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Justerandes signatur 

KF § 96 Meddelanden 

Kommunstyrelsen 2015-02-16 kl. 08.15 Kommunhuset 

Länsstyrelsen Dalarnas län 
Förordnande av begravningsombud 
Beslut 2014-12-18: 
Länsstyrelsen förordnar Lennart Johansson (S) som begravningsombud från och 
med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018. 
Dm KS 2014-0290 

Länsstyrelsen i Värmland s län 
Avgången ledamot i kommunfullmäktige 
Kommun: Storfors 
Parti: Sverigedemokraterna 
Avgången ledamot: Bo Josefsson 
DmKS 2014-0310 

Revisionen - Bergslagens Räddningstjänst 
Revisionsprojekt avseende upphandling enligt LOU. 
Dm KS 2015-0028 

Välfårdsnämnden i Storfors kommun 
Kvartalsrapport. SoL IFO, individ- och familjeomsorg, 
LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning 
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. 
Svar: Nej 
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader 
från datum för avbrott. 
Svar: Nej 
Dm VFN 2014111 

Kvartalsrapport. SoL ÄO, äldreomsorg 
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. 
Svar: Nej 
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader 
från datum för avbrott. 
Svar: Nej 
Dm VFN 2014111 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen av meddelanden. 

Utdragsbestyrkande 
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J usterandes signatur 

Dnr KS 2014-0014 

KF § 97 Vitalisering av kommnnfnllmäktige 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-25 § 19 att 
- Förändra antal mandat i kommunfullmäktige från 31 till 27 mandat 

från och med nästa mandatperiod. 
- Uppdra till presidiet ta fram förslag på hur kommunfullmäktige kan vitaliseras 

och presentera detta vid kommande sannnanträden under nuvarande 
mandatperiod. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-22 redogjorde 
kommunfullmäktiges l:e vice ordförande Lennart Johansson för det arbete och 
ideer presidiet utarbetat. 
Presidiet har varit i kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
ett antal olika kommuner om hur de arbetar med vitaliseringen av fullmäktige. 

SKL har tagit fram publikationer om hur fullmäktige kan vitaliseras. Den heter 
Utveckla fullmäktige - Ja visst, men hur (7164-602-6). 
Skrifterna Utveckla fullmäktige - Ja visst, men hur och 
skrift Fullmäktigeberedningar Inspirationsskrift för förtroendevalda har utsänts till 
samtliga ordinarie ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. 

Presidiet anser att det vore positivt att pröva inrättandet av olika 
beredningsgrupper direkt under kommunfullmäktige. 
Det kunde vara en eller flera beredningsgrupper. 
Kommunfullmäktige skulle kunna ge ett direkt och tydligt uppdrag till en 
beredningsgrupp att utreda en viss fråga samt en klar tidsram när utredningen 
ska presenteras. 

Vem kan ingå i en sådan beredningsgrupp? 
Kommunallagen föreskriver inte att det måste vara kommunfullmäktige 
ledamöter, ersättare eller annan förtroendevald som måste ingå i en sådan 
berednings grupp. 
För en viss utredning, kan syftet vara att få in vad allmänhetens synpunkter i ett 
visst ärende. Vid de tillfällen kunde någon icke förtroendevald ingå i en sådan 
grupp. 
Den som är ordförande, samordnare eller ekonomiansvarig i beredningsgruppen 
bör vara förtroendevald. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur 

KF § 97 forts. Dnr KS 2014-0014 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-28 redogjorde respektive parti 
för hur kommunfullmäktige kan vitaliseras. 

Nedan följer en sammanfattning av de förslag som tidigare har redovisats från de 
olika politiska partierna. 

Socialdemokraterna 
Socialdemokraterna anser att kommunfullmäktige bör utse en 
fullmäktigeberedning. Beredningens uppdrag och syfte är att arbeta med 
frarntids- och utvecklings frågor samt medborgarperspektivet. 

Centerpartiet 
* Kommunfullmäktiges sammanträden genomförs på andra platser i Storfors 

kommun än enbart i Folkets Hus Storfors. Det kunde eventuellt locka till fler 
besökare från allmänheten. 

* Inrätta kommunfullmäktigeberedningar som arbetar med frarntids- och 
utvecklingsfrågor. Kan även vara bra att inrätta ytterligare beredningar. 

* Positivt att ändra tidsplanen så att nya fullmäktige kan debattera ärendet. 

Kristdemokraterna 
* Arvode tillledarnöterna. 
* Ipads 
* Utrusta möteslokalen med wifI/intemetuppkoppling. 
* Sänd ut förhandlingarna i radioITV eller annat. 
* Fikam.m. 

Vänsterpartiet 
* Kommunen bör ha fler stycken fullmäktigeberedningar med var sitt 

fokusområde. 
Det är viktigt att arbeta med frarntids- och utvecklingsfrågor men kommunen 
måste även beakta frågor som rör andra områden i kommunen. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur 

KF § 97 forts. Dm KS 2014-0014 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-11-13 § 3 O meddelade 
Lennart Johansson (S) att Socialdemokraterna föreslår att 
kommunfullmäktige utser en fullmäktigeberedning som har till uppgift att 
arbeta med Storfors långsiktiga och strategiska utveckling för tiden till 
och med år 2025. 

Lennart Johansson (S) föreslog att respektive politiskt parti i kommunfullmäktige 
tar fram förslag på person/personer som man önskar ska ingå i en arbetsgrupp, 
som får till uppgift att ta fram förslag till arbetsordning/arbetssätt för hur en 
kommande fullmäktigeberedning kan arbeta. 

Kommunfullmäktige beslutade att 
Uppdra till respektive parti i kommunfulhnäktige ta fram förslag på 
person/personer som önskar ingå i en arbetsgrupp som har till uppgift att ta 
fram ett förslag till arbetsordning/arbetssätt för hur en fullmäktige beredning 
kan arbeta. 

- Respektive politiskt parti redovisar sina representanter vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2014. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-12-18 lämnade 
Kommunfulhnäktiges l.e vice ordförande Lennart Johansson (S) nedanstående 
beslutsförslag samt tilläggsförslag. 

Beslutsförslag 
Att Storfors kommunfullmäktige imättar en beredning, med uppdrag att under 
mandatperioden utarbeta en Vision, strategi och verktygslåda för Storfors 
långsiktiga utveckling. 
Särskild vikt skall fåstas vid medborgardialogen under arbetets gång. 

Tilläggsförslag 
Att varje parti föreslår en ledamot till en arbetsgrupp, som har till uppgift att 
komma med förslag till Kommunfullmäktige. 
Förslag gällande beredningens sammansättning, konkreta uppdrag, tidsplan, 
rutiner för rapportering till Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, samt 
arbetsordning i övrigt. 
Tidsplan för gruppens arbete beslutas av Kommunfullmäktiges presidie. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 
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Ju~terandcs signatur 

KF § 97 forts. Dm KS 2014-0014 

Kommunfullmäktiges beslutade 2014-12-18 § 46 
- Storfors kommunfullmäktige imättar en beredning, med uppdrag att under 

mandatperioden utarbeta en Vision, strategi och verktygslåda för Starfars 
långsiktiga utveckling. 
Särskild vikt skall fastas vid medborgardialogen under arbetets gång. 

- Utse Lennart Johansson (S), Peter Farrington (M), Johan Järlestedt (C), 
Peter Högberg (V) och Hans Dahlquist (SD) att ingå som ledamöter i en 
arbetsgrupp, som har till uppgift att komma med förslag till 
Kommunfullmäktige. 
Förslag gällande konkreta uppdrag, tidsplan, rutiner för rapportering till 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, samt arbetsordning i övrigt. 
Tidsplan för gruppens arbete beslutas av Kommunfullmäktiges presidie. 

Utse Lennart Johansson (S) till sammankallande i arbetsgruppen. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2014-02-25 § 19. 
Kommunfullmäktige 2014-05-22 § 63. 
Kommunfullmäktige 2014-06-26 § 88. 
Kommunfullmäktige 2014-08-28 § 108. 
Kommunfullmäktige 2014-10-16 § 7. 
Kommunfullmäktige 2014-11-13 § 30. 
Kommunfullmäktige 2014-12-18 § 46. 

Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande Lennart Johansson (S) meddelar 
att han som sammankallande varit i kontakt med samtliga valda ledamöter i 
arbetsgruppen den 28 januari 2015. 
Några specifika frågor som arbetsgruppens ledamöter har fått i uppdrag att 
fundera över är: 
* Fundera och spåna över hur kan arbetsgruppen jobba. 
* Hur kan vi involvera Medborgardialogen och medborgarperspektivet i arbetet. 
* Bör vi info=era på kommunens hemsida om gruppens arbete. 
* Respektive parti bör besvara frågan om partiet har personella resurser som kan 

och vill arbeta med dessa frågor. 

Lennart Johansson har även deltagit på SKL webbkonferens den 9 december 2014 
om fullmäktigeberedningar. 
Lennart Johansson kommer att lämna en ny rapport vid ett sarrunanträde med 
kommunfullmäktige. 

Utdragsbestyrkande 
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Kopia 
Michael Björklund 
Kristina Elmström 

Justerandes signatur 

Dm KS 2014-0302 

KF § 98 Revidering av reglemente för krisledningsnämnden 

Krisledningsnämnden (kommunstyrelsen) ska ha ett eget reglemente, 
där det ska anges vilka områden som nämnden får överta från andra nämnder. 
Aktuellt reglemente antogs av kommunfullmäktige, § 24 2012-03-08. 
Reglementet har nu reviderats och § 9, som redovisar antalet ledamöter och 
ersättare i krisledningsnämnden, har ändrats från 7 till 9 ledamöter och ersättare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Säkerhetssamordnare Michael Björklund, 2014-12-03. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-18 § 186. 
Kommunstyrelsen 2015-01-12 § 6. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa reviderat reglemente för Krisledningsnämnden enligt bilaga l. 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga l Kommun f ullm ä ktige 2015-02- 0 5 § 98 

STORFORS 
KOMMUN 

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN I 
$TÖRFORS KOMMUN 
Till gnlndfor reglemente/ligger kommunallagen (/99i.'900) och Lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings lItgarder infor oqh vii( 
extraor.dinära htlndelser I fi'edstid och höjd beredskap. 

NAMNDEN.S UPPGIFTER OCH ANSVAR M. M. 

§ 1 

l kOIDnllmen skall det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter linder ~n 
extraordinär händelse (krisledniugsnämnd).. · . 

Krisledningsnämnden har till uppgift att fullgöra qe uppgifterna som 
föreskrivs i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder infilr 
och 'Vid elfiraordinära händelsed fredstic!öchhöjd. beredskap (jch andra 
speCi<!I1agar. 

tvied extra9r4m~r /Iändelse avses en sådan händelse som avviker f):ån det 
ll9rinl\la,,iPn.eblir en allvarig störning eller överhängande risk filr en allvarlig 
stötIiillg lviktigä s!llniiäUsfullktioner och kräver skyildsanuna in$at&~r ay 
k(immuneil . 

Tolka kommunens roll 
Ange inriktning filr krishantermg 
Företräd;! komm\men utåt och mot kornmuniDnevåDama 
I'Iesluta om fllrändringar i servicenivåer 
Besluta om omfllrdelnmgar av kommunens resurser 
Vid behov begära bistånd utifrån 
Besluta om hjälp till enskilda 
.Besluta om bistånd till andra kommuner 
Tillse att fllrfattningsenliga skyldigheter i;tkttas 
Ansvara för informationsinsatser . 
I'Ieshita om långsiktiga åigllrder för att reducera de negativa 
kQll$~kveQ$ema av inträffad händelse . 
Fa#a beshit och geMlegatiönet 

~j#4 
POSTADRESS: BESOKSADRESS: TELEFON: FAX: POSTGIR,O: 
STORFORS bjupo<lalsgat!~ io mo.·m oovx ,Q~lP:§l ll. 113·,m,l 
KOMMUN 
Box 1001 
681 29 STORFORS 

ORGANISATIONSNUMMER 
2i2QOO.178~ 
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KOMMuN 
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STORF:ORS 
KOMMUN 

01dfiitaiiqe i )ctlsl~ani!1gsn!!mnden ellet, 0111 han. elleF hoIi har förhinder, 
vice ordförande; bedömer när en extraordinär händelse medför att nlimnden 
skall träda i funktion. Vid tillflllligt forfall fllr ordfllranden, viCe oraförande 
filllgöt den tillijälisteåld~hi äi4sta le~äib.öten, ötdfoJ:aiidens säfutliga 
UPPIWJl!t, . .. 

Kris16dningsnämiJ.i!efis besiut om 1'\11 överta verkliäfuhetsansvar och 
~~$lut~kÖll1petens kan Överklagas enIicgt l O k~J'!k9IniuunaIlagen. Övriga 
b~srt\t övei;kta,gas\iPligt bestijnllhelser i · !!kt\1~111:'\!)stiftirlp.g. 

B.f4d.s.k.l\Ild~ be~M 

,§4 

'OrdfÖranden i krisledningsilämndel1; eller ()m hap. eller hon har fllrhindel'; 
vice ordillranden får besiutapå nämndens vllgar i ärenden som lirs! 
brådskande att nämndens avgÖrande inte kan ävvak,tas. Sädi\ntl>e&lJ.lHkåll 
.smtl'ast iI1lmäla.s till 1l.ämiJ.den 

"''1 . ., . ·M.e ega "Oll 

Niii' nl!l:Ii.Udel1 äJ.' sanllad Övertar krislednifigsnänJndeJiallä, näfuJiders 
b~Qg~@~teJ, 'tom(om vainämnden, revi~Qrsnämni;l7noch överförmyndaren, 
i den li!sträclaiing som är nödvändig med hänsyn till den extraordinlit<i 
h1bid~1~engoinfattning och rut. Nämnd som ft~t/l,~ sinaQ.et:Qgel1h.iitel'!\killl 
&kyndsiUnt 1hf()llll!lraS om detta. . . . 

'Ovan rlllrl1i1da skäll tiHllmpru> med s!ortestrlktlyite! och beslutsr~tt~ilskå\l 
A(t;fgä,ti\hi:i!mn<ler .(jQl1 !lW~ls~,r så snart ()mständighetema med~~i:. 

!terg4ng (ii1 JlJPtiiJ,lj\ Yjld,sä!l!hd 

§7 

Näiro:thAtialtd~i1äri:i~dgei'skall kilslediJh)gsniirrrnden besl~ta ätt <le 
tenter· - ·····.· t · . dehb i·öveftliHrån·o"druitmridel''ii''all·!t(i H1i1 P,eK '. ~nHLmn ~. . . gI '. "".iL .. . . . N . r,g . 
Qf4iii.m~ #MjJjg, 

FUllmäktIge :tar besluta att krislednlngsnlimnden& verksamhet skall upph&!:a 
OmftilimiUdige' (att~ ett sädant besbit ätergår de verksajnh~tsomiädeJia 
sotn kcl$.l~diilhg.snliml!d~[\ hat pvertagit !il! oraiqarie t rl\l1)od, 

@ROANlSATlONSNUMMER . 
~ji~Ö()..1785 

UJ.9 ~RFO)l,S 
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STORFORS 
KOMMUN 

§8 

Krlsledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande 
fulbnäktigesammanträde på motsvarande sätt som gäller när fullmäktige 
deie,gerat en uppgift till en nämnd enligt 3 kap 15 § KL. Det är fullmäktige 
somocslUtar Om omf!!ttningenoch foi:irterjlJj. f6tte4ovisningen -

l'iänindel)S sammansättning 

§9 

t:J:Medningsnämnden består av kornm].\IJstyrelsens 9 led<!ll),öter och 9 
ersättare . 

. Ersättarnas tjänstgii.ring 

§ 10 

Reglerför ers!ittatnas ~iänstgöring återfinns i koinm~m$tyrelsens reglemente. 

§ll 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett ~ammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunledningskontoret som 
k:a,llardeiI ets&ttare som står i tur att tjänstgöra. 

Ersjttf~re för 9rdfQ1'ande 

Öm Vark~n. ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
teller i eil gelavett sammanträde fullgör den till tjänsteåldemäldste 
)ed!l);l19t~!1\irli:förandes uppgifter. 

Om ordfllrande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
@1görlt uppdraget fllr en längre tid får närnilden utse en llI1lIan ledamot alt 
Y<!l'g:~tsiittare fllr ordförande. Ersättaren fullgör ordfllrandens samtlig~ 
uppgifter; 

~ ;/ Vf \ 4j 
fQSTADRESS: BiiSO)(S"ADRESS: TELEFON: FAX! POSTGIRO: 
srp~f9RStijupad'i;~2Q P~SO,§51oqVX 955Q'65114 1.1~·U7S 
KOMMUN 
Bb" 1001 
6.887Q STORFOi\S 

·ORGAN.lSATlONSNUMMER 
21~iiOO-i1lis 
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8TOJq,FORS 
KOMMUN . . ' 

Tidpu,rikt fdrSliJ)i.muiltrildenli 

§ 13 

Nämndens ordfilrlii),deiell~rOni hlili eller h9fi hat: förbincjeI' Vi,9ti 
6tdfd ,.. den skall bedöma riät eri extra Qtdlnlit h!ifidelse medl:oratl: ., .... ~ .. , " .. , .. " ... ... ... . . ... ' . . 
nlimni:l'ens'kR träda lfllnkt16n. · . , ... . , .. ' , ' " .. ' - ",' . , ". 

§·H 

NiU®den besUI1ll11}er tid och plats fIlr sina sa:mrilanträden. 
Öt.4f,orande aIl!\ya,rar fÖl a~ka.l1else utfärdas til! $athrnäntrijd!lni;\. NI!r V!!1"ken 
ilt9f6,tl!lJ,d~n eU~t viet) otdfor8l)den kan kalla till S\immantr\\~e ~kitll 'den n.1l 
tl[Mt$~lileil1äldst'a led~oten. göra detta. . 

~else shU tillstlillasvarje ledamot och ersättate öch,öI),1 den 
~l'!raOX<lill!lra Mndel~en så tnedger va,rl\ $lcr4l:ligJ ~t'flj1Ji\!iav . 
~redtM!liP-gsUsta och de p@cIli!1sm' Sorn ordtlirart(l\l be.st_er. J :;uJlli\tf'al! 
råt kall~tse, ske På:i\llli~t $ät~, . 

Krisle(jnhl!lsnllrnnclen kan, beslllla.fi,{t en pa,rag,raf iprot(r~ollet ska Justeras 
orned;elb.a.rl, PÄl~agt~f~l1 ~tli' req9};:\S.i\S skfiftUe;lbw.ii1\ mtmn\!ep, j))sWar d~.f).. 

§.16 

Om ei).ledamot håt reserverittsig mot ett beslut och ledauwteu Vill motiv. era 
t~S~ri~tii"irieb.ska jedå1n,ötep, g~ra det skl'itUi~. MöUvi\tl,ii$ehSka Iiln!nas 
f(i,t~l;!~ll ~4pl,\tikt S\lp1lJ.at t~t~f~t&)1f!; för j).)s!~fi.iJ.g~I) l;iyPj9i9köl!~t .. 

Vn:4~rt~~iIDap!l~ ;iv h~btlli)lg:\f 

AVW, ~4ra l!.iJridl1l1Jllir i!~Ji. skrivelser som beslj!tas IlY krisle4ningsnättmden 
~käll1lndenec'knas Il" lJt4fi1rande eller vid filrfall flit denna vice ordförande 
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STORFORS 
KOMMUN 

Nätvaror~tt 

Ordfllranden kan med slöd av 6 kap. 12 § KL kalla anstjilId hos kommunen 
att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. 
Densom har kallats till ett sanunanträde får .deltai överläggniIigeilmen inte 
i beslute)i. . 

§ 19 

R!isJe4,J;lingspämnden får under extraordinär händelse lämna begr!lt\sat 
ekononllskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. . . 

StÖd till besökare 

När en enskild person vistelse i Storfors kommun är lliranledd aven 
exttaotqn1.iir hlilldeise bar krisledningsnämnden rätt till ersättniJlgfrån tlen 
kommpu Som drabbats av den tlxtraordinära h!;indelsen. 

Bistånllmd1a.n kommuner 

§.21 

K1isledningsnämnden får på begäran bistå andra kommuner och landsting 
som drabbats aven extraordinär händelse. Efter att bistlmd har lämnats har 
krisledI1ingsnämndel1 rätt lill sk!itlgersättI1in~ay bistålldst\lg~i'el1 
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STORFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2015-02-05 

Kopia 
Annica Arvidsson 
Kristina Elmström 

Justerandes signatur 

Dm KS 2014-0261 

KF § 99 Biblioteksplan för Storfors kommun 2015-2018 

Samtliga kommuner i Sverige skall ha en biblioteksplan. 
Storfors kommun har en biblioteksplan men den behöver uppdateras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunchefMikael Jareke, 2014-10-21. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-13 § 165. 
Biblioteksplan för Storfors kommun 2015-2018, biblioteksansvarig 
AlUuca Arvidsson, 2014-11-28. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-18 § 188. 
Kommunstyrelsen 2015-01-12 § 8. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta Biblioteksplan för Storfors kommun 2015-2018 enligt bilaga 2. 

Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Bila a 2 Kommunfullmäkti e 2015-02-05 § 99 

Biblioteksplan 
Storfors kommun 2015-2018 
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© Storfors kommun 
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SFS 2013:801 

6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och 
anpassade efter användarnas behov. 

10 § Enligt 2 kap. 36 § i skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till 

skolbibliotek. 
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Bakgrund 
Till grund för denna biblioteksplan ligger § 17 i gällande bibliotekslag (2013:801) från l 
januari 2014_ Enligt denna lag ska varje kommun anta planer för sin biblioteksverksamhet I 
de kommunala biblioteksplanerna ska även mål och riktlinjer för skolbiblioteken finnas med. 

Syfte 
Biblioteksplanen ska vara ett politiskt styrdokument som tydliggör verksamhetens 
grundläggande uppdrag och som fastställer utvecklingsområden och mål. Syftet är att 
tydliggöra den strategi som ska styra biblioteksutvecklingen i Storfors kommun under 
planperioden 2015-2018. 

Styrdokument 
• Bibliotekslagen, med speciell tyngd på följande paragrafer: 

§ 2 och § 6: En av bibliotekens grundpelare är att verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

§ 7: Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbibliotekets 
uppgift är också att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet 

§ 4, § 5 och § 8: Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning, åt de nationella minoriteterna, åt personer med annat modersmål än 
svenska och barn och ungdomar 

• Kommunens övergripande mål 

• Värmlands kulturplan 2013-2016 

• Unescos folkbiblioteksmanifest 

• Skollagen 2010:800 2 kap. 36 § gällande skolbibliotek 

• Unescos skolbiblioteksmanifest 
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Värdegrund för biblioteksverksamheten i Storfors 

• Vi vill sätta användaren i centrum och bemöta varj e användare med 
kompetens, servicekänsla och respekt. 

• Vi vill vara öppna för nya tankar, ideer och arbetssätt för att även fortsättningsvis 
vara en viktig del av det samhälle vi befinner oss i. 

• Vi vill värna demokratiska värden. 
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Kommunöversikt 
Storfors kommun har i nuläget ca 4 100 invånare. Utöver tätorten finns flera småorter som 
tillhör kommunen, så som Bjurtjäm, Kyrksten, Lungsund, Lundsberg och Tåbäcken. Sveriges 
kommuner brukar vanligtvis kategoriseras utifrån en kommungruppsindelning som Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar. Nämnda indelning klassificerar Sveriges 
kommuner i tio olika grupper efter vissa strukturella egenskaper, som bland annat 
befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. Storfors tillhör kategorin 
"pendlingskommuner", det vill säga kommuner där mer än 40 procent av nattbefolkningen 
pendlar till en annan kommun. Ett annat utmärkande drag för Storfors är invånarnas 
utbildningsnivå som ligger under medel jämfört med övriga landet. 

Kommunen har också de senaste åren tagit emot många barn och vuxna med utländsk 
härkomst, som i hög grad använder sig av bibliotekets utbud och service. 

Biblioteksverksamheten 
I kommunen finns ett huvudbibliotek och ett skolbibliotek. De två biblioteken bemannas i 
nuläget av tre anställda med ett sammantaget årsverke av 2,5 tjänster, varav det till 
skolbiblioteket avsätts 0,4 tjänster från den befintliga ramen. 

Huvudbibliotek 
Huvudbiblioteket ligger centralt beläget i Kulturhuset och är i nuläget öppet måndag till 
fredag, 30 timmar/vecka. Biblioteksverksamheten väljer att ha en bred målgrupp och riktar sig 
därför till hela samhället och alla åldersgrupper. Förutom traditionell biblioteksservice 
tillhandahåller även biblioteket skrivare, scanner, wifl och fyra publika datorer. Biblioteket är 
en neutral och öppen mötesplats för invånarna i kommunen. 

Kommunen har fem förskolor: Lillåsen, Hagen, Viken, Ängslyckan och Änglagård. Två av 
förskolorna ligger utanför centralorten. Det är en prioriterad arbetsuppgift på huvudbiblioteket 
att ge service till alla förskolorna. 

Skolbibliotek 
Skolbiblioteket finns i fma lokaler på Vargbroskolan, en modern och energieffektiv byggnad 
som stod klar 2008. Skolbiblioteket ska tillhandahålla biblioteksservice till kommunens alla 
elever: Vargbroskolans särskola och år 4-9, Kroppaskolans förskoleklass till år 3 och 
Bjurtjärnsskolans förskoleklass till år 6, varav Bjurtjäms skola ligger utanför centralorten. 
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Bibliotek Värmland 
2003 startades ett projekt vid namn Bibliotek Värmland. Med i projektet var länets samtliga 
ko=un- och sjukhusbibliotek, universitetsbiblioteket och Mediecenter. Projektets 
övergripande mål var ökad kvalitet på biblioteksservicen i Värmland genom att skapa ett 
samarbete med gemensamma värderingar och samordning av kompetens och resurser för 
användarnas bästa. Genom denna ökade samverkan skulle ett större utbud av boktitlar, 
tillgång till fler databaser och ökad tillgång till specialkompetens kunna tillhandahållas. 
Projektet har under åren utvecklats och växt till att även innefatta gemensamt 
bibliotekssystem, gemensam webb, ko=unöverskridande arbetsgrupper, flytande bestånd 
(böckerna ägs av alla biblioteken tillsammans) och fortsatt cirkulation av böcker mellan 
biblioteken utifrån låntagarnas behov. Sedan några år tillbaka har projektet övergått till att bli 
permanent och 2012 fick Bibliotek Värmland pris som Årets bibliotek. För låntagarna innebär 
samarbetet att ett lånekOli gäller i hela Värruland och att böcker kan lånas och återlämnas på 
vilket värmländskt bibliotek som helst. 

Under 2014 gick Storfors bibliotek till fullo med i samarbetet, tätt följt av de tre sista 
biblioteken; Hagfors, Sunne och Kristinehamn. Vid inträdet i Bibliotek Värmland avslutades 
samtidigt det tidigare samarbetet med biblioteken i Karlskoga och Degerfors. Bibliotek 
Värmland består av 16 ko=unbibliotek och till viss del universitetsbiblioteket och 
sjukhus biblioteket. 

För mindre biblioteksverksarnbeter betyder ett väl utvecklat samarbete oerhört mycket, då det 
innebär tillgång till expertis och erfarenheter som är svåra att ta fram själva. Inträdet innebar 
därför ett lyft för både låntagare och personal i Storfors. Vi ser nu fram emot att vara en aktiv 
deltagare i en fortsatt spännande utveckling av biblioteksverksamheten i Värmland. 
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l' www.bibliotekvarmland.se 

Storfors bibliotek ingår också i vårt lands nationella samarbete, där bibliotekens bestånd 
synliggörs i samkatalogen Libris, http://libris.kb.se/. Samarbetet innebär att böcker lånas fritt 
från varandra genom så kallade fjärrlån. Bibliotek Värmland, och därmed Storfors bibliotek, 
ingår i ett pågående projekt vars syfte är att göra Libris mer anpassat till folkbiblioteken. 

I gällande bibliotekslag, §§ 11 och 14, finns inskrivet att alla bibliotek i landet ska samverka 
med varandra. 

Ansvar och finansiering 
Kommunstyrelsen ansvarar för all biblioteksverksamhet iStarfors. Huvudbiblioteket 
fmansieras av Kultur och Fritid och skolbiblioteket fmansieras av grundskolan. 
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Nulägesbeskrivning 
Under 2013 jobbade personalen hårt med att synliggöra och öka intresset för 
biblioteksverksamheten i samhället och för att öka utlånen. Stort fokus lades på nytänkande, 
utåtriktat arbete, samarbete, kommunikation och marknadsföring. Resultatet blev att utlånen 
ökade med 22 % och besöken med 25 %. 

Nytänkande 
Vi deltar gärna i verksamheter och idegrupper som traditionellt sett inte hör till 
biblioteksverksamhet och vi lägger stor vikt vid att hålla oss uppdaterade om vad andra 
bibliotek i landet hittar på. 

Utåtriktat arbete 
För att utveckla vår verksamhet söker vi hela tiden nya samarbetspartners och vi har stort 
intresse av att knyta nya kontakter. Vi har en tydligt uttalad målsättning att locka fler invånare 
till biblioteksrummet och vårt biblioteks webbsidor. Därför ställer vi oss hela tiden frågan vad 
vi kan göra för att få ännu fler låntagare och biblioteksanvändare? 

Samarbete 
Vi ser oss som en del i ett större sammanhang, där vi kan ge bättre service om vi samarbetar 
med andra. Vi månar både om direkt service (vi möter låntagaren) och indirekt service (vi 
möter en representant till låntagaren Lex. en pedagog). 

Kommunikation 
Vi ser kommunikation som mycket viktigt och använder därför många olika kanaler: 
personliga möten, facebook, webben, mej l, brev, affischering, annonser och artiklar. Vi har en 
kommunikationsplan som vi uppdaterar regelbundet och vi har också ett policydokument för 
vår facebooksida. 

Marknadsfäring 
Genom våra olika kommunikationskanaler förmedlar vi regelbundet till kommuninvånama 
vad biblioteket kan erbjuda, både arrangemang och tjänster. Vi lägger stor vikt vid att berätta 
om vår verksamhet för att på så sätt skapa en god kontakt med det samhälle vi verkar i. 
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Vision 
Vår ambition är att alla i Storfors kommun ska känna att biblioteket är till för dem. Genom att 
erbjuda en bred service och ett brett utbud vill vi göra verksamheten intressant och viktig för 
alla. 

V år ambition är att lägga extra fokus på barn och unga för att ge alla barn läsinspiration och 
kulturglädje och vi vill att biblioteksverksamheten ska bli en naturlig och viktig del i barn och 
ungas uppväxt. 

Mål 
F ör att strukturera våra mål använder vi oss av SMART (specifika, mätbara, accepterade, 
realistiska och tidssatta mål). 

Huvudbiblioteket 
Biblioteket ska vara till för alla i samhället, men de prioriterade grupperna är barn och 
ungdomar, personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska 
och nationella minoriteter. 

Barn och unga 
Aktiviteter för att nå upp till målen: 

• Biblioteket ska samarbeta med BVe där vi tillsammans delar ut tre gåvoböcker till alla 
barn i kommunen (nyfödda, 4-åringar och 6-åringar). 

• Biblioteket ska delta på förskolepersonalens arbetsplatsträffar minst en gång per år. 
• Biblioteket ska samarbeta med förskolorna genom att kontinuerligt förse dem med 

bilderbokslådor och temaIådor utifrån deras önskemål. 
• Biblioteket ska bjuda in alla förskolor till sagostund på biblioteket minst en gång per 

år. 
• Biblioteket ska uppmuntra alla pedagoger att komma med inköpsförslag, både till barn 

och unga men även till sin egen fortbildning. 
• Biblioteket ska bjuda in förskoleklasserna till biblioteket en gång per år. Till det 

tillfället har vi har tagit fram ett uppskattat koncept som innefattar sagostund på 
storbild, boklån, presentpåse och bio (filmatiserad bok). Vid detta tillfälle skickar vi 
även med en lånekortsförbindelse hem till föräldrarna. 

• Biblioteket ska erbjuda minst två lovaktiviteter per år. 

Mål att sträva mot: 

• att utöka programverksamheten för bam- och unga 

Äldre personer och personer med funktionsnedsättning 
Biblioteket ska ha ett brett och anpassat utbud och erbjuda: 

• lättlästa böcker 
• storstilsböcker 
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• daisyböcker (talböcker) 
• Bok och cd 
• cd-böcker 
• hjälp med nedladdning från MIM (Myndigheten för tillgängliga medier) 
• möjlighet att lyssna på minst en dagstidning i biblioteket 
• tidning på lättläst svenska 

Biblioteket ska även utforma sina lokaler så att de blir tillgängliga för alla. Utanför biblioteket 
fllll1s handikapparkering och för att komma till biblioteket på våning två finns hiss. 

Mål att sträva mot: 

• att göra bibliotekets webbplats tillgänglig med en lyssnafunktion som gör att texten på 
webbsidan kan läsas upp automatiskt 

• att starta upp verksamheten "Boken kommer" igen. Det är en traditionell verksamhet 
som bidrar till högre livskvalitet och som erbjuds personer som inte själva kan ta sig 
till biblioteket. Böckerna levereras istället till deras hem via hemkörning eller post 

Personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter 
Alla personer som så önskar ska få tillgång till litteratur på sitt eget språk. På vårt bibliotek 
ska fllll1as ett urval på de viktigaste invandrarspråken, både för barn och vuxna. Utöver det 
kan vi beställa hem böcker från övriga bibliotek i Värmland eller depositioner från 
Stadsbiblioteket i Karlstad. Vi har också möjlighet att låna hem böcker från Nationella 
biblioteket i Stockholm. I vårt bestånd ska även finnas media som möjliggör för våra 
låntagare att lära sig svenska. Därför har vi lexikon, grammatikböcker och språkkurser på 
flera olika språk. 

Via vår gemensamma webb fllll1s även en databas med tidningar och tidskrifter från hela 
världen. 

Aktiviteter för att nå upp till målen: 

• Vi ska samarbeta med personalen på förskola, skola och SFI för att nå ut med 
information om vår service till nyanlända medborgare. 

• Vi ska erbjuda alla SFI-elever en biblioteksvisning. 
• Vi ska stå som värd för "språkcafeer" som drivs med hjälp av volontärer. 

Det livslånga lärandet 
För att stödja det livslånga lärandet erbjuder vi ett studierum, vi fjärrlånar in böcker från 
övriga landet och vi tar emot inköpsförslag på kurslitteratur. 

Kulturarrangemang 
Varje år ska vi ha minst fyra kvällsarrangemang på biblioteket. 
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Skolbiblioteket 
Det övergripande målet för skolbiblioteksverksamheten är att skapa läsintresse hos eleverna 
för att öka läsförståelsen. Det finns ett klart samband mellan läsförståelse och förmåga till 
kunskapsinhämtning, så genom att ha ett väl fungerande skolbibliotek ökar elevernas chans att 
nå upp till målen. Skolbiblioteket ska ses som en viktig resurs i ämnesövergripande 
samarbeten med övrig personal på skolan, till exempel som samarbetspartner i arbetet med 
Skapande Skola och En läsande klass. Då lästraditionen generellt är låg i vår kommun kan 
skolbiblioteket till och med sägas ha en kompensatorisk uppgift inom detta område. 

Skolbiblioteket ska även ge eleverna träning i att värdera och använda information och ge 
tillgång till såväl lokala, nationella och globala resurser. 

För att kvalitetssäkra skolbiblioteket är det viktigt att ha biblioteksutbildad personal och en för 
verksamheten relevant budget. Utbudet ska präglas av mångsidighet och finnas i både tryckta 
och digitala medier. Skolbiblioteket ska tillhandahålla skönlitteratur, facklitteratur, lättläst 
litteratur, daisyböcker (talböcker), cd-böcker, bok och cd, engelsk skönlitteratur, uppslagsverk 
och lexikon på relevanta språk. Skolbiblioteket ska bistå med boktips, sagostunder, 
biblioteksvisningar och läsdagar utifrån efterfrågan. 

Skolbibliotekets aktiviteter för att nå upp till målen: 

• Alla elever i förskoleklass ska bjudas in till huvudbiblioteket för presentation av 
biblioteket och för sagostund. 

• Alla elever från förskoleklass upp till år 3 ska ha tillgång till bokpåsar. 
• Alla elever ska någon gång under år 4 till 6 få jobba med Bokjuryn. 
• Alla elever ska någon gång under sin skolgång få ett författarbesök. 
• Alla elever som behöver extra stöttning ska få hjälp med nedladdning av böcker från 

MTM (Myndigheten för tillgängliga medel). 
• Alla elever ska erbjudas att delta i sommarlovsläsningen. 

Mål att sträva mot: 

• utökade öppettider 
• utökat samarbete med pedagogerna 
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Personal 
För att biblioteket ska erbjuda en verksamhet med hög kvalitet måste personalen ha adekvat 
utbildning och goda IT -kunskaper. Genom fortlöpande kompetens utveckling ska biblioteket 
fortsätta att utvecklas och personalen ska uppmuntras till att delta i regionala nätverk och 
utvecklingsprojekt genom Bibliotek Värmland. 

Mål att sträva mot: 

• att all personal ska ha bibliotekarieutbildning 
• att erbjuda all personal heltid 
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Utvärdering och revidering l 

Planen är giltig 2015-2018 och ska utvärderas årligen samt revideras vart fjärde år. 

l 

I 
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STORFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdes datum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-02-05 9(10) 

Dnr KS 2014-0272 

KF § 100 Komplettering och ändring av sammauträdesdagar rör 
Kommunfullmäktige 2015 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-18 § 54 fastställa ordinarie 
sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige 2015. 
Dock sakandes kommunfullmäktiges sammanträdesdag den 25 juni. 
Vidare bör Kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen den 20 augusti flyttas 
till onsdagen den 19 augusti och torsdagen den 8 oktober flyttas till onsdagen den 
7 oktober. 

Nedan redovisas Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-18 samt förslag till 
reviderad sammanträdesförteckning för kommunfullmäktige 2015. 

KF 2014-12-18 § 54 

Torsdag 5 februari kL 18.00. 
Torsdag 12 mars kL 18.00. 
Onsdag 29 april kL 18.00. 
Torsdag 4 juni kL 18.00. 
Torsdag 20 augusti kL 18.00. 
Torsdag 8 oktober kL 18.00. 
Torsdag 12 november kL 18.00. 
Torsdag 10 december kL 18.00. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2014-12-18 § 54. 

Förslag till ny sammanträdes
förteckning för Kommunfullmäktige 
2015 

Torsdag 
Torsdag 
Onsdag 
Torsdag 
Torsdag 
Onsdag 
Onsdag 
Torsdag 
Torsdag 

5 februari 
12 mars 
29 april 
4 juni 
25 juni 
19 augusti 
7 oktober 
12 november 
10 december 

kL 18.00. 
kL 18.00. 
kL 18.00. 
kL 18.00. 
kL 18.00. 
kL 18.00. 
kL 18.00. 
kL 18.00. 
kL 18.00. 

Tjänsteutlåtande från kommunchefMikael Jareke, 2015-01-27. 

Kommunfullmäktige beslutar 

Fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2015 i enlighet med förslag 
till reviderad sammanträdesförteckning för kommunfullmäktige 2015. 
Kommunfullmäktige sammanträder 5 februari, 12 mars, 29 april, 4 juni, 25 juni, 
19 augusti, 7 oktober, 12 november och 10 december 2015. 

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
Nina Karlsson, Kristina Elmström 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STORFORS KOMMUN S~TRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-02-05 10(10) 

Justerandes signatur 

Dm KS 2014-0312 

KF § 101 Val av Storfors kommuns revision 2015-2018 

Storfors kommuns revision består av 5 ledamöter. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-18 § 59 att utse Ingemar Olsson (M), 
Gunnar Övelius (C), Örjan Alexandersson (M) och Vidar Sandell (S) till Storfors 
kommuns revision. En vakant återstår således. 
Kommunfullmäktige beslutade även att utse Ingemar Olsson till ordförande i 
Storfors kommuns revision. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 20 14-11-19 § l. 
Kommunfullmäktige 2014-12-18 § 59. 

Förslag på sammanträdet - Yrkaude 
Hans Jildesten (S) föreslår att ärendet bordläggs. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bordlägga val av den återstående 5 revisorn, vilket nu är vakant. 

Utdragsbestyrkande 
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