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KS § 179 Godkännande/komplettering av föredragningslistan 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan 

kompletteras med följande.   

 

13. Yttrande över Regionala trafikförsörjningsprogrammet. 

 

14. Aktuella frågor.  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

Komplettera och förändra föredragningslistan enligt ovanstående. 

 

_________________ 
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KS § 180 Meddelanden  

 

 

Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott 

 

Protokoll 2016-09-28 § 61 

Rapport kommunala aktivitetsansvaret, KAA, januari-juni 2016. 

Dnr KS 2016-38 

 

Protokoll 2016-09-28 § 62  

Rapport kring nöjdhet och inflytande inom Komvux. 

Dnr KS 2016-272 

 

Protokoll 2016-00-28 § 63.  

Rapport kring den ogiltiga frånvaron på introduktionsprogrammen. 

Dnr KS 2016-273  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av meddelanden. 

 

__________________ 
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KS § 181 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet 

 

Kommunchef Mats Öhman redogör för följande: 

 

* Sjukfrånvaro augusti 2015 till augusti 2016 månadsavlönade exkl. vilande. 

 

* Den 8 november 2016 äger en näringslivsdag rum i Kulturhuset. Ett led i 

 kommunens arbete med ett bättre företagsklimat 2020. 

 

* Landshövdingen och länsrådet har besökt Storfors kommun.  

 

__________________ 
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KS § 182 Anmälan om delegationsbeslut 

 

Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde 

delegationsbeslut nr 50-52. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

 

____________________  
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  Dnr KS 2016-0088 

 

KS § 183 Ekonomi/månadsrapport 

 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för månadsrapport september 2016. 

 

Ingela Bergare lämnar en beskrivning av personalförändringar såsom avslutade anställningar 

vilka är uppdelade på orsak, exempelvis pensionsavgång, slutat på egen begäran och  

nyanställningar. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av ekonomirapport/månadsrapport för augusti 2016. 

 

__________________  
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 Dnr KS 2016-0304 

 
 

KS § 184 Skattesatsen 2017 

 

Den kommunala skattesatsen bestäms av fullmäktige årsvis och det  

är nu dags att bestämma skattesatsen för 2017. 

Budgetarbete inför 2017 har utgått ifrån en oförändrad skattesats  

på 22,50 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-09-26 § 108. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Storfors kommun har oförändrad skattesats 2017 på 22,50 kronor. 

 

____________________ 
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 Dnr KS 2016-0319 

 

 

KS § 185 Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

 förtroendevalda (OPF-KL) 

 

 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har antagit förslag till bestämmelser om 

omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på 

förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. 

Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har 

omfattats av PBL, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

 

Bestämmelserna är helt nya. vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i 

tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda.  

 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser.  Bestämmelserna gäller inte 

för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till 

visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa 

förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.  

 

OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga 

giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. OPF-KL omfattar politiska 

förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. Styrelseledamöter i kommunala 

aktiebolag omfattas i normalfallet inte av bestämmelserna i någon del. 

 

Innehållet är bl. a. en följd av att livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som 

utgångspunkter för utformningen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för 

förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste 

mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom 

kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden i övrigt.  

 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser 

och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte att öka chanserna för personer 

att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad 

som gäller för anställda i kommuner, landsting och regioner. 

 

Kommunen får hjälp med beräkning av eventuella pensionsberäkningar av KPA och SKL. 

 

Beslutsunderlag 

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL) från SKL daterat 2015-03-17 

SKLs cirkulär 2015:19 inkl. beräkningsbilaga 

Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare, 2016-09-23. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-09-26 § 109. 
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KS § 185 forts. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med 

tillhörande bilagor. 

 

____________________ 

 

Ledamoten Hans Jildesten (S) deltar ej vid behandling av ärendet eller beslut  

på grund av jäv.  
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  Dnr KS 2016-0113  

                              

KS § 186 Tobacco Endgame strategi 

 

                                     

Sätt ett måldatum för utfasning av rökningen i i vårt land och gör en plan för hur vi ska 

nå det målet! Den uppmaningen riktar organisationerna i satsningen Tobacco Endgame – 

Rökfritt Sverige 2025 till Sveriges politiker. 

Tobaksrökningen är ur medicinsk, social, miljömässig, etisk och samhällsekonomisk 

synvinkel ett av världens allvarligaste folkhälsoproblem. Och samtidigt ett av de bäst 

förebyggbara. Allt fler länder bestämmer sig därför att med hjälp av olika åtgärder  

minska användningen av de produkter som under det senaste århundradet dödat fler  

individer än världskrig och farsoter tillsammans - sex miljoner människor varje år. 

                                     

I januari 2016 har ett 90-tal organisationer ställt sig bakom tanken på   

en Endgame-strategi. De flesta är inte oväntat verksamma inom hälso- och  

sjukvården – se www.tobaksfakta.se 

Mobiliseringen av stödjande organisationer i alla samhällssektorer  

fortsätter!  

 

Att ”ställa sig bakom” Endgame-strategin innebär att man bejakar följande tre punkter:  

 

1. vi förstår bakgrunden till och behovet av ett perspektivskifte för att skärpa den 

 tobaksförebyggande strategi.  

 

2. vi stödjer principen att ett årtal ska preciseras då rökningen ska vara kraftigt begränsad. 

 

3. vi stödjer en bred opinionsbildning för ett nationellt politiskt beslut med den  inriktningen.          

 

Sveriges kommuner har betydande uppgifter i det tobaksförebyggande arbetet, t ex tillsyn av 

handel med tobak (åldersgräns, skyltning och  egentillsyn), upprätthållande av 

rökfria miljöer – både egna och vid upphandling av annan utförare - samt 

information/utbildning.  

Omsorg om de som drabbats av sjukdom pga sin rökning utgör också en stor                                    

ekonomisk börda för kommunerna. Den politiska ledningen i paraplyorganisationen Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) har under hösten 2015 påbörjat en diskussion om hur ett 

stöd för en utfasningsstrategi skulle kunna uttryckas.  

 

 

 

 

 

 

http://www.tobaksfakta.se/
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KS § 186 forts.  

 

Varför bör kommunen besluta att stödja tanken på en nationell Tobacco Endgame-

strategi? 
Av flera lika viktiga skäl – som dessutom hänger ihop:  

1)  För att långsiktigt bidra till att minska invånarnas rökvanor, inte minst bland unga, och 

 minska kostnader för omfattande vård- och omsorgsinsatser samt bidra till den egna 

 personalens hälsa. 

2) För att ett behov av ökade insatser kan förutses pga rökvanor i vissa grupper av nyanlända. 

3) För att genom sitt eget beslut påverka beslut i SKL och därigenom öka stödet för ett 

 regeringsbeslut om en Tobacco Endgame - strategi. Ett sådant beslut är för övrigt 

 avgörande för framgång med det lokala/regionala förebyggande arbetet! 

4) För att den egna kommunen ska vara förberedd den dag ett nationellt beslut kommer – och 

 då inte behöva riskera att detta uppfattas som ett besvärande beslut ”uppifrån”. 

5) För att implementera tobakskonventionen – särskilt de inslag som är tillämpbara på 

 regional nivå. 

 

Vad bör ett politiskt beslut i kommunen innehålla? 
Att kommunen ställer sig bakom en Tobacco Endgame - strategi, alltså ett nationellt politiskt 

beslut om ett måldatum, ett effektmål och en handlingsplan för att nå dit. 

Att kommunen deltar aktivt i opinionsbildningen tillsammans med andra kommuner och SKL 

för ett sådant nationellt beslut. 

Att kommunen – utan att invänta ett nationellt beslut - vidareutvecklar eget pågående 

tobaksförebyggande arbete utifrån tobakskonventionens åtgärder. 

Förslaget innebär inga kostnader. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Tobacco Endgame, Rökfritt Sverige 2025, 2016-03-22. 

Tjänsteutlåtande från Folkhälsosamordnare Kristina Karlsson, 2016-08-16. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-08-22 § 98. 

 

EU samordnare/Folkhälsosamordnare Kristina Karlsson redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2016-08-22 § 98 att ge Folkhälsosamordnaren i 

uppdrag att till nästa kommunstyrelsesammanträde ha tagit fram en beräkning av arbetstid 

som krävs för att jobba med frågan. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att Storfors kommun 

ställer sig bakom Tobacco Endgame strategin. 

 

Folkhälsosamordnaren Kristina Karlsson meddelar att hon varit i kontakt med  

Maud Johansson Samordnare på Länsstyrelsen Värmland.  

Om Storfors kommun beslutar att ställa sig bakom Tobacco Endgamestrategin innebär det 

enbart att kommun ställer sig bakom denna strategin. 

Kommunen ikläder sig inga åtaganden.  

Kommunen kommer däremot fortlöpande få information från Tobacco Endgame. 

  

Storfors kommun arbetar redan aktivt med åtgärder för minska tobaksanvändningen.  



 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2016-10-17 

 

Sida 

13(19) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

   

KS § 186 forts. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Christina Skogström yrkar avslag på kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Christina Skogströms yrkande emot kommunstyrelsens ledningsutskotts 

förslag. 

 

Röstresultat 
Följande ledamöter röstar bifall till kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag 

Hans Jildesten (S), Thomas Backelin (S), Inger Nordström (V), 

Lars-Erik Carlsson (V), Håkan Larsson (C), Andris Widuss (M). 

 

Följande ledamöter röstar enligt Christina Skogströms avslagsyrkande. 

Christina Skogström (S), Peter Farrington (M). 

 

Följande ledamot avstår från att rösta: Eva-Lotta Härdig Eriksson (S). 

 

Ordföranden finner att sex ledamöter röstat bifall till kommunstyrelsens förslag,  

två ledamöter röstat enligt Christina Skogströms avslagsyrkande och en ledamot avstått från 

att rösta. 

Kommunstyrelsens har således beslutat enligt kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag. 

 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 

 

Storfors kommun ställer sig bakom Tobacco Endgame strategin. . 

 

____________________ 

 

Christina Skogström (S) anmäler reservation mot beslutet. 

 

 

 

Kopia 

Kristina Karlsson, Folkhälsosamordnare 

Pia Aspvisk, Friskvården i Värmland 

Göran Boëthius  

boethius@tobaksfakta.se 

lena@ymtkansli.org 

anna.ostbom@skl.se 

 

 

   

 

mailto:boethius@tobaksfakta.se
mailto:lena@ymtkansli.org
mailto:anna.ostbom@skl.se
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  Dnr KS 2016-0330 

 

 
KS § 187 Värmlands Framtid  

 

 

Mårten Axner, projektägare Värmlands Framtid, Johan Raskinen, projektledare Värmlands 

Framtid, och Kristina Karlsson EU-samordnare redogör för ärendet. 

 

Värmlands Framtid arbetar med ungdomar som hoppat av skolan och ”hemmasittare”. 

 

Samtliga 16 kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ingår i Värmlands 

Framtid. 

 

Mål: Målet är att deltagarna ska närma sig arbetsmarknaden genom studier, praktik och andra 

för individen passande aktiviteter. 

Projektet pågår från och med 2015-05-01 – 2017-12-31.  

 

Arbetet i Värmlands Framtid sker bl.a. genom: 

* Uppsökande verksamhet, brevutskick, telefon, social medier, reklam och i tidningar. 

* Inventering vart befinner sig respektive ungdom nu och därefter upprättas individuella 

 mål, delmål och man ser över vilka hinder eventuellt föreligger för att uppnå målen och 

 därefter undanröja desamma.  

 Värmlands Framtid stödjer den enskilde individen på individens nivå. 

* Motivera och stödja ungdomarna. 

* Ledord: Påbörja – genomföra – avsluta. 

 

Aktiviteter inom Värmlands Framtid: 

* Friskvård. 

* Studiecirklar. 

* Matlagning i grupp. 

* Läxhjälp. 

* Föreläsningar, studiebesök. 

 

____________________ 
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Dnr KS 2016-0302 

 
KS § 188  Samverkansöverenskommelse polis och Storfors kommun 

  

I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående 

samverkan mellan polis och kommun för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela 

landet. Syftet med direktiven är att de lokala polisverksamheterna runt om i landet 

skall utveckla sin samverkan med kommunerna. Med en gemensam problembild 

skall kommun och polis teckna avtal samt planera gemensamma insatser med målet 

att skapa en trygg och säker kommun. 

 

Filipstads- Storfors- och Kristinehamns kommun och Polisområde ÖST, 

Polismyndigheten i Värmland tecknade ett första samarbetsavtal 2008-10-16. När 

avtalet tecknades hade de fyra parterna enats om några gemensamma 

problemområden att prioritera samverkan kring. Detta avtal skall nu förnyas och 

respektive kommun skall i försättningen teckna egna strategisk 

samverkansöverenskommelse med LPO Kristinehamn, Polisregion Bergslagen, att 

utifrån sina samhällsuppdrag samt gemensam problembild samverka i det 

brottsförebyggande arbetet för att öka tryggheten och minska brottsligheten. 

 

Syftet med överenskommelsen är att den ska vara vägledande i det 

brottsförebyggande arbetet att nå målen att minska brottsligheten och öka 

tryggheten.  

Överenskommelsen grundas på att effektivare brottsförebyggande arbete bygger på 

samverkan mellan Polis och Kommun. 

 

Överenskommelsen fokuserar på ett antal områden; narkotika (fokus på ungdomar), 

våld i offentlig miljö, trygghet i centrumkärnorna, trafiksäkerhet, relationsvåld, 

oseriösa/kriminella rörelser, migrationsströmmar och invandring.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänstutlåtande från säkerhetssamordnare Michael Björklund,  

2016-09-06. 

Samverkansöverenskommelse mellan LPO Kristinehamn, Polisregion Bergslagen 

och Storfors kommun, daterat 2016-07-18.  

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-09-26 § 111. 
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KS § 188 forts.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Anta samverkansöverenskommelsen mellan Storfors kommun och LPO Kristinehamn, 

Polisregion Bergslagen enligt bilaga 1. 

 

___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

LPO Kristinehamn, Polisregion Bergslagen 

Hans Jildesten 

Mats Öhman 

Michael Björklund 

 

  

http://storfors.se/download/18.321c781815795cc4ea956b6/1480413889873/Bilaga+1+KS+2016-10-17+%C2%A7+188+Samverkans%C3%B6verenskommelse+Polisen+-+Storfors+kommun.pdf


 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2016-10-17 

 

Sida 

17(19) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

  Dnr KS 2016-0317 

 

 

KS § 189 Avtal – Samverkan med Karlskoga kommun angående upphandling och inköp 

 

 

Kommunchef Mats Öhman redogör för förslag till samverkan med Karlskoga kommun 

angående upphandling och inköp. 

 

Syftet är att samverkansformen ska generera vinster för båda kommunerna i form av 

ekonomiska effekter som konkurrensutsättning vid inköp, avtalsuppföljning, avtalskontroll, 

utbildning, minimerad sårbarhet vid frånvaro m.m. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till avtal/samverkan med Karlskoga kommun angående upphandling och inköp. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-09-26 § 112. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

Anta avtal/samverkan med Karlskoga kommun angående upphandling och inköp. 

 

____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Karlskoga kommun 

Malin Larsson 

Daniel Bekking 

Mats Öhman 
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    Dnr KS 2016-0300 

 

 

KS § 190 Remiss Regionala Trafikförsörjningsprogrammet 2017-2021 

 

Storfors kommun har erhållit regionala trafikförsörjningsprogrammet 2017-2021 på remiss. 

Remissvar/yttrande skall ha inkommit till Region Värmland, Box 1022, 651 15 Karlstad eller 

till kansliet@regionvarmland.se senast den 21 oktober 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till närtrafik Region Värmland, 2016-09-05. 

PM underlag till beslut om reviderat regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021, 

inkom 2016-09-05. 

Missiv-samråd om TFP, 2016-09-05. 

Tjänsteutlåtande samråd TFP, 2016-09-05. 

Kompletterande underlag till samrådsunderlag regionalt trafikförsörjningsprogram,  

2016-09-15. 

Missiv kompletterande underlag, 2016-09-15. 

Skrivelse från Mattias Landin Region Värmland, Värmlandstrafik underlag Regionalt 

Trafikförsörjningsprogram 2017-2021.  

Värmlandstrafiks styrelse 2016-09-02 ärende 58.  

 

Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén redogör för ärende. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Storfors kommun lämnar remissvar/yttrande över Regionala Trafikförsörjningsprogrammet 

2017-2021 enligt bilaga 2. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

Kopia 

Region Värmland 

 

mailto:kansliet@regionvarmland.se
http://storfors.se/download/18.321c781815795cc4ea956b7/1480413896666/Bilaga+2+KS+2016-10-17+%C2%A7+190+Yttrande+Regionalt+trafikf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram+2017-2021+f%C3%B6r+V%C3%A4rmlands+l%C3%A4n.pdf
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KS § 191 Aktuella frågor 

 

* Hotell & Camping Storlungen 

 

___________________ 


