
  

 

STORFORS KOMMUN 
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2016-09-21 

 
Sida 

1(33) 

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Plats och 

tid
  

Samm Sammanträdesrum Kerimäki, kommunhuset, Storfors, onsdagen den 21 

eptem september 2016, kl. 08.15-12.55. Ajournering 10.30-10.40, 11.35-11.40. 

 

Beslutande Hans Jildesten (S) 

Christina Skogström (S) § 155-166, 168-177. 

Thomas Backelin (S), tjänstgörande 

Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) 

Inger Nordström (V) 

Birgitta Hellberg (V), tjänstgörande 

Håkan Larsson (C) 

Andris Widuss (M) § 155-156, 159-163, 168, 171, 175-176 kl. 08.15-11.35. 

Steve Nilsson (S) § tjänstgörande § 157-158, 164-167, 169-170, 

                                                          172-174, 177. kl.11.40-12.55 

Peter Farrington (M) tjänstgörande 

Övriga deltagande Mats Öhman, kommunchef 

Michael Björklund, säkerhetssamordnare § 159-160. 

Ingela Bergare, ekonomichef § 161-163.  

Kenneth Sandén, utvecklingsstrateg § 174. 

Ingmarie Thyr, verksamhetschef § 168, 175-176. 

Lennart Aronsson, sekreterare 

Utses att justera Peter Farrington (M) 

Justeringens tid och plats  

Underskrifter Sekreterare _____________________________ 

Lennart Aronsson 

Paragrafer 155-177 

 Ordförande _____________________________ 

Hans Jildesten 

 Justerande _____________________________________________________________ 

Peter Farrington  

  ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ

  
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-09-21 

Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhusets kansli 

 

 
 

Underskrift 

 



  

 

STORFORS KOMMUN 
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2016-09-21 

 
Sida 

2(33) 

 

  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

 

KS § 155 Godkännande/komplettering av föredragningslistan ............................................................... 3 
KS § 156 Meddelanden ............................................................................................................................ 4 
KS § 157 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet .............................................................. 6 
KS § 158 Anmälan om delegationsbeslut ................................................................................................ 7 
KS § 159 Antagande av plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid 

 krissituationer(krisstöd)  inom Storfors kommun .................................................................... 8 

KS § 160      Information om RIS 2017 – Övning /utbildning.................................................................... 11 

KS § 161 Ekonomi/månadsrapport ........................................................................................................ 12 
KS § 162 Delårsrapport för Storfors kommun 2016 .............................................................................. 13 
KS § 163 Revisionsrapport årsredovisning 2015 .................................................................................. 14 
KS § 164 Reviderat avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd ........................................... 15 

KS § 165 Hyresavgifter för hjälpmedel vid tillfälligt behov ................................................................. 16 
KS § 166 Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för  

 utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst ......................................... 17 

KS § 167 Årsredovisning och ansvarsfrihet 2015 för Värmlands läns Vårdförbund ............................ 18 
KS § 168 Ny tjänst som boendestödjare inom individ- och familjeomsorgen ...................................... 19 

KS § 169 Värmlands kulturplan 2017-2020 .......................................................................................... 21 
KS § 170 Ansökan om bidrag till stödkonsert ....................................................................................... 22 
KS § 171 Rapport: Remiss regional indelning - tre nya län .................................................................. 23 

KS § 172  Ägardirektiv Storfors Mark- och Industrifastigheter AB ...................................................... 27 

KS § 173  Remiss: Förslag till nya föreskrifter för väg 237, Värmlands län ......................................... 28 
KS § 174 Detaljplanändring för Koltorp 1:18 m.fl. ............................................................................... 29 
KS § 175      Förändring av organisatorisk tillhörighet av tjänst  

 Samordningsansvarig över socialtjänsten (SAS) ................................................................... 31 
KS § 176    Rekrytering av enhetschef individ- och familjeomsorg ......................................................... 32 

KS § 177 Aktuella frågor ....................................................................................................................... 33 
 

 
 
 

 

  



  

 

STORFORS KOMMUN 
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2016-09-21 

 
Sida 

3(33) 

 

  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KS § 155 Godkännande/komplettering av föredragningslistan 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan 

kompletteras med följande.   

 

22. Förändring av organisatorisk tillhörighet för tjänsten Samordningsansvarig 

 över socialtjänsten (SAS). 

 

23. Rekrytering av enhetschef Individ- och familjeomsorg. 

 

24. Aktuella frågor.  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

Komplettera och förändra föredragningslistan enligt ovanstående. 

 

_________________ 
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KS § 156 Meddelanden  

 

Kommunstyrelsens Vård- och omsorgsutskott 

 

Kommunstyrelsens Vård- och omsorgsutskott  
Protokoll 2016-08-25 § 40. 

Rapport om nytt särskilt boende. 

Dnr KS 2015-48 

 

Protokoll 2016-08-25 § 41. 

Kvartalsrapport avvikelser/missförhållanden, SoL och LSS. 

Dnr KS 2016-129 

 

Protokoll 2016-08-25 § 42. 

Rapport om vårdskada 

Dnr KS 2016-286 

 

 

Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott 
Protokoll 2016-08-25 § 49 

Utvärdering av systematiskt kvalitetsarbete, ”delaktighet och inflytande”. 

Dnr KS 2016-40 

 

Protokoll 2016-08-25 § 50 samt bilaga 1. 

Krisplan 2016-2017 

Dnr KS 2016-259 

 

Protokoll 2016-08-25 § 51. 

Uppföljning/utvärdering elevhälsoplan läsåret 2015-2016. 

Dnr KS 2015-203 

 

Protokoll 2016-08-25 § 52 samt bilaga 2. 

Elevhälsoplan läsåret 2016-2017. 

Dnr KS 2016-258 

 

Protokoll 2016-08-25 § 53. 

Kunskapsuppföljning årskurs 3 och 5. 

Dnr KS 2016-257 

 

Protokoll 2016-08-25 § 54. 

Betygsstatistik årskurs 6 – 9. 

Dnr KS 2016-257 
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KS § 156 forts. 

 

Protokoll 2016-08-25 § 55. 

Analys av resultat på Nationella proven 2016. 

Dnr KS 2016-257 

 

Karlstads Universitet  

Regionalt utvecklingscentrum för skola och förskola 

RUCs Nyhetsbrev augusti 2016. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av meddelanden. 

 

_______________ 
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KS § 157 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet 

 

Kommunchef Mats Öhman redogör för följande: 

 

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

 

* Positiv befolkningsutveckling. 

 

* Skolans resultat och ökar i den nationella rankning av skolor i Sverige. 

 

* Företagsklimat: Rankningen i Svenskt Näringsliv bättre. 

 Storfors kommun har klättrat 34 placeringar. 

 

* Påbörjat arbetet: Bättre näringslivsklimat Storfors – 2020. 

 

*  Kommunens ekonomi är i balans. 

 

* Samverkan med andra kommuner. 

 

* Avtal – samverkan med Karlskoga kommun angående upphandling – inköp. 

 

* Förtydligande av uppdragslistan.  

 

* Förtydligande över kommunens alla avtal. 

 

* Mallar är framtagna som är anpassade till den grafiska profilen. 

 

* Attraktivare arbetsgivare. 

 

* Pensionsavgångar. Förteckning över pensionsavgångar och vilka kompetenser 

 som kommunen därmed förlorar.  

 

__________________ 

 

 



  

 

STORFORS KOMMUN 
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2016-09-21 

 
Sida 

7(33) 

 

  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KS § 158 Anmälan om delegationsbeslut 

 

Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde 

delegationsbeslut nr 42-49. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

 

____________________  

  



  

 

STORFORS KOMMUN 
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2016-09-21 

 
Sida 

8(33) 

 

  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

  Dnr KS 2016-0212 

 

KS § 159 Antagande av plan för psykiskt och socialt 

 omhändertagande vid krissituationer(krisstöd) 

 inom Storfors kommun 

 

Sammanfattning 

POSOM-planen ingår i kommunens krishanteringssystem som ytterst 

regleras av Lagen (2 006:544) om kommuners och landstings åtgärder vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Kommunen har det 

yttersta ansvaret för att människor som bor eller vistas i kommunen får den 

hjälp och det stöd som de behöver enligt 2 kap, 2 §, SoL. Detta ansvar 

gäller under normala förhållanden såväl som vid samhällsstörningar och 

extraordinära händelser. Ansvaret omfattar ekonomisk och praktisk hjälp 

samt psykosocialt stöd. Planen skall vara ett hjälpmedel för kommunens 

POSOM-grupp att uppfylla gällande lagstiftning samt tydliggöra 

arbetsrutiner, inlarmning, ersättningar och ledningsförhållanden. 

Bakgrund 

Normalt sker enskilda insatser för psykiskt och social omhändertagande 

inom ordinarie organisationer på arbetsmarknaden, inom institutioner och 

inom den privata sfären. Vid större och akuta krissituationer där ett flertal 

personer och anhörig drabbas inom Storfors kommuns geografiska 

område, skall kommunen kunna säkerställa psykiskt och social 

omhändertagande. 

 Detta krishanteringsarbete skall utgå från ”Allmänna råd för psykiskt och 

socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer, 1991:2 

(reviderat 1996).  

 

För att klara dessa insatser finns en POSOM-grupp inom kommunen för 

beredskap. Ansvaret för POSOM ligger inom kommunstyrelsen. 

Samverkan sker med Svenska kyrkan, polis, räddningstjänst och 

frivilligorganisationer. 

 

POSOM står för Psykiskt Och Socialt Omhändertagande och innebär att 

samhällets samlade resurser skall samordnas i syfte att erbjuda de 

hjälpbehövande en god service och vård vid stora olyckor och katastrofer.  
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KS § 159 forts. 

 

Planen skall användas: 

 När den ordinarie verksamheten avseende psykiskt och socialt 

    omhändertagande eller socialjourverksamheten inte har resurser att lösa 

 uppkommen händelse eller kris med befintliga resurser. Detta gäller  

    såväl dag-, kvälls- som helger. 
 

 Vid omfattande kris/extraordinär händelse som kräver samordnade  

    resurser gällande krisstöd inom kommunen t ex. i samband med 

     omfattande våldssituationer/övergrepp, explosioner, bränder,  

    smittspridning, långvarigt strömavbrott etc.  
 

 Vid de första akuta åtgärderna inom krishantering för drabbade och  

  anhöriga, för att senare kunna slussa hjälpbehövande till annan 

 ordinarie stödverksamhet.  

 

Inlarmning 

Beslut om inlarmning av POSOM-gruppen fattas av endera: 
 

  Den kommunala räddningsledaren 

  Vakthavande polisbefäl 

  Chef för beredningsgruppen 

 

Larm går till POSOM-gruppen genom att Bergslagens räddningstjänst 

larmcentral söker en av medlemmarna enligt upprättad larmlistan. Den 

medlem som först nås av larmcentralen, blir sammankallande och tar över 

inlarmningen. Fortsatt hjälp med inlarmningen kan begäras av 

larmcentralen. Normalt kallas hela gruppen in, men även delar av gruppen 

kan kallas in, om sammankallande tillsammans med räddningsledaren 

och/eller polisbefälet bedömer att behovet täcks. 

 

Sammankallande avgör efter samråd med räddningsledaren och/eller 

polisbefälet vart POSOM-gruppen skall samlas och var omhändertagandet 

skall ske. 

 

Ersättning  

Varje myndighet står för de kostnader som uppkommer i samband med att 

personal inkallas.  
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KS § 159 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från säkerhetssamordnare Michael Björklund, 

2016-06-13. 

Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 

(krisstöd) inom Storfors kommun. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-08-22 § 96 samt bilaga 1. 

 

Säkerhetssamordnare Michael Björklund redogör för plan för psykiskt och 

socialt omhändertagande vid krissituationer (krisstöd) inom Storfors 

kommun. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Anta upprättad plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid 

krissituationer(krisstöd) inom Storfors kommun enligt bilaga 1. 

 

____________________ 

 

   

http://storfors.se/download/18.321c781815795cc4ea9a62/1476272823525/Bilaga+1+KS+2016-09-21+%C2%A7+159.pdf
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 Dnr KS 2016- 0118 

 

  

KS § 160         Information om RIS 2017 – Övning /utbildning 

 

Säkerhetssamordnare Michael Björklund informerar om RIS 2017. 

 

Den tidigare planerade övningen SAMÖ 2016 blev inställd.  

Mycket arbete och planering av SAMÖ var genomförd.  

 

Landshövdingen i Värmland ansåg att om SAMÖ 2016 inte kunde genomföras 

borde vi genomföra en mindre övning i Värmland.   

Landshövdingen kontaktade kommuncheferna i Värmlands län. 

Därefter påbörjades planeringen av övningen RIS 2017. 

 

Ett antal andra kommuner, myndigheter har framställt önskemål om att få delta. 

Kommuner och myndigheter som deltar i övningen RIS 2017: 

* Värmlandskommunerna. 

* Dalslandskommunerna. 

* Länsstyrelsen Värmland. 

* Landstinget Värmland. 

* Polismyndigheten med flera. 

 

Syftet med övningen är att öva och utveckla förmågan att samverka med andra 

myndigheter i krissituationer.  

Övningen ska vara lärande och utvecklande. 

 

Utbildningen kommer att äga rum den 26 april 2017 mellan kl. 09.00-21.00. 

Det innebär att personalskifte måste ske under övningen. 

 

Länsstyrelsen står för samtliga kostnader. 

 

Ytterligare information om övningen och om kommunstyrelsens roll kommer att 

lämnas innan övningen den 26 april. 

 

_________________ 
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  Dnr KS 2016-0088 

 

KS § 161 Ekonomi/månadsrapport 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för månadsrapport augusti 2016. 

 

Ingela Bergare lämnar en beskrivning av personalförändringar såsom avslutade 

anställningar vilka är uppdelade på orsak, exempelvis pensionsavgång,  

slutat på egen begäran, nyanställningar. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av ekonomirapport/månadsrapport för augusti 2016. 

 

__________________  
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  Dnr KS 2016-0280   

 

 

KS § 162 Delårsrapport för Storfors kommun 2016 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för delårsrapport 2016. 

 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2016. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-08-22 § 97. 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för delårsrapport för Storfors kommun 2016. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Fastställa delårsrapport januari-juni för Storfors kommun 2016 enligt bilaga 2. 

 

____________________ 

  

http://storfors.se/download/18.321c781815795cc4ea9a63/1476272835502/Bilaga+2+KS+2016-09-21+%C2%A7+162.pdf
http://storfors.se/download/18.321c781815795cc4ea9a63/1476272835502/Bilaga+2+KS+2016-09-21+%C2%A7+162.pdf
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   Dnr KS 2016-0010 

 

 

KS § 163 Revisionsrapport årsredovisning 2015 
 

 

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport årsredovisning 2015 

Kommunrevisorerna i Storfors kommun har granskat kommunens  

årsredovisning 2015 och har i sitt arbete biståtts av konsulter från KPMG. 

Revisorerna gör bedömningen att årsredovisningen ger en rättvisande 

bild av kommunens ställning och räkenskaper tror vissa brister i 

tilläggsupplysningar. 

 

Revisorerna uttalar sig inte om måluppfyllelsen avseende god ekonomisk 

hushållning då de anser att målen är skrivna på ett sätt som gör dem svåra  

att utvärdera och följa upp. 

 

Kommunstyrelsen håller med revisorerna i delar av deras kritik på målens 

utformning och uppföljningsbarhet. Under hösten kommer Kommunstyrelsen 

genom budgetberedningen arbeta med mål för god ekonomisk hushållning 

samt mål för verksamheterna som inte direkt är kopplade till god ekonomisk 

hushållning för att få möjlighet till en bättre styrning av kommunen.  

Under våren arbetade kommunens enheter med mål för verksamheterna samt 

verksamhetsplaner för 2017, arbetet med dessa kommer nu att fortsätta under 

hösten av både tjänstemän och politiken. Planen är att mål och budget för  

2017, plan 2018-2019 kommer att antas av Kommunfullmäktige på  

sammanträdet i december. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport årsredovisning 2015, Dnr KS 2016-10 

Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare, 2016-09-19. 

  

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen lämnar ovanstående som svar till revisorerna, på 

revisionsrapport 2015. 

 

____________________ 

 

 

 

Kopia 

Kommunrevisionen 

Annelie Svensson, KPMG 



  

 

STORFORS KOMMUN 
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2016-09-21 

 
Sida 

15(33) 

 

  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

 

 Dnr KS 2016-0232 

 

 

KS § 164 Reviderat avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd  

 

Den gemensamma hjälpmedelsnämnden skall verka för att länets 

invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor.  

Landstinget och kommunerna har även ansvaret att erbjuda 

förbrukningsartiklar som behövs vid urin-och avföringsinkontinens. 

 

Med anledning av vissa svårigheter i samband med tillämpning av gällande avtal, 

har förslag till reviderat samverkansavtal tagits fram.  

Ändringarna avser bland annat hjälpmedelsnämndens uppgifter och 

resursfördelningen mellan huvudmännen. En del i förslaget för resursfördelning är 

att ”kostnadsfördelningen mellan landsting och kommunerna är 50 % på 

landstingen och 50 % på kommunerna. Fördelningen mellan kommunerna baseras 

på åldersgruppen 80 år och äldre”. Därtill har vissa redaktionella ändringar gjorts. 

 

 Beslutsunderlag 

Förslag på reviderat avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd. 

Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2016-08-25 § 43 samt bilaga 2. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Godkänna förslaget till reviderat avtal om samverkan i gemensam 

hjälpmedelsnämnd, bilaga 3. 

 

____________________  

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Hjälpmedelsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

http://storfors.se/download/18.321c781815795cc4ea9a64/1476272844293/Bilaga+3+KS+2016-09-21+%C2%A7+164.pdf
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    Dnr KS 2016-0063 

 

 

KS § 165 Hyresavgifter för hjälpmedel vid tillfälligt behov 

 

En ny hjälpmedelspolicy beslutades under våren 2015 och utgör grunden för de 

beslutade förändringarna. 

Förändringarna innebär att de hjälpmedel som inte kräver hälso- och sjukvårdens 

kompetens blir egenansvar samt att hjälpmedel som förskrivs ska tillgodose ett 

varaktigt behov. 

 

Vid kortvarigt behov av hjälpmedel (under 4 månader) finns möjlighet att hyra 

hjälpmedel inom kommunens verksamhet. Detta gäller då utprovningen inte 

kräver hälso- och sjukvårdens kompetens och tillfällig funktionsnedsättning/skada 

vid t.ex. frakturer, operationer och liknande. Om behovet kvarstår efter fyra 

månader görs en bedömning om förskrivning. 

 

Hjälpmedelsnämnden beslutade 151127 att till respektive kommunfullmäktige 

och landstingsfullmäktige föreslå enhetliga avgifter för hyra av hjälpmedel vid 

tillfälligt behov. 2016-05-20 har Landstinget i Värmland samt 15 av länets 

kommuner antagit de nya hyresavgifterna för hjälpmedel vid tillfälligt behov. 

 

Beslutsunderlag 

Hyresavgifter för hjälpmedel vid tillfälligt behov.  

Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2016-08-25 § 44 samt bilaga 3. 
  
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Fastställa hyresavgifter för hjälpmedel vid tillfälligt behov enligt bilaga 4. 

 

___________________  

 

  

http://storfors.se/download/18.321c781815795cc4ea9a65/1476272854988/Bilaga+4+KS+2016-09-21+%C2%A7+165.pdf
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  Dnr KS 2016-0241 

 

 

KS § 166 Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till 

stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik 

socialtjänst 

 

Sveriges kommuner och landsting rekommenderar kommunerna att tillsammans 

finansiera en nationell stödfunktion på SKL för utveckling av en mer 

kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst, samt att under 2017-2018 utreda vidare 

och förankra i kommuner och landsting framtida finansiering av en nationell 

stödfunktion. 

Funktionen har tidigare finansierats av staten. 

 

Planen som ska utarbetas för perioden 2017-2018 borde presenteras innan 

kommunen kan ta ställning för framtiden. 

 

Det är tveksamt om utvecklingsarbetet och uppbyggnad av NSK-S 

(nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten) samt 

nationella programråd leder till en jämlik socialtjänst.  

 

Beslutsunderlag 

Meddelande från styrelsen i SKL nr 10/2016. 

Rekommendation från SKL, daterad 2016-06-10. 

Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott 2016-08-25 § 48. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Inte godkänna den föreslagna rekommendationen om att stödja en nationell 

stödfunktion under 2017-2018. 

 

___________________ 

 

 

 

 

Kopia 

SKL 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

STORFORS KOMMUN 
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2016-09-21 

 
Sida 

18(33) 

 

  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

 Dnr KS 2016-0137 

 

KS § 167 Årsredovisning och ansvarsfrihet 2015 för Värmlands läns 

Vårdförbund 

 

Värmlands läns Vårdförbund har överlämnat årsredovisning 2015 för behandling 

och ställningstagande angående ansvarsfrihet i ägarkommunernas 

kommunfullmäktige. 

 

Av revisionsberättelsen framgår att de finansiella målen för god ekonomisk 

hushållning liksom balanskravet har uppnåtts för 2015. Avseende de 

verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning har förbundet i allt 

väsentligt uppnått de mål som redovisats i årsredovisningen. 

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och den interna kontrollen 

bedöms ha varit tillräcklig. 

 

Revisionen tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att 

kommunalförbundets årsredovisning godkänns. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015. 

Protokoll från direktionen 2016-03-18 § 3. 

Granskning av bokslut 2015, rapport KPMG 2016-03-31. 

Revisionsberättelse 2015. 

Protokoll från direktionen 2016-06-03 § 13. 

Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott 2016-08-25 § 56. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Bevilja förbundsdirektionen för Värmlands läns Vårdförbund ansvarsfrihet för år 

2015. 

 

Godkänna Värmlands läns Vårdförbunds årsredovisning för år 2015. 

 

___________________ 

 

Ledamoten Christina Skogström (S) deltar ej i behandling av ärendet eller beslut 

på grund av jäv. 
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 Dnr KS 2016-0288 

 

KS § 168 Ny tjänst som boendestödjare inom individ- och 

familjeomsorgen 

 

Socialtjänstlagen föreskriver att varje kommun måste ha en boendestödjare inom 

kommunen. Tidigare har det gått att lösa behoven utan en permanent tjänst men 

den lösningen är inte längre hållbar. Med anledning av detta behöver en 

boendestödjare anställas.  

 

Boendestödjaren ska arbeta med vuxna personer som har psykisk ohälsa och/eller 

funktionsnedsättning. Målgruppen klarar till stor del av att bo på egen hand men 

behöver hjälp i vissa situationer i den dagliga livsföringen, exempelvis: 

 

- handledning,  

- muntligt stöd för tvätt, städning, matlagning,  

- socialt stöd för att minska risken för isolering 

- följa med personer till vårdinrättning 

- handräckning av mediciner 

- myndighetskontakter 

 

I kommunen finns idag sju personer som har olika behov av boendestöd och 

tillsammans är den beräknade tiden 40,5 timmar per vecka. Kostnaden under 2016 

kommer att bli ca 160 000 kr och ungefär 500 000 kr under 2017 och framåt. I 

längden beräknas denna förebyggande insats kunna minska kostnaden för 

placeringar, kontaktpersoner samt övrig vuxenvård med motsvarande summa samt 

att personerna kan bo kvar hemma med en högre livskvalité. 

 

Kostnaden ska belasta ansvar 365 verksamhet 58015. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Ingmarie Thyr, 2016-08-24. 

Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott 2016-08-25 § 57. 

 

Verksamhetschef Ingmarie Thyr redogör för ärendet.  

Ovanstående beräknad kostnad är för tre månader. Det föreligger dock problem att 

rekrytera befattningshavare inom kort tid, varför tjänsten bör tillsättas från och 

med 2016-11-01, vilket innebär en kostnad för 2016 om ca 80 000 kronor. 
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KS § 168 forts. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Skapa en ny tjänst som boendestödjare, 100 %, tillsvidare, inom Individ- och 

familjeomsorg från och med 2016-11-01. 

 

Kostnaden belastar ansvar 365 och verksamhet 58015. 

 

Kostnaden för den nya tjänsten som boendestödjare 100 %, tillsvidare  

skall arbetas in budget 2017. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Ingmarie Thyr 

Mariette Karlsson 

Kristina Elmström 

Daniel Bekking 

Ingela Bergare 
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  Dnr KS 2016-0195 

 

KS § 169 Värmlands kulturplan 2017-2020  

 

Kulturplanen är en så kallad paraplystrategi för hela Värmland. Den tar ett 

utvecklingsinriktat helhetsgrepp över den offentligt finansierade kulturen i 

Värmland, med fokus på de insatser som ska göras inom ramen för 

samverkansmodellen. 

 

Kulturplanen konkretiserar den regionala utvecklingsstrategin  

Värmlandsstrategin 2014–2020, som syftar till att skapa förutsättningar för att 

Värmland ska vara en hållbar, attraktiv region där människor vill bo, utvecklas 

och där företag vill expandera och etablera sig. 

Kulturplanen är ett regionalt program och planeringsverktyg för utveckling av 

kulturen i Värmland. 

Den är ett politiskt dokument, fastställt av regionfullmäktige.  

Ambitionen är att beskriva det regionala kulturlivet ur ett brett perspektiv, men 

fokus ligger på insatser som görs av Region Värmland och/eller de 

regionala kulturverksamheterna – och av den regionala nivån i samverkan med 

kommunerna. Planen gäller för fyra år, 2017–2020. 

Den övergripande, fyraåriga planen har fått en mer generell karaktär, medan de 

specifika insatserna och aktiviteterna inom prioriterade områden konkretiseras 

i de årliga handlingsplanerna. 

Kulturplanens mål konkretiseras också i de verksamhetsplaner, visioner,  

årsplaner och liknande som enskilda kommuner, Landstinget i Värmland,  

Region Värmland och de olika kulturverksamheterna tar fram. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss från region Värmland, Värmlands kulturplan 2017-2020. 

Tjänsteutlåtande från enhetschef för kultur och fritid, 2016-08-15. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-08-22 § 95. 

 

Enhetschef för kultur och fritid Olle Rodhén redogör för ärendet. 

  

Kommunstyrelsens beslut   

 

Godkänna Värmlands kulturplan 2017-2020, med reservation för att delar av 

bidraget från Statens kulturråd borde fördelas till alla kommuner så att dessa  

på så sätt har möjlighet att utveckla sitt lokala kulturliv. 

____________________ 

Kopia 

Region Värmland 
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 Dnr KS 2016-0264 

  

KS § 170 Ansökan om bidrag till stödkonsert 

 

Organisationen Suicide Zero har i en skrivelse inkommen till kommunen  

2016-07-29 ansökt om bidrag till att anordna en konsert i Karlstad  

den 26 augusti 2016. 

 

Storfors kommun håller med om att självmorden behöver minskas.  

För att erhålla ett bidrag från de budgeterade medlen för förenings- och 

verksamhetsstöd krävs dock att den sökande uppfyller de regler och riktlinjer 

för föreningsstöd som Storfors kommun har beslutat.  Ansökan ska vara 

kommunen tillhanda senast 30 april året innan bidragsåret. 

 

Med hänsyn till Storfors kommuns gällande regler och riktlinjer för förenings- 

och verksamhetsstöd föreslår tjänstemannaorganisationen att ansökan avslås. 

Ansökan har ej inkommit före 30 april året innan bidragsåret och saknar flera 

av de uppgifter som krävs för att kunna göra en bedömning utifrån de regler  

och riktlinjer för föreningsstöd som Storfors kommun har.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan om bidrag till organisationen Suicide Zeros stödkonsert, 2016-07-26. 

Tjänsteutlåtande från processtödjare Oskar Eklöf, 2016 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-08-22 § 99. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Avslå ansökan från organisationen Suicide Zero om bidrag till deras stödkonsert. 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Organisationen Suicide Zero 
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  Dnr KS 2016-0251 

 

 

KS § 171 Rapport: Remiss regional indelning - tre nya län 

 
Remissyttrande SOU 2016:48 Regional indelning – tre nya län, 

Finansdepartementet dnr Fi2016/02568/K 

 

Bakgrund 

Storfors kommun har blivit ombedd att svara på en remiss enligt ovan rubrik. Se 

bilaga 5 – svar på remissyttrande.   

 

Regeringen bemyndigade juli 2015 statsrådet Ardalan Shekarabi 

att tillkalla en kommitté med uppgift att föreslå en ny indelning av län och 

landsting i Sverige. Med stöd av bemyndigandet beslutades samma dag att 

förordna landshövdingen Barbro Holmberg som ordförande och 

förbundsordföranden Kent Johansson som vice ordförande i kommittén. 

Kommittén har tagit sig namnet Indelningskommittén. 

 

Under de senaste decennierna har tre större ändringar i länsindelningen 

genomförts. År 1968 lades Stockholm stad och Stockholms län samman till ett 

nytt län, Stockholms län. 1997 slogs Kristianstads och Malmöhus län samman till 

Skåne län och året efter, 1998, lades Göteborgs och Bohus, Älvsborgs samt 

Skaraborgs län samman till Västra Götalands län. De i dag största länen har 

således redan genomfört en indelningsreform. Över hälften av Sveriges 

befolkning bor i dessa tre län, medan mindre än hälften, bor i 18 län. Den kraftiga 

obalansen i den regionala samhällsorganisationen har gett Stockholm, Skåne och 

Västra Götaland fördelar genom att man har stora administrativa resurser och en 

kunskapsmässig plattform vid såväl regionala som nationella 

prioriteringsdiskussioner. 

 

Det förslag Indelningskommittén nu presenterar utgår från att det för 

framtiden finns möjlighet att skapa sex starka län som alla, i ökad 

global konkurrens och inom den europeiska integrationen, kan bidra till nationell 

tillväxt och lokal välfärd. Dessa landsting blir också starka nog att fungera i en 

ändamålsenlig regional samhällsorganisation tillsammans med länsstyrelser och 

centrala statliga myndigheter.  

 

Regeringen vill dela in Sverige i väsentligt färre län, regioner och landsting än 

dagens 21. En utredning tillsattes förra sommaren och på eftermiddagen 

presenterades ett första förslag om ny indelning för regionalpolitiker i Stockholm. 

Sveriges regionala indelning är viktig för möjligheterna att skapa tillväxt och 

därmed förutsättningar för likvärdig välfärd i hela landet. 
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KS § 171 forts. 

 

– Vi ska sträva efter att få så jämnstarka regioner som möjligt, säger 

Indelningskommitténs ledamot Barbro Holmberg. 

Utredningen sex nya storregioner är följande: 

1) Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. 

2) Gävleborg, Dalarna, Uppsala län, Västmanland, Örebro och Södermanland. 

3) Stockholm och Gotland. 

4) Västra Götaland, Halland och Värmland. 

5) Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg. 

6) Blekinge och Skåne. 

 

Sammanfattning 

Storfors kommun ställer sig, som bland annat Region Värmland, positiv till 

indelningskommittén förslag om att dela in Sverige i sex regioner.   

 

Storfors kommun ser även positivt på att den nya regionsbildningen kommer till 

stånd redan 2019. Under perioden 2018 till 2023 skall dock frågor som berör 

kollektivtrafik, arbetsmarknad, hälso- och sjukhusfrågor diskuteras vidare så att 

inte nya regionsbildningar bygger hinder mellan gränskommuner och försvårar 

befintliga och ny samverkansformer.  

 

Storfors kommun fortsätter att föra dialog med kommunerna i Värmland och 

Karlskoga kommun gällande framtida länstillhörighet.  

 

I kommunens remissyttrande har även material (ärende 17) från Karlskoga 

kommun tagits i anspråk. Karlskoga kommun skriver bland annat i sitt yttrande att 

de ställer sig positiva till att tillhöra Svealandsregionen. Tillika påpekar Karlskoga 

kommun att ”ekonomiska frågor och konsekvenser måste vara utredda och 

redovisade i betydligt större omfattning än vad som kan läsas ut av 

indelningskommitténs delbetänkande. Detta gäller i hög grad för hälso- och 

sjukhusfrågor, arbetsmarknads- och kollektivtrafikfrågor i samverkan med 

kommunerna i östra Värmland och stråket Oslo-Stockholm. ”  

 
Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1 svar remissyttrande SOU 2016:48 Regional indelning – tre nya 

län, Finansdepartementet dnr Fi2016/02568/K 

2. Delbetänkande Indelningskommittén – tre nya län (skickas ut digitalt)  

3. Ärende 17, remissyttrande Karlskoga kommun 

4. Ekonomiska konsekvenser, rapport Gunnar Tidemand, Region Värmland 

5. Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öhman 2016-09-14. 
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KS § 171 forts. 

 

Kommunchef Mats Öhman redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna framtaget remissyttrande, bilaga 5, 

kring Regional indelning – tre nya län SOU 2016:48, daterat 2016-09-14.   

I tjänsteutlåtandet redovisas bland annat följande: 

Storfors kommuns ställningstagande: 

Storfors kommun ställer sig bakom Indelningskommittén delbetänkande om att 

dela in Sverige i tre nya län SOU 2016:48 men samtidigt osäker kring vilket nytt 

län, Västra Götaland eller Svealand som är bäst för Storfors kommun. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 
Andris Widuss (M) yrkar följande: 

1. Att Värmland bildar en egen region. 

2. Att om det bildas storregioner skall Värmland införlivas i Svealand. 

 Om detta inte bifalles: 

3. Att om det framgår i remissvaret att Storfors kommun ej är enigt. 

 

Håkan Larsson (C) yrkar bifall till Andris Widuss (M) förslag punkt 3. 

 

Beslutsgång – Propositionsordning 

Ordföranden Hans Jildesten (S) finner att det föreligger 2 huvudförslag: 

1.  Andris Widuss (M) yrkande att Värmland bildar en egen region. 

2. Tjänsteutlåtandet från kommunchef Mats Öhman att Storfors kommun ställer 

 sig bakom Indelningskommittén delbetänkande om att dela in Sverige i tre 

 nya län SOU 2016:48. 

 

Ordföranden ställer först ovanstående 2 huvudförslag emot varandra.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden meddelar att omröstningen har utfallit med att 7 ledamöter röstat för 

att Storfors kommun beslutar enligt kommunchefs Mats Öhmans tjänsteutlåtande 

och att 2 ledamöter röstat enligt Andris Widuss förslag.  

 

Proposition 
Därefter ställer ordföranden proposition på Andris Widuss (M) förslag punkt 2,   

att om det bildas storregioner skall Värmland införlivas i Svealand mot 

att Storfors kommun inte än tagit ställning till Regiontillhörighet.  

 

Omröstningsresultat 
Ordföranden meddelar att omröstningen har utfallit med att 7 ledamöter röstat för 

att Storfors kommun meddelar i sitt remissvar att Storfors kommun inte än tagit 

ställning till Regiontillhörighet och att 2 ledamöter röstat enligt  

Andris Widuss (M) förslag punkt 2, att om det bildas storregioner skall Värmland 

införlivas i Svealand.   
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KS § 171 forts. 

 

Proposition 
Därefter ställer ordföranden proposition på om kommunen skall bifoga ett 

följebrev med remissvaret som visar att kommunstyrelsen ej är eniga i frågan. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Storfors kommun lämnar framtaget remissyttrande, bilaga 5, kring Regional 

 indelning – tre nya län SOU 2016:48, daterat 2016-09-14.   

 

2. Storfors kommun bifogar ett följebrev som visar att kommunstyrelsens ej är 

 enig i frågan. 

 

____________________ 

 

 

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

till förmån för Andris Widuss yttranden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Finansdepartementet 

fi.registrator@regeringskansliet.se 

Kenneth Sandén 

Ingela Bergare 

Ingmarie Thyr 

Daniel Bekking 

Eva Wiklund 

Oskar Ekelöf 

Börje Andersson 

Samtliga enhetschefer 

 

 

http://storfors.se/download/18.321c781815795cc4ea9a66/1476272861374/Bilaga+5+KS+2016-09-21+%C2%A7+171.pdf
mailto:fi.registrator@regeringskansliet.se
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  Dnr KS 2016-0281 

 

 

KS § 172  Ägardirektiv Storfors Mark- och Industrifastigheter AB 

 

 

Kommunchef Mats Öhman presenterar förslag till ägardirektiv för  

Storfors Mark- och Industrifastigheter AB. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-08-22 § 101 samt bilaga 2. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 

Anta ägardirektiv för Storfors Mark- och Industrifastigheter AB enligt bilaga 6. 

 

__________________ 

 

  

http://storfors.se/download/18.321c781815795cc4ea9a67/1476272867669/Bilaga+6+KS+2016-09-21+%C2%A7+172.pdf
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   Dnr KS 2016-291 

  

KS § 173  Remiss: Förslag till nya föreskrifter för väg 237,  

 Värmlands län 

 

Storfors kommun har erhållit remiss från Trafikverket gällande förslag till nya 

föreskrifter för väg 237, Värmlands län.  

Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 237 i Värmlands län och att 

befintlig föreskrift VVFS 2007:672 då kommer att upphävas. 

Väg 237 sträcker sig från Örebros länsgräns till väg 26 Storfors. 

 

Trafikverkets förslag till hastighetsbegränsning sträckan Örebro länsgräns -  

väg 26 Storfors från nuvarande hastighet 90 km/h till 80 km/h. 

 

Remissvar skall ha inkommit skriftligen senast den 10 oktober 2016 till 

trafikverket@trafikverket.se 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

Ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett förslag till remissvar. 

 

Delegera till kommunstyrelsens ledningsutskott att besvara remissen från 

Trafikverket. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mats Öhman 

 

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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  Dnr KS 2016-0075   

 

KS § 174 Detaljplanändring för Koltorp 1:18 m.fl. 

 

SAMRÅD OCH GRANSKNING 

Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 2016-03 -29 till och med 

2016-04-20, med möjlighet för berörda sakägare att lämna synpunkter. 

 

Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse, som har 

presenterats tillsammans med uppdaterade planhandlingar, i den efterkommande 

granskningsfasens utställning.  

Granskning hölls tillgänglig under perioden  2016-07-01 till och med 2016-07-22, 

med möjlighet för sakägare och andra berörda, att fortsatt kunna lämna 

synpunkter på planförslaget.. 

 

I de yttranden som inkommit finns ingen erinran mot detaljplanens genomförande. 

Eventuell problematik kan möjligtvis vara buller vilket Trafikverket påpekat. En 

bullermätning är beställd och om det föreligger bullerproblematik går denna att 

avhjälpa med bullerdämpande åtgärder.  

 

Planförfattaren bedömer sammantaget att detaljplanen är redo för antagande. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till antagandehandlingar: 

Plankarta med planbestämmelser och illustration, 2016-09-19  

Planbeskrivning, antagandehandling – Detaljplan för Koltorp 1:18 m.fl.  

2016-09-19   

Granskningsutlåtande 2016-09-19 

Tjänsteutlåtande förslag till antagande av detaljplan 2016-09-19 Tjänsteutlåtande 

ändring detaljplan för Koltorp 1:18 m.fl. 2016-02-18 

KF 2014- 08-28, § 115, inriktningsbeslut. 

KS 2014-12-02, § 228, beslut om att utse styrgrupp för projektering av särskilt 

boende.  

KSU 2014-10-06 § 143, förstudierapport, nytt särskilt boende. 
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KS § 174 forts. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 

Uppdra till utvecklingsstrateg Kenneth Sandén att delta vid ett 

fullmäktigesammanträde och redogöra för ärendet. 

  

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Anta detaljplan för Koltorp 1.18 m.fl. 

 

____________________ 
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Kenneth Sandén 

Lennart Aronsson 
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  Dnr KS 2016-0307 

 
KS § 175      Förändring av organisatorisk tillhörighet av tjänst 

  Samordningsansvarig över socialtjänsten (SAS) 

 

 

Tjänsten som SAS (Samordningsansvarig över socialtjänst) tillsattes i augusti 

2016 för att utöva tillsyn och utveckling inom socialtjänst. Vid tillsättningen 

beslutades att SAS:en skulle tillhöra Individ- och familjeomsorgen med 

tillhörande enhetschef som chef.  

 

Med anledning av tjänstens karaktär vad avser tillsyn har SAS:en tillsammans 

med kommunens ledningsgrupp kommit fram till att en lämpligare placering 

är att ingå samma arbetslag som MAS:en eftersom arbetsuppgifterna påminner  

om varandra. Därför är det lämpligt att flytta SAS:ens organisatoriska placering 

till staben med personalchef/stabschef som chef. 

 

Verksamhetschef Ingmarie Thyr redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2016-03-21 § 81 Förändrings av IFO:s organisation 

Tjänsteutlåtande från Ingmarie Thyr, 2016-09-20.  

Kommunstyrelsens beslut  

 

Ändra organisatorisk tillhörighet för tjänsten som Samordningsansvarig över 

socialtjänst (SAS) till stab från och med 2016-09-26. 

 

___________________ 
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Ingmarie Thyr 

Mariette Karlsson 

Daniel Bekking 

Kristina Elmström 

Anita Nässén 
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  Dnr KS 2016-0308 

 

KS § 176     Rekrytering av enhetschef individ- och familjeomsorg 

 

Nuvarande tillförordnad enhetschef har valt att inte förlänga sitt förordnande och 

därför uppstår en vakant tjänst som IFO-chef. Med anledning av svårigheten att 

rekrytera rent generellt inom socialtjänsten och specifikt till chefsbefattningar 

behöver kommunen ta hjälp av en rekryteringsfirma.  

Finansiering 

Tjänsten kommer att finansieras inom budget och belasta ansvar 365 verksamhet 

551. Kostnaden för rekryteringen kommer att uppgå till c:a 54 000 kr och belasta 

samma ansvar och verksamhet, kostnaden finns dock inte budgeterad. 

 

Verksamhetschef Ingmarie Thyr redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Rekrytera ny Individ- och familjeomsorgschef för individ- och familjeomsorg. 

 

Rekryteringsarbetet sker genom en rekryteringsfirma. 

 

Avsätta 60 000 kr från kommunstyrelsens miljon för oförutsett med frikod 9701. 

 

___________________ 
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Ingmarie Thyr 

Mariette Karlsson 

Daniel Bekking 

Kristina Elmström 

Ingela Bergare  
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KS § 177 Aktuella frågor 
 

*  Hotell & Camping Storlungen. 

 

* Peter Farrington framför en eloge till alla GS anställda m.fl. som  

 iordningställt  så fint runt lekplatserna i Kyrksten, med flera områden.    

 

____________________ 

 


