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Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset, Storfors, torsdagen  

den 15 december 2016, kl. 18.00- 19.25. 

 
Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 

Mikael Lind (C) Hans Jildesten (S) 

Aurea Karlsson (S) Glenn Aspnes (S) 

Ingrid Resare (S) Christina Skogström (S) 

Birgitta Wiberg (S) Steve Nilsson (S) 

Christoffer Andersson (S) Leif Persson (S) 

Peter Fredriksson (S) Peter Högberg (V) 

Inger Nordström (V) Lars-Erik Carlsson (V) 

Birgitta Hellberg (V) Andris Widuss (M) 

Lennart Johansson (S) Thomas Backelin (S) 

  

Övriga deltagande Mats Öhman, kommunchef  

Ingela Bergare, ekonomichef 

Lennart Aronsson, sekreterare 

Utses att justera Glenn Aspnes (S) Peter Farrington (M)  

Justeringens tid och plats Torsdagen den 22 december 2016, kl. 08.00. Kommunhuset, 

Storfors.  

Underskrifter Sekreterare _______________________ 

Lennart Aronsson 
Paragrafer 68-78 

 Ordförande _______________________ 

Thomas Backelin  

 Justerande _______________________ 

Glenn Aspnes 

 

  

_______________________ 

Peter Farrington 

  Anslag/bevis 

  Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag 

Organ 
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KF § 68 Komplettering av föredragningslistan 

 

 

Följande ärende har inkommit till kommunkansliet. 

 

Motion från Andris Widuss (M). 

Inrättande av seniorboende i Storfors. 

Dnr KS 2016-0379 

 

Ordföranden framställer frågan om föredragningslistan kan kompletteras med Andris Widuss 

motion.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Komplettera föredragningslistan med motion från Andris Widuss (M) om inrättande av 

seniorboende i Storfors. 

 

____________________  
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KF § 69 Meddelanden 

 

 

Bergslagens Räddningstjänst Budget 2017 

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst protokoll 2016-10-26 § 29. 

Beslut: 

Direktionen fastställer redovisad budget 2017 för Bergslagens Räddningstjänst. 

Beslutet översändes till medlemskommunerna för kännedom. 

Dnr KS 2016-0099 

 

Värmlands län Vårdförbund 
Delårsbokslut för Värmlands läns Vårdförbund. 

Protokoll från Direktionen för Värmlands läns Vårdförbund 2016-10-21 § 22. 

PWC granskningsrapport delårsbokslut 2016. 

Revisorernas utlåtande av Värmlands läns Vårdförbunds delårsbokslut 2016. 

Dnr KS 2016-0137 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Godkänna redovisningen av meddelanden och lägga densamma 

till handlingarna. 

 

____________________ 
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    Dnr KS 2016-0353 

 

 

 
KF § 70 Medborgarförslag: Inför ett offentligt badhus i Storfors 

 

 

Ett medborgarförslag inkom 2016-11-15. 

Förslagsställaren föreslår att kommunen uppför ett offentligt badhus i Storfors. 

Förslagsställaren anser att det vore bra med ett badhus i Storfors så slipper man åka till 

Kristinehamn eller annan ort för att bada. 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag: Inför ett offentligt badhus i Storfors. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Förslagsställaren 
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   Dnr KS 2016-0379 

 

 
KF § 71 Motion: Inrättande av seniorboende i Storfors 

 

Andris Widuss (M) inkom till kommunkansliet med följande motion, 2016-12-08. 

 

Den 15 november informerade utvecklingsstrateg Kenneth Sandén pensionärsföreningen  

SPF Seniorerna om kommunens nya särskilda boende. 

Vid mötet framfördes ett starkt önskemål att kommunen inrättar ett seniorboende med 

gemensamhetslokaler t.ex. för måltider, samvaro, hobby och rekreation. 

 

Kontakter kan tas med våra grannkommuner Kristinehamn och Karlskoga, som redan har 

seniorboenden. 

 

Moderaterna i Storfors yrkar 

 

att kommunen utreder om behov finns för seniorboende. 

att om förutsättningar finns inrätta ett seniorboende i Storfors. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Andris Widuss 

  



 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2016-12-15 

 

Sida 

7(21) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

  

 Dnr KS 2016-0157 
 

KF § 72 Kvartalsrapport 3 för Storfors kommun 

 

 

Redovisas kvartalsrapport 3. 

Kommuntotal exklusive VA visar på ett positivt resultat om 2 885 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Kvartalsrapport 3 för Storfors kommun. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-10-24 § 118 samt bilaga 2. 

Kommunstyrelsen 2016-11-14 § 197. 

 

Peter Högberg (V) meddelar att kommunstyrelsen i Grums kommun beslutat att skänka  

10 000 kr till Musikhjälpen samt att man uppmanat övriga Värmlandskommuner att fatta 

motsvarande beslut med hänsyn till befolkningsstorlek. Deras beslut motsvarar 1,10 kr per 

kommuninvånare. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Peter Högberg (V) föreslår att Storfors kommun skänker 5 000 kr till musikhjälpen vilket 

motsvarar 1,25 kr per kommuninvånare i Storfors kommun.  

 

Håkan Larsson (C) yrkar bifall till Peter Högbergs (V) tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag  

samt bifall till Peter Högbergs (V) tilläggsyrkande samt att bidraget finansieras genom att 

belasta resultatet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Godkänna kvartalsrapport 3 enligt bilaga 1. 

 

Storfors kommun skänker 5 000 kr till musikhjälpen vilket motsvarar 1,25 kr per 

kommuninvånare i Storfors kommun. 

 

Bidraget om 5 000 kr finansieras genom att summan belastar resultatet. 

 

____________________ 

 

Kopia 

Ingela Bergare  

http://storfors.se/download/18.321c781815795cc4ea9818e/1482495669791/Bilaga+1+KF+2016-12-15+%C2%A7+72+Kvartalsrapport+3.pdf
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    Dnr KS 2016-0074 
  

 

KF § 73 Budget  2017 

 

Sammanfattning 

Resultatet ska uppgå till 1 270 tkr. 

Kommun har under 2016 haft en positiv befolkningsutveckling.  

Budgeten för 2017 är beräknad på en befolkningsökning om  +/- 0 personer.  

 

Vidare redovisades önskemål från verksamheterna om extra medel 2017 från det preliminära 

extra generella statsbidraget. 

En sammanställning om önskemål om extra pengar 2017 från verksamheterna redovisades.  

Preliminärt bidrag  7 394 tkr  

Summa önskemål  4 800 tkr  

Netto   2 594 tkr 

 

Bland önskemålen finns bland annat Nytt Ekonomisystem, utbildning och upphandlingsstöd – 

1 860 tkr och omställning inom skolan – 1 000 tkr. 

 

Omställning inom skolan – 1 000 tkr 

Ett behov finns för skolan att kunna erbjuda förberedelseklass och stöd till asylbarn och EKB 

barn under våren 2017. Enhetschef Sven-Erik Rhen bedömer detta vara av vikt för att 

möjliggöra att de får tillräckligt med kunskap i svenska språket.  

Därmed bedöms de få tillräckliga kunskaper i svenska för att till hösten kunna gå i en vanlig 

skolklass. 

Kostnaden beräknas till cirka 1 mnkr.  

 

Hemtjänst 

I budget 2017 ges utrymme till KS att eventuellt förändra kvoten för hemtjänst upp till och 

med 1,43. 

 

Finansiella mål 

Fullmäktiges finansiella mål är 2 % +/- 1 % under en 4 års period. 
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KF § 73 forts. 

 

Budgetberedningen 2016-11-07: 

Budgeten för 2017 är beräknad på en befolkningsminskning om -10 personer.  

Om invånarantalet är oförändrat alltså +-0 personer innebär det att kommunen får 530 tkr mer 

i skatteintäkter.  

Omröstning genomfördes varvid beslutades att de beräknade extra skatteintäkterna om 530 tkr 

ska fördelas ut till verksamheterna. 

 

Peter Farrington (M) yrkade att i enlighet med kommunfullmäktiges finansiella mål för 

resultat och soliditet att resultatet för år 2017 i förhållande till skatteintäkter och generella 

statsbidrag skall uppgå till + 2 %. 

Omröstning genomfördes om resultatet skulle uppgå till 1 270 tkr eller 3 300 tkr varvid 

beslutades föreslå Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att resultatet skulle uppgå till 

1 270 tkr. 

 

Önskemål om extrapengar 2017 

Ekonomichef Ingela Bergare presenterade lista från verksamheterna. 

Preliminärt bidrag  7 394 tkr  

Summa önskemål  4 800 tkr  

Netto   2 594 tkr 

 

Nytt Ekonomisystem, utbildning och upphandlingsstöd – 1 860 tkr 

 

Omställning inom skolan – 1 000 tkr 

Ett behov finns för skolan att kunna erbjuda förberedelseklass och stöd till asylbarn och EKB 

barn under våren 2017. Enhetschef Sven-Erik Rhen bedömer detta vara av vikt för att 

möjliggöra att de får tillräckligt med kunskap i svenska språket.  

Därmed bedöms de få tillräckliga kunskaper i svenska för att till hösten kunna gå i en vanlig 

skolklass. 

Kostnaden beräknas till cirka 1 mnkr.  
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KF § 73 forts. 

 

Budgetberedningen beslutade 2016-11-07 § 16 att föreslå kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige: 

 

1. Resultatet skall uppgå till 1 270 tkr. 

 

2. De extra statsbidragen kommun erhåller skall ej användas till driften. 

 

3. Målet är att minst 50 % av de extra statsbidragen nyttjas till åtgärder som 

 innebär framtida sänkta driftskostnader.  

 

4. Lämna till kommunstyrelsen utan behandling att fördela övriga statsbidrag.  

 

5. Avsätta 1 000 tkr till omställning i skolan under våren 2017. 

 

6. Avsätta medel i budget 2017 för hemtjänsten beräknat från kvot 1,25 

 till kvot 1,43. 

 

7. Nyttja 2 mnkr i balansen för Integration och EKB. 

 

Ledamoten Peter Farrington anmälde skriftlig reservation. 

 

 

Kommunstyrelsen 2016-11-14 § 200. 

Förslag på sammanträdet – Yrkande 

Hans Jildesten (S) yrkade att de beräknade extra skatteintäkterna om 530 tkr läggs på 

Kommunstyrelsens konto för att kommunstyrelsen under året 2017 kan fördela ut dessa medel 

på verksamheterna. 

 

Hans Jildesten (S) föreslog att beträffande önskemål om extrapengar föreslå kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige följande: 

* avsätta 1 860 tkr till nytt ekonomisystem systemlösning, utbildning och 

 upphandlingsstöd. 

* avsätta 1 000 tkr för omställning inom skolan. 

* avsätta 1 500 tkr för uppsnyggning av utemiljön och Folketshus parkering. 

* övriga medel avsätts för framtida kostnader och upprustning av lokaler. 

 

Hans Jildesten (S) föreslog att man beräknar plan 2018 och 2019 till ett nollresultat.  

Lägga en viss procent i besparing på respektive verksamhet för år 2018 och 2019 förutom 

verksamhet Myndighetsnämnden samt att befolkningsutvecklingen beräknas på – 80 personer 

för 2018 och 2019. 

 

Håkan Larsson (C) framförde önskemål om att det inskrivs i förteckningen om önskemål om 

extra medel 2017 ett bidrag till enskilda vägar om 400 tkr.  
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KF § 73 forts.  

 

Håkan Larsson (C) presenterade Centerns budgetförslag.  

 

Håkan Larsson (C) hemställde om ajournering. 

Kommunstyrelsen beslutade att ajournera mötet mellan 09.00-09.07. 

 

Efter ajourneringen redogjorde Håkan Larsson (C) för sitt budgetförslag 2017. 

I centerns förslag blir resultatet totalt 1 279 tkr istället för 1 272 tkr. 

Förslaget innebär bland annat att man räknar på en kvot om ca 1,30 för hemtjänsten och att 

man ej nyttjar något av balansen för att istället kunna nyttja det år 2018 och 2019.  

 

Peter Farrington (M) presenterade Moderaterna Samlingspartiets budget förslag.  

Förslaget innebär bland annat att man räknar på en kvot om 1,25 för hemtjänsten. 

Resultatet visar totalt 4 700 tkr. 

Resultatet motsvarar 2 % av skattenettot. 

 

Kommunstyrelsen beslutade att ajournera handläggningen av detta ärende mellan  

kl. 09.30-10.15 eftersom kommunstyrelsen fick besök från Överförmyndarnämnden.  

 

Kommunstyrelsen beslutade att ajournera mötet mellan kl. 10.15-10.30. 

 

Beslutsgång 

Ordförande förklarade att han har för avsikt att ställa yrkanden emot varandra. 

 

Beslutar kommunstyrelsen i enlighet med budgetberedningens förslag inklusive att de 

beräknade extra skatteintäkterna om 530 tkr läggs på Kommunstyrelsens konto för att 

kommunstyrelsen under året 2017 kan fördela ut dessa medel på verksamheterna.  

 

Beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Håkan Larssons (C) förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att 7 ledamöter röstat i enlighet med budgetberedningens förslag inklusive 

de 530 tkr m.m. 

2 ledamöter har röstat enligt Håkan Larssons (C) budgetförslag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställde därefter proposition på budgetberedningens förslag mot Peter Farringtons 

(M) förslag. 

Beslutar kommunstyrelsen i enlighet med budgetberedningens förslag inklusive att de 

beräknade extra skatteintäkterna om 530 tkr läggs på Kommunstyrelsens konto för att 

kommunstyrelsen under året 2017 kan fördela ut dessa medel på verksamheterna.  

 

Beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Peter Farringtons (M) förslag. 
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KF § 73 forts.  

 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att 7 ledamöter röstat i enlighet med budgetberedningens förslag inklusive 

de 530 tkr. 

1 ledamot har röstat enligt Peter Farringtons (M) budgetförslag.  

1 ledamot har avstått från att rösta. 

 

Kommunstyrelsen har således beslutat enligt budgetberedningens förslag inklusive att de 

beräknade extra skatteintäkterna om 530 tkr läggs på Kommunstyrelsens konto för att 

kommunstyrelsen under året 2017 kan fördela ut dessa medel på verksamheterna.  

 

De extra generella statsbidragen kommun erhåller skall ej användas till driften, målet är att 

minst 50 % av de extra statsbidragen nyttjas till åtgärder som innebär framtida sänkta 

driftskostnader, övriga medel avsätts för framtida kostnader och upprustning av lokaler. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

1. Anta budget för Storfors kommun 2017 med ett resultat om 1 270 tkr samt  

 plan för 2018 och 2019, enligt bilaga 2. 

 

2. Använda 1 860 tkr av det extra generella statsbidraget 2017 till nytt ekonomisystem 

 systemlösning, utbildning och upphandlingsstöd. 

 

3. Använda 1 000 tkr av det extra generella statsbidraget 2017 till omställning inom skolan 

 under våren 2017. 

 

4. Använda 1 500 tkr av det extra generella statsbidraget 2017 för uppsnyggning av 

 utemiljön och Folkets Hus parkering. 

   

Beslutsunderlag 
Budgetberedning 2016-10-17 § 14. 

Budgetberedning 2016-11-02 § 15. 

Budgetberedning 2016-11-07 § 16. 

Kommunstyrelsen 2016-11-14 § 200. 
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KF § 73 forts. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för budget 2017, plan 2018 och 

2019. Hans Jildesten (S) betonar att i budget 2017 ges utrymme till KS att eventuellt förändra 

kvoten för hemtjänst upp till och med 1,43. 

 

Håkan Larsson (C) redogör för Centerns budgetförslag. 

 

Andris Widuss (M) redogör för Moderata Samlingspartiets budgetförslag. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 
Hans Jildesten (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Peter Högberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Håkan Larsson (C) yrkar bifall till Centerns budgetförslag som presenterades vid 

kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-14.  

 

Andris Widuss (M) yrkar bifall till Moderata Samlingspartiets budgetförslag. 

 

Andris Widuss (M) lämnar som tilläggsyrkande att om Moderata Samlingspartiets 

budgetförslag ej bifalls, att Moderata Samlingsparites budgetförslag biläggs protokollet. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden meddelar att han kommer att först ställa Centerns budgetförslag mot Moderata 

Samlingspartiets förslag för att få fram ett motförslag mot Kommunstyrelsens förslag. 

Detta sker genom acklamation. 

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att Centerns budgetförslag ska vara 

motförslag mot kommunstyrelsens förslag.  

 

Votering begärs och skall verkställas. 

 

Propositionsordning 
Följande propositionsordning uppläses och godkännes:  

 

Den som vill att Centerns budgetförslag skall vara motförslag mot Kommunstyrelsens förslag 

röstar JA. 

Den som vill att Moderata Samlingspartiets budgetförslag skall vara motförslag mot 

Kommunstyrelsens förslag röstar NEJ.  
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KF § 73 forts. 

 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 

att rösta 

Peter Farrington (M)  X  

Håkan Larsson (C) X   

Mikael Lind (C) X   

Hans Jildesten (S)    X 

Aurea Karlsson (S)   X 

Glenn Aspnes (S)   X 

Ingrid Resare (S)   X 

Christina Skogström (S)   X 

Birgitta Wiberg (S)   X 

Steve Nilsson (S)   X 

Christoffer Andersson (S)   X 

Leif Persson (S) X   

Peter Fredriksson (S)   X 

Peter Högberg (V)   X 

Inger Nordström (V)   X 

Lars-Erik Carlsson (V)   X 

Birgitta Hellberg (V)   X 

Andris Widuss (M)  X  

Lennart Johansson (S)   X 

Thomas Backelin (S) X   

Summa 4 2 14 

 

 

Omröstningsresultat 
Ordföranden meddelar att omröstningen har utfallit med att fyra ledamöter röstat enligt 

Centerns förslag. 

 

Två ledamöter har röstat enligt Moderata samlingspartiets förslag. 

 

Fjorton ledamöter har avstått från att rösta. 

 

Kommunfullmäktige har således beslutat att Centerns budgetförslag skall vara motförslag till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2016-12-15 

 

Sida 

15(21) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KF § 73 forts. 

 

Beslutsgång 

Beslutar kommunfullmäktige enligt Centerns förslag. 

Beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller Andris Widuss (M) 

tilläggsförslag att Moderata Samlingspartiets budgetförslag skall biläggas protokollet. 

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att Moderata samlingspartiets 

budgetförslag biläggs protokollet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Anta budget för Storfors kommun 2017 med ett resultat om 1 270 tkr samt  

 plan för 2018 och 2019, enligt bilaga 2. 

 

2. Använda 1 860 tkr av det extra generella statsbidraget 2017 till nytt ekonomisystem 

 systemlösning, utbildning och upphandlingsstöd. 

 

3. Använda 1 000 tkr av det extra generella statsbidraget 2017 till omställning inom skolan 

 under våren 2017. 

 

4. Använda 1 500 tkr av det extra generella statsbidraget 2017 för uppsnyggning av 

 utemiljön och Folkets Hus parkering. 

 

5. Moderata Samlingspartiets budgetförslag biläggs protokollet enligt bilaga 3.

   

 

____________________ 

 

 

Ledamöterna Andris Widuss (M) och Peter Farrington (M) anmäler reservation. 

 

 

 

 

Kopia 

Mats Öhman 

Ingela Bergare 

  

http://storfors.se/download/18.321c781815795cc4ea9818f/1482495691630/Bilaga+2+KF+2016-12-15+%C2%A7+73+Kommunsammanst%C3%A4llning+Budget+2017+ht.pdf
http://storfors.se/download/18.321c781815795cc4ea9906f/1483372833968/Bilaga+3+KF+2016-12-15+%C2%A7+73+Moderata+Samlingspartiets+budgetf%C3%B6rslag+2017.pdf
http://storfors.se/download/18.321c781815795cc4ea9906f/1483372833968/Bilaga+3+KF+2016-12-15+%C2%A7+73+Moderata+Samlingspartiets+budgetf%C3%B6rslag+2017.pdf
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 Dnr KS 2016-0345 

 

KF § 74 Taxa för hemtjänst, vård och omsorg 2017 

 

I 8 kap. socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om beräkning av avgifter inom 

äldre- och handikappomsorgen. Flera av avgifterna är knutna till prisbasbeloppet. 

Då taxorna inom vård och omsorg beräknas utifrån maxtaxan påverkas även avgifterna för 

enskilda insatser.  

 

Högkostnadsskydd (maxtaxa) för insatser inom äldre- och handikappomsorgen 

Prisbasbeloppet  

För år 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor. 

 

Högkostnadsskyddet – maxtaxa = 2 013 kronor. 

 

Avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen = 2 068 kronor. 

 

Minibelopp för ensamboende = 5 057 kronor. 

 

Minimibelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor = 4 273 kronor. 

 

Förhöjt minimibelopp för yngre än 61 år avseende kostnad för livsmedel, 250 kronor. 

 

 

Kommunstyrelsen beslutade för egen del att ärendet kompletteras tills kommunfullmäktiges 

behandling med livsmedelsbelopp. 

 

Beslutsunderlag 

Taxebilaga. 

Tjänsteutlåtande från handläggare Nina Karlsson, 2016-09-27. 

Socialstyrelsen: Meddelandeblad 8/2016. 

Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2016-10-28 § 51 samt bilaga 1. 

Kommunstyrelsen 2016-11-14 § 203. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Anta taxa för hemtjänst, vård och omsorg 2017 enligt bilaga 4 och att den skall gälla från och 

med 2017-01-01 enligt bilaga 4. 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

http://storfors.se/download/18.321c781815795cc4ea99072/1483373976126/Bilaga+4+KF+2016-12-15+%C2%A7+74+Taxa+f%C3%B6r+avgifter+inom+hemtj%C3%A4nst%2C+v%C3%A5rd+och+omsorg.pdf
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 Dnr KS 2016-0240 

 

KF § 75 Redovisning av partistöd 2015 och ansökan om partistöd 2016 

 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-16 § 19 att anta reviderade regler för partistöd.  

 

Rätt till partistöd: 

Partistöd får enbart ges till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det 

måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. 

 

Partistödets ändamål och syfte: 

Ändamålet med det lokala partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den 

kommunala demokratin.  

Lokalt partistöd är enligt lagen avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 

kommunmedlemmarna.  

 

Grundstödstöd och mandatstöd 

Representerat politiskt parti i Kommunfullmäktige kan få partistöd med 16,95 % av 

prisbasbeloppet året före bidragsåret för varje mandat har i Kommunfullmäktige 1 januari 

bidragsåret samt ett grundbelopp om 9 % av prisbasbeloppet till varje parti. 

 

Redovisning 

Ett politiskt parti som mottagit partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning om hur 

partistödet har använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 2 kap, 9 § första stycket.  

Om ett parti inte lämnar redovisning eller granskningsintyg till kommunstyrelsen utbetalas 

inget partistöd 

I redovisningen bör framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen 

utanför Storfors kommun samt vilka motprestationer som erhållits. 

 

En separat redovisningsblankett har tagits fram.  

 

Vid granskning av inkomna redovisningar från berättigade partier i kommunfullmäktige kan 

konstateras att samtliga partier har redovisat hur man nyttjat sitt partistöd från föregående år. 

I de fall partierna överfört till partiorganisation utanför Storfors kommun har det redovisats 

vad man erhållit för aktivitet i Storfors.  

 

Det kan konstateras att nyttjandet överensstämmer med fattat beslut av kommunfullmäktige 

2014-10-16 § 19, regler för partistöd.  

 

Finansiering 

Ansvar 10 och Verksamhet 111 (Partistöd).  
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KF § 75 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av partistöd för perioden 2015-01-01 – 2015-12-31, Storfors Socialdemokrater 

Arbetarkommun. 

Ansökan om partistöd 2016, Storfors Socialdemokratiska Arbetarkommun 

Redovisning av partistöd 2015-01-01 – 2015-12-31, Vänsterpartiet i Storfors. 

Ansökan om partistöd 2016, Vänsterpartiet i Storfors. 

Redovisning av partistöd för perioden 2015-01-01 – 2015-12-31, Centerpartiet  

Ansökan om partistöd 2016, Centerpartiet. 

Redovisning av partistöd för perioden 2015-01-01 – 2015-12-31, Moderata samlingspartiet. 

Ansökan om partistöd 2016, Moderata samlingspartiet. 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öhman. 

Kommunstyrelsen 2016-11-14 § 205. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Redovisning av partistöd för perioden 2015-01-01 – 2015-12-31 godkänns. 

 

Bevilja partistöd 2016 till Storfors Socialdemokratiska Arbetarkommun,  

Vänsterpartiet, Centerpartiet och Moderata samlingspartiet i Storfors.  

 

Kostnaden belastar ansvar 10 och verksamhet 111 (partistöd).  

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Lennart Aronsson 
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   Dnr KS 2016-0381 

 

 
KF § 76 Förslag till sammanträdestider 2017 

 

 

Kommunfullmäktige kl. 18.00 

 

Torsdag 9 februari Torsdag 17 augusti 

Torsdag 16 mars Torsdag 12 oktober 

Onsdag 19 april Måndag 13 november 

Torsdag 1 juni Torsdag 14 december 

Onsdag 21 juni  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2016-11-14 § 207. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Fastställa ovanstående sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Kommunfullmäktige 

Mats Öhman 

Ingela Bergare 

Eva Wiklund 

Kristina Elmström 
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  Dnr KS 2016-0157 

 

 

KF § 77 Förändring av redovisningsperioder 

 

Kommunstyrelsens ordförande redogör för ärendet.  

 

Förslag att ändra redovisningsperiod från kvartal med delårsbokslut per den 30/6 till  

Tertial med delårsbokslut per den 31/8. 

Införande av tertialrapport skulle innebära en effektivare rapportering. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-11-14 § 207. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Delårsbokslut görs 31/8 istället för 30/6. 

 

Införa tertialrapport istället för kvartalsrapport. 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mats Öhman 

Ingmarie Thyr 

Ingela Bergare 

Daniel Bekking 

Tommy Svärd 

Malin Larsson 

Sven-Erik Rhen 

Gunnel Eriksson 

Olle Rodhén 

Karolin Sundström 

Åsa Jonsson 
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   Dnr KS 2016-0073 

 

 
KF § 78 Investeringsbudget 2016, plan 2017-2018 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-16 § 16 bilaga 2 om investeringsbudget 2016,  

plan 2017-2018. 

I investeringsbudget är det upptaget 4 mnkr 2016 för Resecentrum vid stationsområdet 

 

Förslag på sammanträdet – yrkande 

Hans Jildesten (S) föreslår en förändring i investeringsbudgeten. 

Hans Jildesten (S) yrkar att de medel som ej är nyttjade av de 4 mnkr 2016 flyttas till 2017 för 

resecentrum. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2016-11-14 § 209. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

De medel som ej är nyttjade av de 4 mnkr 2016 flyttas till 2017 för resecentrum. 

 

__________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mats Öhman 

Ingela Bergare 

Tommy Svärd 


