med förslag  

om hur bilderna ska kunna bli publika, hur säkerställer vi bilder från 1995 och framåt, plan för 

det fortsatta arbetet samt kostnader. 

____________________ 

 
Kopia 

Olle Rodéhn  
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 Dnr KS 2018-0047 

KS § 37 Förändrad organisation för sjuksköterskegruppen, hemtjänst, 

 särskilda boenden samt planeringsservice 

 
Med anledning av att enhetschefen för hemsjukvård, rehab och planering avslutar sin tjänst på 

egen begäran finns tillfälle att se över organisationen. Det är ett led i att löpande se över 

organisationen för att skapa effektiviseringar kontinuerligt utifrån de behov som finns och 

förändras. Arbetet har gjorts tillsammans med personal som är berörda av den ev. 

förändringen. En första förhandling enligt MBL§19 har ägt rum och datum finns för  

MBL §11. 

Förslaget innebär att inte tillsätta en ny chef utan istället införa gruppledare i hemtjänst, 

SÄBO (särskilda boenden), samt för REHAB(rehabilitering) och att tillsätta en samordnare 

för sjuksköterskor. Dessa har till uppgift att leda det dagliga arbetet. Åtgärderna torde leda till 

att de nuvarande cheferna i större utsträckning kan fokusera på det strategiska, långsiktiga och 

utvecklande arbetet.  

Det innebär att sjuksköterskorna flyttas till respektive verksamhet där de utför större delen av 

sin tjänstgöring och får då samma chef som undersköterskorna har idag.  

 

 
 

Finansiering 

Inryms i befintlig budget. 

 
Beslutsunderlag 

Organisationsförslag. 

Tjänsteutlåtande från Ingmarie Thyr 2018-02-08 
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KS § 37 forts. 

 

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr redogör för ärendet. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Att ny organisation för sjuksköterskegruppen, hemtjänst, särskilda boenden samt 

planeringsservice gäller från och med 2018-04-01. 

 

___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Ing-Marie Thyr 

Åsa Jonsson 

Anna Thyberg 

Eva Turunen 
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 Dnr KS 2017-0405 

KS § 38  Lokala trafikföreskrifter på körytor och gator i anslutning till 

 Resecentrum i Storfors 

 
Sammanfattning 

 

Det har byggts ett nytt resecentrum i Storfors. Med anledning av detta behöver trafiken 

regleras i anslutning till Resecentrum på olika sätt. 

 

För att reglera trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen besluta lokala 

trafikföreskrifter. 

 

Med anledning av detta föreslår tekniska enheten att kommunstyrelsen beslutar lokala 

trafikföreskrifter på körytor och gator i anslutning till Resecentrum i Storfors 

 

Bakgrund 

 

Det har byggts ett nytt resecentrum i Storfors. Med anledning av detta behöver trafiken 

regleras i anslutning till resecentrum på olika sätt. 

 

 Högsta tillåten hastighet regleras till 30 km/t på  

o körytorna inom Resecentrum 

o del av Stationsgatan och 

o del av Djupadalsgatan 

 Förbud att parkera inom Resecentrum och på gatudelar närmast Resecentrum 

 Ändamålsplats för lastning och lossning av gods på Djupadalsgatan 

 Ändamålsplats för taxi på yta inom Resecentrum 

 Korttidsparkering på yta inom Resecentrum 

 Enkelriktad trafik på olika ytor inom Resecentrum 

 Parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd i anslutning till Resecentrum 

 Laddplats i anslutning till Resecentrum 

 Parkeringsplats i anslutning till Resecentrum 
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KS § 38 forts. 

 

För att reglera trafik i samband med ovanstående behöver kommunen besluta lokala 

trafikföreskrifter. 

 

Beslutsunderlag 

 

Teknisk drift har handlagt ärendet. 

 

Polismyndigheten har givits möjlighet att yttra sig över nedanstående bilagda lokala 

trafikföreskrifter. De har meddelat de inte har något att erinra mot dessa. 

 

Tjänsteutlåtande från enhetschef teknisk drift Tommy Svärd, 2018-01-05. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-01-24 § 5. 

 

Enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd redogör för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket och 3 § första stycket 

trafikförordningen (1998:1276) om lokala trafikföreskrifter i Storfors enligt nedanstående 

bilagor till detta tjänsteutlåtande. 

a) 1760 2018:014,  

b) 1760 2018:015,  

c) 1760 2018:016,  

d) 1760 2018:017,  

e) 1760 2018:018,  

f) 1760 2018:019,  

g) 1760 2018:020,  

h) 1760 2018:021,  

i) 1760 2018:022,  

j) 1760 2018:023,  

k) 1760 2018:024,  

l) 1760 2018:025 och 

m) 1760 2018:026 

 

 

Bilagor 

Förslag till  

Storfors kommuns lokala trafikföreskrifter om  

 högsta tillåten hastighet på körytor inom Resecentrum 

(1760 2018:014),  

 högsta tillåten hastighet på Stationsgatan 

(1760 2018:015),  

 högsta tillåten hastighet på Djupadalsgatan 

(1760 2018:016),  
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 förbud att parkera på körytan inom Resecentrum, Stationsgatan, 

Djupadalsgatan och Kvarnvägen 

(1760 2018:017),  

 ändamålsplats på Djupadalsgatan 

(1760 2018:018),  

 parkering på körytan inom Resecentrum 

(1760 2018:019),  

 ändamålsplats på körytan inom Resecentrum 

(1760 2018:020),  

 förbud mot infart med fordon från Resecentrum på Stationsgatan  

(1760 2018:021),  

 påbud att köra i viss riktning på körytan inom Resecentrum 

(1760 2018:022),  

 påbud att köra i viss riktning på körytan inom Resecentrum 

(1760 2018:023),  

 parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på parkeringsytan omedelbart 

nordost om Resecentrum 

(1760 2018:024),  

 laddplats på parkeringsytan omedelbart nordost om Resecentrum  

(1760 2018:025) och 

 parkering på parkeringsytan omedelbart nordost om Resecentrum  

(1760 2018:026) 

i Storfors 

 

2. Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 mars 2018. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Tommy Svärd 

Stefan Lenberg 

  



 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2018-02-19 

 

Sida 

20(36) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

  Dnr KS 2017-0277 

 

KS § 39  Utökad investeringsbudget 2018, Hiss i Kulturhuset 
 

Hissen i Kulturhuset är ålderstigen och har börjat att stanna mellan våningsplanen vilket 

innebär att personer kan blir kvar i hissen. Tekniker har varit på plats och försökt att laga 

hissen utan framgång, en ombyggnad av hissen är därför nödvändig ur ett säkerhetsperspektiv 

och tillgänglighetsperspektiv. Schindler hiss har lämnat ett pris för ombyggnation på 

300 000 kr. 

 
Finansiering 

Utöka investeringsbudgeten med 300 000 kr. 

 
Beslutsunderlag 

Offert från Schindler Hiss AB. 

Tjänsteutlåtande från enhetschef teknisk drift Tommy Svärd, 2018-01-09. 

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2018-01-24 § 6 att man önskar en 

kompletterande ekonomisk redovisning eftersom offerten uppgår till 323 224 kronor och 

begäran om extra medel uppgår till 300 000 kr. 

 

Enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd redogör för ärendet. 

 

Kostnad enligt offert exklusive moms  259 379 kr 

25 % moms 64 845 kr 

Totalt inklusive moms 324 224 kr 

 

Offert 259 379 kr 

Ingår ej i offert 

Option Ny korg inredning 35 000 kr 

Besiktning 5 000 kr 

Total kostnad 299 379 kr 

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 

Utöka investeringsbudgeten 2018 med 300 000 kr för att bygga om hissen i Kulturhuset. 

 

____________________ 
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    Dnr KS 2018-0010 

 

KS § 40 Arrende fastighet Storfors Gjutåsen 6:4 

 

Fastighetsägaren till Storfors Gjutåsen 6:3 har hört av sig till Storfors kommun om att få 

arrendera grannfastigheten Storfors Gjutåsen 6:4. Fastighetens gräns går genom ett uthus som 

fastighetsägaren till Gjutåsen 6:3 rustat till viss del. Kommunen har för närvarande ingen 

användning av marken, marken får heller inte bebyggas, arrendet kommer att avslutas med 3 

månaders varsel om behov av marken uppstår för kommunens räkning eller om marken inte 

hålls i ett vårdat skick. Markarrendet uppgår till 500 Kr/år. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från enhetschef teknisk drift Tommy Svärd, 2018-01-09. 

Kartbild över arrendetomt. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-01-24 § 7. 

 

Enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd redogör för ärendet. 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 

Arrendera ut Storfors Gjutåsen 6:4 till fastighetsägaren av Gjutåsen 6:3 genom 

arrendeavtal med nämnda förbehåll. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Tommy Svärd  
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 Dnr KS 2018-0006 

KS § 41 Dataskyddsombud för Storfors kommun 
 

Den 25 maj 2018 ersätts nuvarande personuppgiftslag (PuL) av EU:s dataskyddsförordning. 

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen men det 

finns även en del nyheter och förändringar. För att tillse att behandling av personuppgifter 

sker på ett korrekt sätt måste den personuppgiftsansvarige utse ett dataskyddsombud (ersätter 

det tidigare personuppgiftsombudet). 

 

Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen genom 

att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Dataskyddsombudet ska även vara 

en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) och de registrerade. 

Dataskyddsombudet ska vara väl insatt i de lagar som gäller för personuppgiftsbehandling och 

ha en självständig roll i förhållande till ledningen.  

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från personalchef/stabschef Daniel Bekking, 2017-12-04.  

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-01-24 § 8. 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för ärendet. 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 

Utse processtödjare Oskar Eklöf till dataskyddsombud för Storfors kommun. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Oskar Eklöf 

Eva Wiklund 
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    Dnr KS 2018-0034 

KS § 42 Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland 

 och förslag om ansvar för kollektivtrafiken och genomförande av 

 skatteväxling 

 
Landstinget beslutade den 29 augusti 2017 om bildandet av en regionkommun from 1 januari 

2019 genom en sammanslagning av Landstinget i Värmland och kommunalförbundet Region 

Värmland.  

 

Efter samråd och remiss rörande kollektivtrafikens framtida organisering och finansiering 

föreligger nu ett slutligt förslag till organisering av den regionala kollektivtrafikmyndigheten i 

Värmland. Förslaget innebär att regionkommunen blir ensamt ansvarig för kollektivtrafiken och 

därmed regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland, samt att skatteväxling genomförs med 

mellankommunal utjämning under 5 år och att utjämningen upphör år 6.  

 

Regionkommunen förbinder sig svara för finansiering av myndigheten och den regionala 

kollektivtrafiken på den nivå som anges i gällande Regionalt trafikförsörjningsprogram för 

Värmland 2017-2021. Förslagets innebörd beskrivs närmare i bifogat huvuddokument 

”Överenskommelse om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län” som ersätter 

hittillsvarande ”Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län”. Till 

överenskommelsen finns två bilagor: Avtal om övergång av avtal och Principer för tillköp.  

 

En regionkommun som ensamt ansvarig för kollektivtrafiken, med beskattningsrätt, fullt ansvar 

och beslutsmandat över ägarfrågor, trafikfrågor och finansiering, skapar förutsättningar för en 

enkel, effektiv och tydlig styrning efter de politiska målen. Politiska beslut om kollektivtrafiken 

kan hanteras tillsammans med andra regionala utvecklingsfrågor. Kollektivtrafik får då en effektiv 

koppling till regional utveckling och övrig samhällsplanering och kan samordnas med andra 

utvecklingsprocesser på lokal och regional nivå.  

 

En överföring av ansvaret till regionkommunen – det ekonomiska och politiska ansvaret – innebär 

att motsvarande ekonomiska resurser behöver överföras mellan kommunerna i länet och 

landstinget (regionkommunen), genom en skatteväxling. Skatteväxlingsnivån ska motsvara 

kostnaden för den överförda verksamheten Regionkommunens skattesats höjs med samma 

procentsats som kommunernas sänks. Utgångspunkten är att resultatet av en växling ska vara 

neutral för den genomsnittlige invånaren i länet. En skatteväxling bygger på en frivillig 

överenskommelse och samtliga parter måste vara överens. Skatteväxling föreslås genomföras på 

senaste kända utfall, 2016 års utfall, och omfatta allmän regional kollektivtrafik (linjetrafik tåg 

och buss, kommunala tillköp av trafik och subventionerade resor samt tätortstrafik).  

För att mildra effekterna av skatteväxlingen föreslås en mellankommunal utjämning på 5 år med 

start 2019. Principen föreslås vara att första året kompenseras med 100 %, andra året 80 %, tredje 

året 60 %, fjärde året 40 % och femte året 20 %, det sjätte året upphör den mellankommunala 

utjämningen. Närmare beskrivning av skatteväxling på 2016 års utfall redovisas i bifogat PM 

Skatteväxling av kollektivtrafik på 2016 års utfall.  
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KS § 42 forts. 

 

För att förändringen ska kunna genomföras krävs att fullmäktigeförsamlingarna i samtliga 

kommuner och landstinget fattar likalydande beslut i ärendet. Med hänsyn till tidsförhållanden för 

den fortsatta beredningen behöver beslut i ärendet fattas i fullmäktigeförsamling senast 30 mars 

2018.  

Överenskommelsen om ansvar med tillhörande bilagor är avsett att beskriva hela ärendet med 

organisation, partsförhållanden, ansvarsfördelning etc. och beslutas i ett ”paket” som parterna 

därmed antar. Av formella skäl bör dessutom vissa delar beslutas explicit. Det gäller de delar där 

det krävs beslut av varje medlem eller som berör landstinget/kommunen som part.  

 

Förbundsordningen för Region Värmland måste revideras med anledning av förslaget. 

Revideringen beslutas i särskild ordning inom ramen för bildandet av regionkommunen.  

En enhetlig organisation för kollektivtrafiken bedöms skapa förutsättningar för att kunna bedriva 

en effektiv och utvecklande verksamhet både ur ett resenärsperspektiv som ur perspektivet att 

främja den regionala utvecklingen. Förändringen bedöms ge bättre förutsättningar för att tillvarata 

möjligheterna till samordning av samhällsbetalda transporter och kollektivtrafikens olika 

trafiksystem för förbättrad resurseffektivitet. En förutsättning för utvecklig av en attraktiv och 

effektiv kollektivtrafik är en fungerande samverkan mellan kollektivtrafikplanering och 

kommunernas lokala samhällsplanering. Inför bildandet av den enhetliga organisationen för 

kollektivtrafiken är det därför nödvändigt att regionkommunen i dialog med kommunerna 

utarbetar överenskommelse om samverkansformer.  

 

Överenskommelse om former för samverkan och samråd rörande kollektivtrafikens utveckling 

utarbetas inom ramen för bildande av regionkommun. I detta arbete ska särskilt beaktas formerna 

för samverkan med kommuner som har tätortstrafik.  

En särskild överenskommelse för tätortstrafik ska därför utarbetas som stärker samordningen 

mellan kollektivtrafikens utformning och kommunens stads- och samhällsplanering. 

Överenskommelsen bör i erforderlig omfattning kunna tillgodose kommunernas inflytande och 

påverkan i utformning och finansiering av trafiken samt den nära samverkan och samordning som 

kan erfordras i den operativa verksamheten med respektive kommuns samhällsplaneringsfunktion. 

Överenskommelsen bör finnas klar inför bildandet av den enhetliga organisationen för 

kollektivtrafiken.  

 

Inriktningen är att den nya organisationen ska kunna träda i kraft den 1 januari 2019. Erforderliga 

beslut i frågor som kräver ställningstagande innan regionkommunen formellt har påbörjat sin 

verksamhet som regional kollektivtrafikmyndighet förutsätts ske inom ramen för bildande av 

regionkommun. Besluten i varje medlems fullmäktigeförsamling ska vara likalydande enligt 

följande: 

 
Finansiering 

Effekter av den mellankommunala utjämningen skall löpande arbetas in i budget för 

kommande år.  
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KS § 42 forts. 

 
Beslutsunderlag  

Bilagor 

12 a – Protokollsutdrag från Regionstyrelsen  

12 b – Missiv Kollektivtrafikens organisering  

12 c – Överenskommelse ansvar kollektivtrafik i Värmland 2017 ver 5.0 

12 d – Principer för tillköp ver 5.0 

12 e – Avtal om övergång av avtal slutgiltigt  

12 f – PM Skatteväxling 2016 års utfall 

12 g – Region Värmlands Tjänstutlåtande till Regionstyrelsen  

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman, 2018-01-16. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-01-24 § 9. 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för ärendet. 

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

att  

godkänna att regionkommunen från den 1 januari 2019 blir ensam  

ansvarig för regional kollektivtrafik och regional kollektivtrafikmyndighet 

 

att  

Storfors kommun/Landstinget i Värmland begär tillsammans med landstinget  

och övriga kommuner i Värmlands län hos regeringen att den länsvisa  

skattesatsen för landstinget respektive kommunerna enligt 2 och 3 §§  

förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, från den 1  

januari 2019 höjs med 0,48 procentenheter för regionkommunen 

och sänks med 0,48 procentenheter för kommunerna 

 

att 

godkänna att föreslagen skatteväxling sker på 2016 års utfall 

 

att 

godkänna en mellankommunal utjämning under 5 år; 

 

att 

godkänna ny överenskommelse om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län 

med bilagor; 

 

att  

upphäva hittillsvarande avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län 

med bilagor; 
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KS § 42 forts. 

 

att 

godkänna att regionkommunen blir ensam ägare till  

Värmlandstrafik AB from 1 januari 2019 och därmed förvärvar aktierna i  

Värmlandstrafik AB. 

____________________ 
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    Dnr KS 2017-0396 

 

KS § 43  Samrådsförslag för ny översiktsplan, Kristinehamns kommun 

 
Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan som nu är ute för 

samråd. Översiktsplanen är vägledande för efterkommande planering, exempelvis för 

detaljplaner. Översiktsplanen är kommunomfattande och berör därmed alla som bor och 

verkar i Kristinehamns kommun. Den nu gällande översiktsplanen för Kristinehamns 

kommun antogs av kommunfullmäktige 2006-06-20.  

När en översiktsplan upprättas ska kommunen bereda olika intressenter tillfälle till samråd 

enligt plan- och bygglagen. Samråd sker fr.o.m. 13 december 2017 t.o.m. 28 februari 2018.  

 
Beslutsunderlag 

Planhandlingar:  

Under samrådsperioden finns samtliga samrådshandlingar som hör till planförslaget utställda 

på exempelvis: 

Kristinehamns kommuns hemsida  

http://www.kristinehamn.se/boende-miljo/ny-oversiktsplan 

Tjänsteutlåtande från utvecklingsstrateg Kenneth Sandén, 2018-01-16. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-01-24 § 10. 

 

Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén redogör för ärendet. 

 

Storfors kommun ser positivt på Kristinehamns kommuns förslag till översiktsplan. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Godta Kristinehamn kommuns förslag till ny översiktsplan, utan någon särskild erinran. 

 

__________________ 
 

 

 

 

 

 

Kopia 

Kenneth Sandén 

Kristinehamns kommun  
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    Dnr KS 2018-0004 

 

KS § 44 Intresseföreningen Bergslaget ansöker om medel till 

 Bergslagsakademin 2018 

 
Under år 2017 har Intresseföreningen Bergslaget tillsammans med åtta medverkande 

kommuner i Bergslagen genomfört en försöksverksamhet inom Bergslagsakademin,  

där man samordnat en arbetsgrupp och arrangerat konferensen Bergslagen 2030 -  

”en konferens om samverkan och sociala innovationer för en hållbar framtid”.  

Medverkande kommuner 2017 var Avesta, Hedemora, Ludvika, Fagersta, Norberg, 

Lindesberg, Filipstad och Storfors. 

 

Nu vill Bergslagsakademin utvidga genom att få fler aktörer att ingå i nätverket och 

med denna ansökan uppmärksamma alla medlemskommuner i Intresseföreningen 

Bergslaget om erbjudande om deltagande 2018.  

Bergslagsakademin mål på sikt är att man ska vara ett kreativt forum för att testa olika 

utvecklingsidéer i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och regionens 

högskolor/universitet, och att man tillsammans arbetar strategiskt för att utveckla Bergslagen. 

 

Intresseföreningen Bergslaget ansöker om 10 000 kronor/år per kommun för att 

medfinansiera det fortsatta arbetet med att bygga upp en Bergslagsakademi.  

Bergslagsakademin önskar beslut om Storfors kommuns eventuella fortsatta medverkan i 

projektet senast den 31 januari 2018. Medlen insätts på Intresseföreningen Bergslagets 

bankgiro 5844-9216, märk inbetalningen med Bergslagsakademin.  

 
Finansiering 

Storfors föreslås använda medel från utvecklingsmiljonen för medfinansiering (frikod: 9703). 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Intresseföreningen Bergslaget om medel till Bergslagsakademin 2018. 

Beskrivning erbjudande om deltagande i Bergslagsakademin. 

Tjänsteutlåtande från utvecklingsstrateg Kenneth Sandén, 2018-01-04. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-01-24 § 11. 

 

Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén redogör för ärendet. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkande 

Hans Jildesten (S) föreslår att en redovisning sker i slutet av 2018 gällande vad Storfors 

kommun har fått ut av Bergslagsakademin år 2018. 

Om det blir aktuellt med en fortsatt medfinansiering år 2019, skall det innan ställningstagande  

lämnas en redogörelse om på vilket sätt Storfors kommun kan få ut mer av medlemskapet i 

Bergslagsakademin.  
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KS § 44 forts. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Medfinansiera det fortsatta arbetet med uppbyggnad av Bergslagsakademin, med ett belopp 

om 10 000 kr för 2018 enligt ansökan. 

 

Uppdra till kommunchef Mats Öman utreda vilka personella resurser som kan avsättas för 

detta arbete inom Storfors kommun. 

 

En redovisning sker i slutet av 2018 gällande vad Storfors kommun har fått ut av 

medlemskapet.  

 

Om det blir aktuellt med en fortsatt medfinansiering år 2019, skall det innan ställningstagande  

lämnas en redogörelse om på vilket sätt Storfors kommun kan få ut mer av 

Bergslagsakademin.  

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Ingela Bergare 

Kenneth Sandén 
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 Dnr KS 2018-0044 

KS § 45 Medfinansiering till projekt SIAM, specialiserat innovations- och 

 automationsstöd till små och medelstora metallinriktade 

 verkstadsföretag 

 
Enligt tidigare beslut om medfinansiering till projektet SIAM ”specialiserat innovations- och 

automationsstöd till små och medelstora metallinriktade verkstadsföretag”. Då Bergskolan 

drabbats av ekonomiska svårigheter har projektet överförts till IUC/Stål och verkstad.  

  
Finansiering 

Projektet gäller medfinansiering enligt nedan 

År 2018 2019 2020 2021 Summa kronor 

1667 5000 5000 3333 15000 

Medel till detta projekt finansieras genom näringslivsbudgeten. 

 

Beslutsunderlag 

Hemställan om medfinansiering till Regionalfondsprojektet SIAM. 

Tjänsteutlåtande från Näringslivsutvecklare Börje Andersson, 2018-02-07. 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 

Medfinansiera Regionalfondsprojekt SIAM med totalt 15 000 kr för åren 2018-2021. 

 

Finansiering sker genom att för år 2018 belastas näringslivsbudgeten med 1 667 kr och för  

år 2019, 2020 och 2021 inarbetas det i budgeten för näringsliv. 

 

Godkänna IUC/Stål och verkstad till ny huvudman för projektet. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Börje Andersson 

IUC/Stål&Verkstad 
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 Dnr KS 2018-0008 

KS § 46 Revidering av skolskjutsreglemente 
 

Storfors kommuns skolskjutsreglemente har reviderats. Det som ändrats är att 

Välfärdsnämnden har bytts ut mot kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat skolskjutsreglemente. 

Tjänsteutlåtande från rektor Sven-Erik Rhén, 2018-01-23. 

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2018-02-01 § 6. 

 

Glenn Aspnes (S) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Återremittera ärendet till kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott för komplettering. 

 

____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Ing-Marie Thyr  

Marita Sjöberg 
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  Dnr KS 2018-0043 

KS § 47 Inlandsbanan extra bolagstämma  
 

En extra bolagsstämma kommer att äga rum den 1 mars 2018. 

Hans Jildesten (S) redogör för vilka frågor som kommer att avhandlas vid  

extra bolagsstämma.  

De fyra frågorna som ska avhandlas: 

1. Skall enskilda aktieägare, med kringgående av styrelse och företagsledning,  

 ha kontakter med tredjeman avseende pågående projekt och verksamheter? 

2. Att styrelseordföranden entledigas från sitt uppdrag. 

3. Att ytterligare minst en ny styrelseledamot med näringslivsförankring utses. 

4. Att ingånget samarbetsavtal, det så kallade MOUT, med partnern Macquarie  

 fullföljs enligt de intentioner parterna varit överens om. 

 

Vid sammanträdet fördes följande resonemang kring respektive fråga: 

Svar på fråga 1: 

Nej.  

Frågan diskuterades om det skulle gälla i alla situationer. Kommunstyrelsen ansåg att i de fall 

den enskilde aktieägaren upplever att den ej kan erhålla tillräckligt med information av 

styrelsen eller företagsledningen äger den rätt att ta kontakt med tredjeman för 

informationsinhämtning. Dock om avsikten är att påverka beslut äger enskild aktieägare inte 

rätt.  

 

Svar på fråga 2: 

Nej.  

Frågan om styrelseordförande skall entledigas fattas ej beslut på Inlandsbanan AB:s extra 

bolagsstämma utan beslut därom kan fattas på Inlandsbanan AB:s ordinarie bolagsstämma.  

 

Svar på fråga 3: 

Nej. 

 

Svar på fråga 4: 

Ja.  

Ingånget samarbetsavtal, det så kallade MOUT, med partnern Macquarie  

fullföljs enligt de intentioner parterna varit överens om.   

Storfors kommun anser att om man ingått ett samverkansavtal skall det fullföljas. 

  

Avstämning sker med kommunstyrelsen för hur Hans Jildesten (S) skall rösta i 

respektive ärende. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Att rösta Nej på de första 3 frågorna. 

____________________ 
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  Dnr KS 2018-0082 

KS § 48  Avsiktsförklaring om samverkan – Arbetsmarknadskunskap i skolan 
 

Region Värmland har i samarbete med ett stort antal arbetsgivare från privat och offentlig 

sektor genomfört en förstudie. Den utgår från konceptet Arbetsmarknadskunskap ”JIV” som 

framgångsrikt arbetats fram i Västerås. ”JIV” verkar idag i fem regioner och är rådgivare till 

staten inom området. 

 

Arbetsgivarna har varit pådrivande och finansierat 50 % av förstudien resterande har 

finansierats av Region Värmland. Förstudien har genomgående gett ett mycket gott resultat 

och nu går vi vidare och riggar för en satsning i hela Värmland. 

 
Syfte med kommande projekt 

Arbetsmarknadskunskap i skolan är en mycket strategisk fråga. Den berör hela kommunen 

både till yta och organisation. Vi vill alla, att eleverna i högstadiet ska få mycket kunskap om 

sitt framtida arbetsliv. Dels för att de ska kunna göra ett välplanerat val av 

gymnasieutbildning och dels för att motivationen för studier ska öka. 

 

Det görs bra insatser genom skolans studie-och yrkesvägledning och genom bl a projekt 

Framtidsfrön där åtta kommuner är delaktiga. Men det behövs mer och fler kompletterande 

aktörer. 

 

Vi välkomnar att så många arbetsgivare i Värmland vill engagera sig och dela med sig av sin 

kunskap till sin framtida arbetskraft. Kommunen är en stor arbetsgivare och behöver utifrån 

det perspektivet också vara engagerad och delaktig. 

 

Planen är nu efter att de privata arbetsgivarna samlat ihop 570 000 kr att kommunerna och 

Landstinget går in med lika mycket/år. Resterande del 51,8 % av totala projektbudgeten går 

Region Värmland in och finansierar. 

 

Handelskammaren i Värmland går in som projektägare. De franschisar konceptet från ”JIV” i 

Västerås. Planerad projektstart är 2018-06-01. 

 

Projektet löper under tre år fram till 2021-05-31. Två kommunikatörer anställs och de 

kommer att arbeta på högstadieskolorna i hela Värmland. 

Arbetsgivare från olika branschområden kommer att i organiserad form via 

kommunikatörerna delta i genomförandet ute i skolorna. 

 

Arbetsförmedlingen kommer också att knyta upp sig till projektet och bidra med sina 

arbetskraftsprognoser så att det kan bli ett kompletterande arbetsmaterial för såväl elever, 

studie- och yrkesvägledare som för lärare. 

  



 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2018-02-19 

 

Sida 

34(36) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KS § 48 forts. 

 

För att kunna genomföra insatsen måste skolan öppna upp för att släppa in personer som efter 

överenskommelse kan möta elever i klassrumsmiljö, föräldrar på föräldramöten samt möte 

med personalen. Samtliga kommunchefer och skolchefer har ställt sig positiva till satsningen 

av arbetsmarknadskunskap i Värmland. 

 
Finansiering 

Belastar utvecklingsmiljonen frikod 9703. 

  
Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Avsiktsförklaring om samverkan – Arbetsmarknadskunskap i skolan. 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman, 2018-02-16. 

  
Kommunstyrelsens beslut 

 

Storfors kommun deltar i projekt Avsiktsförklaring om samverkan – Arbetsmarknadskunskap 

i skolan under tre år. 

 

Storfors förbinder sig att delfinansiera projektets genomförande i Värmland med totalt 21 762 

kronor uppdelat på tre år. 

 

År 2018 tas 7 254 kronor från utvecklingsmiljonen och resterande medel inarbetas i budget 

för åren 2019 och 2020. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mats Öman 

Ing-Marie Thyr 

Sven-Erik Rehn 

Åsa Askerskär  
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     KS 2018-0083 

KS § 49 Feriearbetare  

 
Utbildning och kompetensutveckling är viktiga faktorer för att främja utveckling i samhället. 

Genom feriearbete kan ungdomar få positiva erfarenheter av arbetslivet. Viktigt är också att 

ungdomarna får positiva attityder till arbete inom den offentliga sektorn. Därför föreslås att 

några ändringar görs från tidigare beslut om feriearbeten Dnr KS 2006-0063. 

I det beslutet står att ålder på ungdomarna ska vara 17-18 år nytt förslag är att ungdomarna 

har gått ut åk. 9 eller 1:a året på gymnasiet. Detta med anledning av att ålder inte är lika styrt 

som tidigare till årskurs. Feriearbete omfattar tre perioder om tre veckor och man kan välja en 

period. Period ett börjar måndagen efter skolavslutningen. 

Timlönen för feriearbetarna förhandlas med facken varje år. 

Detta sker på arbetsmarknadsenheten som ansvarar för feriearbeten. 

Ändring i lagstiftningen har gjort att kommunen inte längre kan arbetsleda ungdomarna när de 

är hos våra föreningar, därför kan föreningar som vill ta emot feriearbetare söka om ett 

förstärkt föreningsbidrag. Detta söks hos enhetschefen för kultur och fritid. 

 
Finansiering 

Finns i budget 

 
Beslutsunderlag 

Feriearbete 2006, Dnr KS 2006-0063 § 34. 

Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Ing-Marie Thyr, 2018-02-05. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Feriearbete kan sökas av ungdomar som gått ur 9 an. 

 

2. Feriearbete omfattas av tre perioder, arbete kan sökas en period. 

 

3. Föreningarna i Storfors kan ansöka om utökat föreningsstöd om de tar emot feriearbetare. 

 

4. Prioriteringsordning för erhållandet av feriearbete är följande:  

 - I första hand sökande feriearbetare som gått ur 9 an. 

 - I andra hand de som gått ur första året på gymnasieskolan. 

 - I tredje hand de som gått ur andra året på gymnasieskolan. 

___________________ 

 

 

Kopia 

Åsa Askeskär 

Ing-Marie Thyr 

Tommy Svärd 

Olle Rodéhn 
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KS § 50 Aktuella frågor 

 
Netpublicator 

Kallelse till utskott/nämnd publiceras i Netpublicator.   

Om det är ett ärende som ej har några handlingar, bifogas en tomsida. 

 

___________________ 

 

 

 


