
_ .j L~ 

STORFORS KOMMUN SANnJANTRÄDESPROTOKOLL 
Sanunanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-03-12 1(11) 

Plats och tid 

I3eslutande 

Övriga 

Utses att justera 

Justeringens tid och plats 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslags uppsättande 

förvaringsplats för protokollet 

Underskrjft 

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 
12 mars 2015, kl. 18.00 -19.25. 

Lars Johrin (M) 
Håkan Larsson (C) 
B irgi tta Hagström (C) 
Aurea Karlsson (S) 
Ingrid Resare (S) 
Annika Byström (S) 
Leif Persson (S) 
Inger Nordström (V) 
Birgitta Hellberg (V) 
Andris Widuss (M) 
Thomas Backelin (S) 

Peter Farrington (M) 
Ingrid Andersson (C) 
Peter Fredriksson (S) 
Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S) 
Christina Skogström (S) 
Steve Nilsson (S) 
Peter Högberg (V) 
Lars-Erik Carlsson (V) 
Hans Dahlquist (SD) 
Lennart Johansson (S) 

Karolin Hansson, Integrationssamordnare § 103. 
Ulrika Hedberg, Föreståndare Solforsen, HVB § 103. 
Sebastian Holm § 104 
Mikael Jareke, kommunchef 
Lennart Aronsson, sekreterare 
Andris Widuss (M) Steve Nilsson (S) 

Tisdagen den 24 mars 2015, kl. 09.00 Konnnunhuset. 

~ ~ Paragmfer 102-108 

Lennart Aronss7rf J 
WtJ«LMI fud~ 

Thomas Backelin • ( 

~~h/~ 
Andris Widuss Steve Nilsson 

ANSLAGIBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunfullmäktige 

2015-03-12 
2015-03--24 

Kommunhusets kansli 

Datum för anslags nedtagande 

Utdragshestyrkande 

2015-04-15 
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SA~ANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Sida 
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llfNEHALLSFÖRTECKNING 

KF § 102 
KF § 103 
KF § 104 
KF § 105 
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KF § 108 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STORFORS KOMMUN SANndANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdarum 

Kommunfullmäktige 2015-03 -12 

Justerandes signatur 

KF § 102 Komplettering av föredragningslistan 

Ordföranden meddelar att en avsägelse har nyligen inkommit till 
kommunkansliet. 
Ordföranden framställer frågan om föredragningslistan kan kompletteras 
med ärende Avsägelse av förtroendeuppdrag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Komplettera föredragningslistan med Avsägelse av förtroendeuppdrag. 

Utdragsbestyrkande 

jJf. 

Sida 
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STORFORSKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-03-12 4(11) 

KF § 103 Meddelanden 

Kommunstyrelsen 2015-03-30 kl. 08 .15 Kommunhuset 

Region Värmland 
Beslut om principöverenskommelse avseende pensionsrätt för förtroendevalda ·' 
inom Region Värmland - för kännedom till Region Värmlands medlemmar. 

Justerandes signatur 

Dnr KS 2015-0010 

Värmland s läns Vårdf"6rbnnd 
Förbundsbrevet februari 2015 . 

Tema: Information om flyktingmottagning och ensamkommande barn 
Integrationssarnordnare Karolin Hansson och föreståndare Solforsen HVB 
Ulrika Hedberg lämnar information om flyktingmottagning och 
ensamkommande barn. 

Kommnnfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen av meddelanden. 

Utdragsbestyrkande 

lrJv. 
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~ STORFORS KOMMUN 

~ Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantriidesdatum 

2015·03·12 
Sida 
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KF § 104 

Dm KS 2015·0019 

Medborgarförslag: Idrottspolitiskt program för 
Storfors kommun 2015 

Ett medborgarförslag har inkommit 2015-01-19 gällande utarbetande av ett 
Idrottspolitiskt program för Storfors kommun 2015. 

Motiv till medborgarförslaget: 
Storfors FF vill att kommunen och Storfors Idrottsföreningar tar fram ett 
idrottspolitiskt program för kommunens idrottsföreningar under 2015. 
Anledningen är att vi som förening inte känner att det finns några klara riktlinjer 
för vad kommunen vill med sina idrottsföreningar samt idrottsanläggningar. 

Idrotten spelar en viktig roll för kommuninvånarna då idrottsföreningarna är den 
största föreningsaktiviteten för barn, ungdomar och vuxna i Storfors. Därför känns 
det viktigt att kommunen har en långsiktig plan och målsättning på vad som 
förväntas av idrottsföreningarna samt kommunens åtaganden gentemot 
idrottsföreningarna. 
Storfors FF tycker att tillgång och närhet till kommunens anläggningar är av 
central betydelse för idrottsrörelsens möjligheter att bedriva sin verksamhet. 
Anläggningarna är också viktiga mötesplatser för kommunens invånare. Olika 
behov och intressen ställer stora krav på kvalitet, drift och tillgänglighet. 

l 

Idag saknas kontinuerliga diskussioner mellan idrottsföreningarna och ··C 

Justerandes signatur 

politik/tjänstemännen om verksamhetsutveckling och anläggningsfrågor. 

Genom att införa ett idrottspolitiskt program anser vi att följande effekt kommer 
att uppnås: 
* Ökade samtal mellan idrottsföreningarna och kommunen om hur vi 

tillsammans kan utveckla och förvalta Storfors idrottsföreningar. 

* Ökad förståelse för de olika förutsättningarna som råder i kommunens och 
idrottsföreningarnas verksamheter. 

* Öka möjligheten för idrottsföreningarna att kunna påverka utvecklingen av 
kommunens idrottsanläggningar. 

* Öka samarbeten mellan idrottsföreningarna och kommunens olika 
verksamheter till exempel Skola, Integration med mera. 

Utd ragsbestyrkande 
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STORFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-03-12 6(11) 

Kopia 
Mikael J areke 

Justerandes signatur 

Dnr KS 2015-0019 
KF § 104 forts. 

Förslag: 
Kornrnunen tillsätter en arbetsgrupp bestående av politiker, tjänstemän och 
representanter från idrottsrörelsen för att ta fram ett förslag till ett idrottspolitiskt 
program under 2015. 

Vid dagens sammanträde redogör förslagsställaren för sitt medborgarförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning. 

2. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget. 

Utdragsbestyrkande 

J,V/. 
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STORFORS KOMMUN S~ANTRÄDESPROTOKOLL 
Samrnantr!!dcsdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-03-12 7(11) 

Justerandes signatur 

KF § 105 

Bakgrund 

Dnr KS 2014-0217 

Besvarande av Motion: Arvodering av kommunfullmäktiges 
ledamöter 

Monika Ståhl (KD) inkom 2014-08-28 med motion varvid hon föreslog att: 
l. Ett arvode på 300 kronor per kommunfullmäktigemöte, inklusive 

inläsningstid utgår till närvarande ordinarie ledamot eller dennes ersättare 
som inte uppbär annan lön/arvodering för sitt uppdrag. 

2. Motionen behandlas skyndsamt. 
3. Arvodering iillörs så snart som möjligt under den nya mandatperioden. 

Kommlmfullmäktige beslutade 2014-08-28 § 120 att motionen remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning och att kommunfullmäktige besvarar motionen. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-13 presenterades förslag till 
besvarande av motionen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-11-13 § 163 att återremittera 
ärendet. 
Ärendet bör kompletteras med en kostnadsutredning om införandet av ett arvode 
om 300 kronor enligt motionärens förslag. 

Kostnad: 
Kommunfullmäktige har 27 ledamöter. 
Om någon av de ordinarie ledamötema är förhindrad att deltaga tjänstgör 
ersättare. 
Motionären har föreslagit att ett arvode på 300 kronor utgår till respektive 
beslutande eller dennes ersättare vid varje kommunfullmäktigemöte förutom om 
man uppbär annan lön/arvodering för sitt uppdrag. 

Kommunfullmäktiges ordförande har ett arvode för uppdraget som fullmäktiges 
ordförande och Kommunstyrelsens ordförande är arvoderad som heltidspolitiker. 
Kvar återstår således 25 fullmäktigeledamöter. 

25 ledamöter x 300 kr = 7 500 kronor per sanunanträde. 
9 sanunanträden inplanerade 2015. 
7 500 kr x 9 = 67 500 kr x PO blir ca 90 000 kr. 

Utdragsbcslyrkande 

JJf. 
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Kopia 
Monica Ståhl 
Kristina Elmström 

Justerandes signatu r 

Dm KS 2014-0217 

KF § 105 forts. 

Arvodesbestämmelser 
Kommunfullmäktige har nyligen antagit nya arvodesbestänunelser for Storfors 
kommun KF 2014-08-28 § 113. 
I dessa arvodesbestämmelser regleras arvodet till de olika politiska 
fÖrh'oendeuppdragen i styrelser, utskott beredningar, ordforandeuppdrag med 
mera. 
Att beslutande ledamot/ersättare i kommunfullmäktige skall erhålla ett arvode 
finns ej upptaget. 

Budget 2015 
Inga arvoden for fullmäktigeledamöter är inräknade i 2015 års budget. 
Vid budgetering av kostnad för arvode har beräkning skett enligt 
Konununfullmäktiges beslut for antagna arvodesbestänunelser. 

Beslutsunderlag 
Motion från Monika Ståhl (KO), 2014-08-28. 
Kommunfullmäktige 2014-08-28 § 120. 
Tjänsteutlåtande från konununchefMikael Jareke, 2014-10-21. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-13 § 163 
Tjänsteutlåtande från konununchef Mikael Jareke, 2015-01-07. 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-01 -26 § 4. 
Konununstyrelsen 2015-02-16 § 23 . 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motionen med hänsyn till att det ej finns några medel avsatta i 2015 års 
budget for arvodering av beslutande fullmäktigeledamöter och eftersom budgeten 
är lagd utifrån Kommunfullmäktiges beslut 2014-08-28 § 113 om 
arvodesbestänunelser. 

Utdragsbestyrkande 
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g STORFORS KOMMUN ocm Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradcsdatum 

2015-03-12 

Kopia 
Annika Nilsson 

Dm KS 2015-0009 

KF § 106 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Storfors kommun 

Föreligger förslag till Lokala hälsoskyddsföreskrifter från Miljö- och 
byggnadsnänlnden. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Miljö-och byggnadsnämnden 2014-12-18 § III. 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-01-26 § 5. 
Kommunstyrelsen 2015-02-16 § 24. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Storfors kommun enligt bilaga l. 

Lokala hälso skyddsföreskrifter för Storfors kommun skall 
gälla från och med 2015-04-0 I. 

Thomas Backeiiu 
Myndighetsnänlnden i Karlskoga 
Eva Wiklund 
Kristina Elmström 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 

Sida 

9(11) 



Bilaga l Kommunfullm8ktige 2015-03-12 § 106 sid 1(2) 

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Storfors kommun 

Föreligger förslag till Lokala hälsoskyddsföreskrifter: 

Med kommunen avses den kommunala nämnd som handlägger ärenden enligt 
miljöbalken. 

Inledande bestämmelser 
§ 1 Utöver bestämmelsema i miljöbalken och förordningen för miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd gäller följande föreskrifter. 

Djurhållning 
§ 2 Det krävs tillstånd av kommunen för att hålla: 

Nötkreatur, häst, get, får eller svin, 
pälsdjur eller fjäderfa som inte är sällskapsdjur 
inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Hantering och spridning av gödsel 
§ 3 Den som planerar att anordna en gödselstad eller annan upplagsplats för 

djurspillning inom område med detaljplan ska anmäla detta till kommunen. 

§ 4 Den som planerar att sprida naturlig gödsel eller slam från avloppsrenings
anläggning inom eller närmare än 200 meter från planlagt område för 
bostadsändamål ska anmäla detta till kommunenuman spridning sker. 

Anmälan krävs inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst 
eller fjäderfa om den sker i liten omfattning, t ex på villatomt, och om ned
myllning sker i omedelbar anslntning till spridningen. Anmälan krävs inte 
heller om spridningen av orenligheten regleras i tillstånd enligt miljöbalken. 

Tomgångskörning 
§ 5 En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång 

utomhus i högst en minut. 

Detta gäller inte: 
1. om trafikförhållanden orsakat fordonet att stanna, t ex i trafikkö, 
2 . om motorn hålls igång för att driva annan anordning (på fordonet) än 

sådan som avser uppvärmning eller kylning av fordonet. 

Avlopp 
§ 6 Det krävs tillstånd av kommunen för att inrätta en avloppsanordning inom 

område med detaljplan eller områdesbestärnmelser även om vattentoalett 
inte är ansluten till anordningen. 

L-
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Ansökan och anmälan 
§ 7 En ansökan eller anmälan till kommunen enligt lokala föreskrifter ska vara 

skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet, till exempel 
ritningar och tekniska beskrivningar för anordningar, lokaler eller 
anläggningar som avses i ansökan eller anmälan. 

Dispens 
§ 8 Kommunen rar medge dispens från vad som gäller enligt §2-§7 i dessa 

föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 

Avgifter 
§ 9 Kommunen rar ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller 

dispens, för handläggning avanmälan samt för tillsyn i övri gt enligt dessa 
föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område som kommunfullmäktige antagit. 

Överklagande 
§ 10 Kommunens beslut enligt dessa föreskrifter kan överklagas hos 

Länsstyrelsen. 

Straffbestämmelser 
§ 11 I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och 

förverkande. 

2 (2) 
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SammanträdesdatlIm 
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Sida 
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Justerandes signatur 

Dnr KS 2014-0312 

KF § 107 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), ÖJjan Alexandersson (M) och Vidar SandelI (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 2014-11-19 § l. 
Kommunfullmäktige 2014-12-18 § 59. 
Kommunfullmäktige 2015-02-05 § 101. 

Förslag på sammanträdet - Yrkande 
Christina Skogström (S) föreslår att ärendet bordläggs. 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Utdragsbestyrkande 

JJ/ 

I. 



STORFORS KOMMUN S~TRÄDESPROTOKOLL 
Sammallträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2015-03-12 

Dnr KS 2015-0087 

KF § 108 Avsägelse av förtroendeuppdrag 

Ledamoten Annika Lagerqvist (S) har inkommit med skrivelse 
2015-03-06 varvid hon avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 

11(11) 

1. Bevilja Annika Lagerqvist entledigande från sitt förtroendeuppdrag som 
ordinarie ledanlot ikonununfullmäktige. 

Kopia 
Länsstyrelsen 

Justerandes signatur 

2. Hemställa hos Länsstyrelsen om ny sanunanräkning. 

Utdrags bestyrkande 
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