
 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2017-01-16 

 

Sida 

1(37) 

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Plats och tid Samm Sammanträdesrum Kerimäki, kommunhuset, Storfors, måndagen 

den 1716 januari 2017, kl. 08.15-10.37.  Ajournering 09.33-09.40.  

Beslutande Hans Jildesten (S)  

Christina Skogström (S) 

Glenn Aspnes (S) 
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KS § 1 Godkännande/komplettering av föredragningslistan 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan 

kompletteras med följande.   

 

25. Övertagande av fastigheten ”Änglagård”.  

 

26. Förvärv av fastigheten Koltorp 2:2. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

Komplettera och förändra föredragningslistan enligt ovanstående. 

 

_________________ 

 

  



 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2017-01-16 

 

Sida 

4(37) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KS § 2 Meddelanden  
 

Kommunstyrelsens Vård- och omsorgsutskott 

Protokoll 2016-12-08 § 61. 

Kvartalsrapport avvikelser/missförhållanden kv. 3, 2016. 

Dnr KS 2016-0129 

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 
Protokoll 2016-12-12 § 132 samt bilaga 3. 

Avrapportering angående anställning av resursassistenter. 

Dnr KS 2016-0121 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av meddelanden. 

 

__________________ 
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KS § 3 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet 
 

Kommunchef Mats Öhman redogör för följande: 

 

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

 

* Klart med samverkansavtalet med Karlskoga kommun gällande inköp och upphandling.  

 Avtalet gäller från och med 2017-01-01.  

 

* Energimyndighetens avslag avseende ansökan att genomföra projekt utökad Energi och 

 klimatrådgivning i Storfors, Filipstad och Kristinehamns kommun. 

 

__________________ 
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KS § 4 Anmälan om delegationsbeslut 

 
 

Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde 

delegationsbeslut nr 55-62. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

 

____________________  
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  Dnr KS 2016-0088 

 

 

KS § 5 Ekonomi/månadsrapport 
 

Redovisas månadsrapport december 2016. 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för ekonomi/månadsrapport december 2016. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av ekonomirapport/månadsrapport för december 2016. 

 

__________________  
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 Dnr KS 2015-0158 

 

 

 

KS § 6 Energiprojekt Folkets Hus/Kulturhuset  

 
Sammanfattning 

 

Folkets hus i Storfors är den mest energikrävande byggnaden i kommunens fastighetsbestånd. 

Energianvändningen 2015 var totalt 903 MWh och energikostnaden uppgick till 765 000 kr. 

Vissa punktåtgärder har gjorts i byggnaden, men i takt med ett högre nyttjande av lokalerna 

har också energianvändningen ökat. Rapportens siffror gällande energianvändning och 

kostnader är hämtade från 2012, men de stämmer bra överens med dagsläget. 

 

 
 

 

 

Byggnaden har genomgåtts grundligt inom ramen för BELOK total och begåvats med en 

rapport innehållandes energibesparande åtgärder. Med några smärre korrigeringar till 

rapporten föreslås att kommunens investerar 3,3 mkr i ett åtgärdspaket för att minska den 

årliga energikostnaden med 350 000 kr per år.   

Av dessa 3,3 mkr utgör ny styr- och reglerutrustning nästan en miljon. Detta måste ändå bytas 

ur ett underhållsperspektiv. Denna åtgärd kallas i rapporten för ”Åtgärd 0” 
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KS § 6 forts. 

 

Bakgrund 

2012 fick Storfors kommun 150 000 kr i ett statligt finansierat projekt, kallat BELOK Total. 

projektpengarna skulle användas för en konsultinsats som i sin tur skulle resultera i rapport. 

 

Denna rapport skulle innehålla utredning och utgöra ett beslutsunderlag för framtida 

investeringar i energibesparande åtgärder på berörd byggnad. Konceptet BELOK Total 

bygger på ett helhetsgrepp där alla tänkbara åtgärder beaktas och utreds för att sedan 

rangordnas efter lönsamhet.  

 

 

Tanken är att kommunen efter vald avkastning på investerat kapital skall få med fler åtgärder 

och en bättre långsiktighet än vad som är fallet om bara delar av tekniska installationer eller 

byggnadskomponenter utreds. 

 

Föreslagna korrigeringar till utredningen 

 

Utredningen går att läsa i sin helhet i Bilaga 1. I rapporten beskrivs en ”åtgärd-0”, detta är en 

behövlig upprustning av styrutrustningen som styr alla klimatstyrande installationer t.ex. 

ventilation. Rapportskribenten ser denna åtgärd som ett underhåll för fastigheten varav den 

inte kan räknas in i energibesparingspaketet. Samtidigt är den en förutsättning för de andra 

åtgärderna. Om samtliga åtgärder i utredningen genomförs beräknas kostnaden uppgå till 2,8 

mkr exklusive Åtgärd-0, beräknad till 695 000 kr. Årlig kostnadsbesparing beräknas till 

440 000 kronor och avkastningskravet på 8 % uppnås, i detta fall 12%. Vi ser vissa 

tveksamheter i rapporten som att de ursprungliga energikostnaderna är något höga vilket gör 

att besparingspotentialen kan ifrågasättas. Kostnaden för åtgärd-0 är för låg, efterforskningar 

av marknaden påvisar en kostnad på ca 1 mkr. För att få ekonomi i projektet förslås att vissa 

av åtgärderna lämnas utanför.  

   

 Vattenbesparingsåtgärd, delar har gjorts i samband med de projekt som pågått under 

2016 med bl.a. byte av toaletter o handfat. 

 Återvinning av kondensorvärme från köket. 

 Fönsterrenovering med en tredje fönsterruta. 

 

Åtgärd-0 (en miljon kr) är en förutsättning för att jobba vidare med energioptimering, och för 

att genomföra flera av åtgärderna i projektet. Utöver detta föreslås genomföra de andra 

åtgärderna, utom de som tidigare föreslagits utebli. Med en investering på 2,3 mkr för 

åtgärdspaketet, plus en miljon för ”åtgärd-0” ges en total investering på 3,3 mkr samt en årlig 

kostnadsbesparing på 350 000 kr. Avkastningen på investerat kapital blir 7 %. 
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KS § 6 forts. 

 

Storfors kommun avsatte 3 mnkr i investeringsbudget för tiden 2016-2018, för ombyggnation 

av Folkets Hus. 

Åtgärderna beräknas i rapporten till 3,3 mnkr. Kommunen har redan genomfört ett antal 

åtgärder i Folkets Hus. Därav kan konstateras att kvarvarande föreslagna åtgärder på Folkets 

Hus/Kulturhuset inryms i budgeterade medel 3 mnkr för åren 2016-2018.  

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Utredning (lång version) 

Bilaga 2 – Utredning (förkortad version) 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-04-20 § 51. 

Tjänsteutlåtande från enhetschef för teknisk drift Tommy Svärd, 2016-12-09. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-12-12 § 140. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Genomföra föreslagna åtgärder enligt utredning BELOK Total. 

 

Finansiering sker genom nyttjandet av 3,3 mnkr ur investeringsbudgeten 2016-2018. 

 

____________________  
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 Dnr KS 2016-0262 

   

 
KS § 7 Anpassa verksamheten och bemanning i hemtjänst 
 

 

Verksamheten har 2016 initierat ett individanpassat arbetssätt (ÄBIC och IBIC).  

Syftet är att säkerställa omsorg med god kvalitet där individen har insyn, inflytande och är 

medskapare i utformandet av det stöd som han eller hon behöver i sitt dagliga liv. För ett 

individanpassat arbetssätt behöver verksamheten utveckla bland annat kontaktmanskap där 

det ingår upprättande av genomförandeplaner, riskbedömningar, uppföljningar tillsammans 

med kund samt dokumentationsskyldighet mm. och som behöver planeras för (så kallad 

indirekt brukartid). 

Tillämpning av nya lagkrav i samband med införande av nytt verksamhetssystem kräver ett 

större arbete i kontakten med kunden när insatsen beslutas. Insatsen styrs mer av kundens 

totala behov. 

 

Utöver detta ska även hemtjänsten arbeta med förebyggande arbetssätt, riskbedömning enligt 

Senior Alert för vården av personer med risk för undernäring, fall och trycksår samt BPSD-

registret för personer med demenssjukdom. 

 

Sammantaget betyder den höjning av kvalitén som beskrivs ovan en ökad arbetsbelastning, 

framförallt i form av dokumentation och kvalitetssäkring kring kunden. Bemanning i 

hemtjänst räknas idag på ett genomsnitt av biståndsbedömda insatstimmar gånger 1,25 i kvot 

som anger både direkt och indirekt brukartid. Nuvarande kvot kommer inte att räcka till och 

därför föreslår verksamheten att beräkningskvoten ökas till 1,43. 

 

Beslutsunderlag 

VFN § 153 Värdighetsgarantier. 

 

3 kap 5 § SoL Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och 

genomföras tillsammans med honom heller henne  

 

4 kap 1 § SoL Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes 

möjligheter att leva ett självständigt liv. 

 

5 kap 4 § SoL Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer 

får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (kommunens 

värdegrund). 

 

SOSFS 2014:5 Hur en insats ska genomföras, bör dokumenteras i en 

genomförandeplan (6 kap 1 – 3 §§). 
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KS § 7 forts. 

 

Finansiering 

Anpassning till en utökad bemanningskvot ryms i den budget för 2017 som 

kommunfullmäktige antagit. 

 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsen: nationell värdegrund för äldreomsorgen. 

Utdrag ur SOSFS 2014:5. 

Socialstyrelsen: Individens behov i centrum (IBIC). 

Välfärdsnämnden 2014-11-14 § 153. 

Tjänsteutlåtande från enhetschef Hemtjänst Eva Turunen. 

Kommunstyrelsen 2016-11-14 § 200. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-12-12 § 139. 

Kommunfullmäktige 2016-12-15 § 73. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Hans Jildesten (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag samt lämnar 

som tilläggsyrkande följande: Verksamheten skall vid varje kommunstyrelsesammanträde 

under 2017 rapportera bemanning och kvot samt uppföljning mot budget.  

 

Andris Widuss (M) yrkar att beräkningskvoten för bemanningsunderlag för hemtjänsten 

kvarstår till 1,25. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens ledningsutskott med Hans Jildestens 

tilläggsförslag mot Andris Widuss yrkande.  

 

Röstning 

Christina Skogström (S), Glenn Aspnes (S), Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) 

Birgitta Hellberg (V), Lars-Erik Carlsson (V), Håkan Larsson (C) och Hans Jildesten (S) 

röstar bifall till kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag jämte Hans Jildestens 

tilläggsförslag.  

 

Andris Widuss (M) och Peter Farrington (M) röstar bifall till Andris Widuss (M) förslag. 

 

Röstningsresultat 

Ordföranden meddelar att röstningen utfallit med att 7 ledamöter röstat enligt 

kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag jämte Hans Jildestens tilläggsförslag  

och 2 ledamöter enligt Andris Widuss förslag. 
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KS § 7 forts.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Anpassa verksamheten i hemtjänsten genom att ändra beräkningskvoten för 

bemanningsunderlag för hemtjänsten till 1,43. 

 

Kommunstyrelsen förutsätter att verksamheten följer den kvot som kommunstyrelsen 

fastställt. 

 

Verksamheten skall vid varje kommunstyrelsesammanträde under 2017 rapportera bemanning 

och kvot samt uppföljning mot budget.  

 

Kostnaden belastar ansvar 420 verksamhet 51110. 

 

____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Ingela Bergare 

Eva Turunen 
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 Dnr KS 2017-0004 

 

KS § 8 Ledningsorganisation för Forsbroskolan 

 

 
Under 2016 förändrades ledningsorganisationen för Forsbroskolan. Förändringen  

föranleddes av den kraftiga tillströmningen av nyanlända elever inom grundskolan. 

Rektorstjänsten utökades till heltid för att 50 % av tjänsten skulle ansvara för  

mottagningen av nyanlända elever i grundskolan. 

Ansvaret för samordningen av projekten DUA, KAA och Värmlands framtid övergick till 

Arbetsmarknadsavdelningen. 

Nu har antalet nyanlända elever påtagligt minskat. Organisationen behöver därför anpassas 

till det. Ansvaret för samordningen av kommunens flyktingmottagande inom grund- och 

grundsärskola kan återgå till rektor för Vargbroskolan. Rektor för Forsbroskolan kan då  

också ta tillbaka ansvaret för projekten DUA, KAA, Värmlands framtid samt ansvaret för 

eleverna inom gymnasiesärskolan och SYV för IM-programmen. 

I tjänsten ingår också ett projektansvar för de två nya projekten ”Värmlands nya” och 

”Matchj2job” 

 

Finansiering 

Organisationsförändringen innebär en minskad kostnad motsvarande ca 315 tkr per år. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Fastställa nya ansvarsområden. 

 

2. Rektorn på Grundskolan ansvarar för samordning av kommunens flyktingmottagande 

 inom grund- och grundsärskola.  

 

3. Rektorn på Forsbroskolan ansvarar för projekt till exempelvis DUA, KAA, Värmlands 

 framtid, Värmlands nya, Match2job och liknande projekt. 

 

4. Rektorn för Forsbroskolan ansvarar för eleverna inom Gymnasiesärskolan och SYV för 

 IM-programmen. 

 

5. De nya ansvarsområdena träder i kraft när de fackliga förhandlingarna slutförts, dock 

 senast den 1 mars 2017. 

 

_________________ 

Kopia 

Ingmarie Thyr 

Åsa Askeskär 

Sven-Erik Rhen 
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 Dnr KS 2016-0031 

 

 

KS § 9 Intresseföreningen Bergslaget – ansökan Bergslagsakademin steg 2 

 

 
Bergslagsakademin har genomfört en förstudie för att ta reda på förutsättningarna för att starta 

en Bergslagsakademi, med vars syfte att bilda en tankesmedja. För att tydliggöra Bergslagen 

som en spännande och kunskapsintensiv utvecklingsregion. Som medlem i Intresseföreningen 

Bergslaget, tillfrågas nu Storfors kommun tillsammans med övriga medlemskommuner om att 

bidra med ett engångsbelopp om 10 000 kronor i kontanter och 10 000 kronor i form av 

arbetstid för att medfinansiera det fortsatta arbetet med uppbyggnaden av Bergslagsakademin. 

 

Steg 2: 

Genomförande av ett externt finansierat projekt under tre år. Projektet bedöms omfatta ca 1,5 

miljoner kronor per år för projektledare, digital plattform, ett årligt större lär seminarium samt 

pilotprojekt för att testa metoder och administration.  

 

Primär målgrupp är tjänstemän i kommunerna som arbetar med integration, jämställdhet, 

tillväxt- och näringslivsutveckling, folkhälsa, hållbar utveckling och tillgänglighet.  

 

Beslutsunderlag 

Bifogad sammanfattning i PDF ”Bergslagsakademin steg 2, 2016-02-02”.  

Tjänsteutlåtande från utvecklingsstrateg Kenneth Sandén, 2016-12-07. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-12-12 § 137. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Bifalla ansökan om medfinansiering av ett engångsbelopp om 10 000 kronor  

i enlighet med beslutsunderlaget, men Storfors kommun kan ej tillgodose uttalat 

önskemål om 10 000 kronor i form av arbetstid.  

 

____________________  

 

 

 

 

Kopia 

Intresseföreningen Bergslaget 

Kenneth Sandén 

Ingela Bergare  
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 Dnr KS 2016-0337 

 

 

KS § 10 Fastställande av riktlinje för inköp av kem- och hygienprodukter 

 
Eftersom många människor vistas i kommunens lokaler är det viktigt att tänka på vilka kem- 

och hygienprodukter som används i lokalerna ur allergi- och miljösynpunkt, både för personal 

och kunder. En riktlinje som beskriver vilka produkter som ska användas i lokalerna har 

därför tagits fram enligt bilaga. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för inköp av kem- och hygienprodukter. 

Tjänsteutlåtande från enhetschef kost och lokalvård Malin Larsson, 2016-10-24. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-12-12 § 133. 

 

Enhetschef kost och lokalvård Malin Larsson redogör för ärendet. 

 

Kost och städ har som mål och ambition att alltid ha ett miljötänk i arbetet. 

Exempelvis är produkterna inom lokalvården parfym fria. Likaledes används enbart 

parfymfritt tvätt och sköljmedel. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Fastställa riktlinjer för inköp av kem- och hygienprodukter enligt bilaga 1. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Malin Larsson 

  

http://storfors.se/download/18.321c781815795cc4ea9c266/1486119150167/Bilaga+1+KS+2017-01-16+%C2%A7+10+Riktlinjer+f%C3%B6r+ink%C3%B6p+av+kem-+och+hygienprodukter.pdf
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 Dnr KS 2016-0111 

 

KS § 11 Internkontroll – rapport 2016 

 
Internkontrollplanen för 2016 fastställdes av kommunstyrelsen 2016-03-21, § 69.  

 

En rapport för internkontrollplanen har tagits fram. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport internkontroll 2016, 2016-11-17. 

Tjänsteutlåtande från processtödjare Oskar Eklöf, 2016-11-17. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-12-12 § 129 samt bilaga 1. 

Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2016-12-08 § 65 samt bilaga 2. 

Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott 2016-12-08 § 80 samt bilaga 3. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Godkänna rapport internkontroll 2016, se bilaga 2. 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Oskar Eklöf 

 

  

http://storfors.se/download/18.321c781815795cc4ea9c267/1486119158519/Bilaga+2+KS+2017-01-16+%C2%A7+11+Rapport+internkontroll+2016.pdf


 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2017-01-16 

 

Sida 

18(37) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

 Dnr KS 2016-0366  

  

KS § 12 Internkontrollplan 2017 

 
Kommunstyrelsen har att fatta beslut om internkontrollplan för 2017.  

 

Förslaget till internkontrollplan bygger på 2016 års internkontrollplan. Revidering av 

kontrollmoment har skett utifrån en risk- och väsentlighetsanalys tillsammans med 

kommunens verksamheter. Slutgiltigt förslag på kontrollmoment har tagits fram av 

ledningsgrupp.  

 

Följande kontrollmoment föreslås: 

 

Verksamhet/enhet Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Fastighet/gata/ 
park/vatten 

Upphandling sker enligt gällande 
lagstiftning, riktlinjer och rutiner 
(avtalstrohet). Fungerar samarbetet 
med Karlskoga? 

Stickprov Enhetschef 

Fastighet/gata/ 
park/vatten 

Vintervägsunderhåll - halkolyckor 
sker för att man inte hinner sanda 
eftersom som samma enheter sandar 
efter avslutad snöröjning 

Uppföljning Enhetschef 

Förskola Uppföljning av att beslutade åtgärder 
vid skyddsrond blir verkställda. 
Uppföljning ska ske 6 månader efter 
skyddsrond sådant som inte 
verkställts ska verkställas om möjligt. 

  Enhetschef 

Förskola Införande av rutin för hämtning av 
barn 

Känner alla till och följer 
rutinen? 

Enhetschef 

Grundskola Skolpliktsbevakning - följs rutiner för 
oroväckande frånvaro? 

Uppföljning Enhetschef 

Gymnasieskola Uppföljning av elever som inte är i 
gymnasieskolan 

Uppföljning/samarbete med 
antagningsenhet 

Enhetschef 

Hemtjänst Fylls sociala journaler i enligt rutin? 
(vid avvikande händelser). Det 
fungerar bra i Maximilia men när 
kommunen byter system till Pulsen 
finns det osäkerhet hur möjligheterna 
för uppföljning kommer se ut. 

Stickprov Enhetschef 

Kommuntotal Finns introduktionsplan för 
respektive enhet, har man använt 
introduktionsplanen vid 
anställningar? 

Uppföljning av enheterna Processtödjare 
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Kommuntotal Har uttagen semester lagts in i 
Personec? 

Stickprov Enhetschef 

Kommuntotal Uppföljning på att det som beslutats 
politiskt blir utfört 

Uppföljning balanslista Processtödjare 

Kommuntotal Följs delegationsordningen? Stickprov Processtödjare 

Kommuntotal Rapporteras delegationsbeslut? Stickprov Processtödjare 

Kommuntotal Hantering av avvikelser, 
förbättringsförslag, synpunkter och 
klagomål - registreras, följs upp och 
eventuell åtgärd? 

Stickprov på interna och 
externa webben 
http://bit.ly/2fy56R6 

Processtödjare 

Kommuntotal Säkerställa att vi inte har 
personuppgifter som bryter mot PUL. 
Dokumenthanteringsplanen ska vara 
vägledande. 

Stickprov Processtödjare 

Kommuntotal Kontroll av behöriga attestanter. 
Kontroll av besluts- och 
mottagningsattest. Kontroll av 
representation. 

Stickprov Ekonomichef 

Kommuntotal Tillgänglighet telefon och e-post Stickprov telefon och e-post, 
synpunktshantering, växeln 

Informationschef 

Kost och lokalvård Genomförande av egenkontroll för 
kost och lokalvård 

Köpt tjänst av Anticimex. 
Uppföljning av riktlinjer och 
rutiner. 

Enhetschef 

Kultur och fritid Lokalbehov för föreningar, vet vi vilka 
behov som finns? Tillgodoser 
kommunen dem? 

Inventering Enhetschef 

LSS Risk att kund inte får det innehållet i 
insatsen som är beslutat vid 
myndighetsutövning. 

Enkäter till kund Enhetschef 

Tillsyn hälso- och 
sjukvård 

Genomförande av egenkontroll för 
hälso- och sjukvård 

Stickprov, granskning, mm. 
beroende på metod. 

MAS 

Tillsyn individ- och 
familjeomsorg 

Genomförande av egenkontroll för 
individ- och familjeomsorg 

Stickprov, granskning, mm. 
beroende på metod. 

SAS 
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KS § 12 forts. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från processtödjare Oskar Eklöf, 2016-11-23. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-12-12 § 129. 

Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2016-12-08 § 66. 

Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott 2016-12-08 § 81. 

 

Processtödjare redogör för föreslagna kontrollmoment.  

Oskar Eklöf meddelar att en kontrollmomentsbank föreligger. Utifrån den görs  

bedömningar av vilka moment som skall upptas i internkontrollplanen.  

Om man tidigare har haft ett kontrollmoment som verksamheten uppfyllt, tas ett annat 

moment upp för kommande år i internkontrollplanen. Dock om kontrollmomentet ej  

uppfyllts kan bedömning göras att det skall kvarstå tills verksamheten uppfyllt upptaget 

kontrollmoment.  

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Anta internkontrollplan 2017. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Oskar Eklöf 

Tommy Svärd 

Gunnel Eriksson 

Sven-Erik Rhen 

Eva Turunen 

Ingmarie Thyr 

Daniel Bekking 

Ingela Bergare 

Eva Wiklund 

Malin Larsson 

Olle Rodehn 

Margareta Albért 

Hans- Bertil Hermansson 

Anita Nässén 
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 Dnr KS 2016-0357 

 

KS § 13 Riktlinjer för dokument i Storfors kommun 

 

 
Storfors kommun ska ha en enhetlig och tydlig dokumentstruktur för kommunens dokument 

vad avser såväl innehåll som grafisk profil. Gemensamma definitioner, termer och begrepp är 

en förutsättning för en väl fungerande styrning i kommunen. En fast terminologi och en tydlig 

namngivning av dokument efter deras olika funktioner underlättar både för dem som ska 

skriva dokumenten och för dem som ska förstå och använda dokumenten i vardagen. 

 

Ett förslag till riktlinjer för dokument i Storfors kommun har tagits fram enligt bilaga. Om 

riktlinjerna antas innebär det att ändringar i delegationsordningen behöver genomföras för att 

riktlinjerna ska vara fullt tillämpbara. Förslag till ändringar kommer i ett separat ärende 

tillsammans med övriga förslag till ändringar i delegationsordningen. 

 

Riktlinjerna ersätter rutin för framtagning av rutiner, beslutat av kommunchef 2009-07-08. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från processtödjare Oskar Eklöf. 2016-11-15. 

Riktlinjer för dokument i Storfors kommun. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-12-12 § 131. 

 

Kommunchef Mats Öhman och processtödjare Oskar Eklöf redogör för ärendet. 

En sökbar dokumentförteckning har upprättats vilken finns på kommunens Intranät. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Anta riktlinjer för dokument i Storfors kommun enligt bilaga 3. 

___________________ 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mats Öhman 

Oskar Eklöf 

Eva Wiklund 

 

  

http://storfors.se/download/18.321c781815795cc4ea9c268/1486119166741/Bilaga+3+KS+2017-01-16+%C2%A7+13+Riktlinjer+f%C3%B6r+dokument+i+Storfors+kommun.pdf
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  Dnr KS 2016-0358  

 

  

KS § 14 Personuppgiftsombud 

 
 

Med anledning av att processtödjare Oskar Eklöf har övertagit arbetsuppgifterna som rör 

personuppgiftslagstiftning (PUL) behöver processtödjaren utses till personuppgiftsombud 

(PUL-ombud). Det innebär också att Nina Karlsson ska entledigas från uppdraget som PUL-

Ombud. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från personalchef Daniel Bekking, 2016-09-09. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-12-12 § 127. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Utse Oskar Eklöf till personuppgiftsombud för Storfors kommun. 

 

Entlediga Nina Karlsson från uppdraget som personuppgiftsombud för Storfors kommun. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Daniel Bekking 

Nina Karlsson 

Oskar Eklöf 

Datainspektionen  
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  Dnr KS 2016-0346 

 

KS § 15  Riktlinjer för beslut om att bevilja ett fjärde gymnasieår 

 
 

Enligt skolverket har elev rätt att fullfölja sin utbildning. Vid beslut om att en elev ska gå om 

en eller flera kurser som leder till en längre studietid än tre år, är det inte specifikt reglerat i 

skolans författningar hur ersättningsfrågan ska hanteras.  

Storfors kommun bör utarbeta riktlinjer för ett fjärde studieår. Detta med tanke på frågan om 

interkommunal ersättning och kommunens målsättning att förkorta omloppstiden för 

gymnasieutbildning från 3,5 till 3,2 år.  
 

Finansiering 

Kostnaden för varje extraår inom gymnasieskolan är ca 100 000 kronor. Kostnaden varierar 

efter vilket gymnasieprogram det gäller. Belastar ansvar 364 verksamhet 45110. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott 2016-12-08 § 77. 

 

Glenn Aspnes (S) ordförande i kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott samt  

enhetschef grundskolor Sven-Erik Rhén redogör för ärendet. 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 

Nedanstående uppgifter ska vara inkomna till Storfors kommun innan rektor fattar beslut om 

att bevilja ett fjärde studieår inom gymnasieskolan. 

 

 Bakomliggande orsak varför elev ska genomföra ett fjärde gymnasieår. 

 Eventuella åtgärdsprogram för eleven. 

 Individuell studieplan från vårterminen där det framkommer att det föreligger behov 

om ett fjärde studieår. 

 Beslut om förlängd studietid från rektor på gymnasieskolan.  

 Aktuell studieplan där det för hemkommunen framkommer vilka kurser som ska läsas 

och tidsplan. 

 Underlaget ska vara hemkommunen tillhanda senaste den 30 juni inför kommande 

läsår. 

 

____________________    

 

Kopia 

Sven-Erik Rhén  

Annelie Izindre 

Anders Johannesson 
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  Dnr KS 2016-0177 

 

KS § 16 Tillfällig utökning av förskoleplatser 

 
 

Förskoleverksamheten har ett stort tryck och har i nuläget en kö på åtta barn som är i behov 

av platser under de första månaderna av 2017. Utöver nuvarande kö finns även 10-15 barn 

som förväntas ställa sig i kö inom kort för att få en plats under våren.  

 

Utifrån de statliga bidrag Storfors kommun erhåller för att hålla nere antalet barn i grupperna 

är nivåerna redan något överskridna. Det innebär att det inte finns något utrymme i ordinarie 

verksamhet för att ta emot fler barn under våren. Om fler barn sätts in i ordinarie verksamhet 

innebär det en risk att statsbidragen måste betalas tillbaka. Utifrån en kvalitetsaspekt är 

dessutom barngrupperna idag betydligt större än vad rådande forskning rekommenderar. 

 

Med anledning av detta vill förskoleverksamheten iordningställa lokal på Kroppavägen 9A för 

en tillfällig verksamhet under första halvåret av 2017. Antalet platser på förskolan behöver 

vara c:a 15. Platserna behövs för att kunna säkerställa att barn får förskoleplats inom 

garantitiden som är tre månader i Storfors kommun.  

 

Kostnad för ombyggnad tillfällig verksamhet (perioden 2017-02-01 – 2017-06-30) beräknas 

till ca 25 000 kronor. 

Ventilation och toalett kommer inte att utföras eftersom det inte är permanent verksamhet. 
 

Finansiering 

Kostnad för avdelningen ryms i budgeten för 2017 (personal, material, kost och lokalvård).  

Ansvar 31, verksamhet 4111.     

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens skola- och välfärd 2016-12-08 § 79. 
 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Godkänna tillfällig utökning av förskoleplatser på Kroppavägen 9 under perioden  

2017-02-01 till och med 2017-06-30. 

 

Kostnaden belastar ansvar 31 och verksamhet 4111. 

 

___________________ 

 

Kopia 

Gunnel Eriksson  
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  Dnr KS 2016-0356 

 

KS § 17 Efterskänkning av hyresskuld 

 
 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott 2016-12-08 § 76. 

Utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att fatta beslut om att efterskänka hyresskulden. 

Ärendet skulle dock aldrig ha behandlats politiskt eftersom tjänsteman har delegation i detta 

ärende. 

 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning antagen av kommunstyrelsen 2016-01-18 § 30 

enligt punkt 3:5 har ekonomichefen delegation på att fatta beslut om avskrivningar av 

fordringar enligt fastställd rutin upp till ett prisbasbelopp.  

 
Beslutsunderlag 

Inspektionsprotokoll från Anticimex daterat 2016-09-30. 

Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott 2016-12-08 § 76. 
 

Finansiering 

Kostnad för att efterskänka hyresskulden är 19 382 kronor. Verksamhet 58012 ansvar 365 

belastas. 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 

Kommunstyrelsen fattar inget beslut i ärendet eftersom ekonomichefen har delegation att fatta 

beslut i ärendet.  

 

Ge uppdrag till ekonomichefen att fattat delegationsbeslut i ärendet i enlighet med gällande 

delegationsordning. 

 

___________________ 

 

 

 

Kopia 

Ingela Bergare 

Mariette Karlsson 

Per Hassel 
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  Dnr KS 2016-0372 

 

KS § 18 Ersättningar inom ramen för SoL 

 
 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lämnar för varje år rekommendationer för arvode 

och omkostnadsersättningar inom följande områden: 

 

- Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL. 

- Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar 

mm. 

 

SKL:s rekommendationer kommer som ett cirkulär i slutet av varje år och syftar till att ge 

stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggning av 

ärenden inom ovanstående områden. Tidigare år har Storfors kommun följt dessa 

rekommendationer, beroende på insatsens omfattning och art frångås dock 

rekommendationerna i undantagsfall. 

IFO-enheten föreslår nu att ett beslut tas där ersättningarna fastställs till att framgent följa 

SKL:s rekommendationer (med möjlighet till att göra liknande frånsteg som tidigare år). Det 

innebär att Storfors kommun inte behöver fastställa ersättningarna varje år utan att de 

automatiskt förändras om SKL ändrar sina rekommendationer.  
 

Beslutsunderlag 

Cirkulär 16:59 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Cirkulär 16:60 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott 2016-12-08 § 78. 
 

Finansiering 

Ansvar 365, verksamhet 56101, 57200, 57400, 58011, 58013. 

Ansvar 363, verksamhet 61210. 
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KS § 18 forts. 
 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Fastställa att Storfors kommuns ersättningar inom nedanstående områden ska följa SKL:s 

rekommendationer från 2017-01-01 tills vidare. 

 

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL, bilaga 4. 

 

Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm,  

bilaga 5. 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Enhetschef IFO 

Ingela Bergare 

 

 

 

  

http://storfors.se/download/18.321c781815795cc4ea9c269/1486119177401/Bilaga+4++KS+2017-01-16+%C2%A7+18+Ers%C3%A4ttnignar+till+kontaktfamiljer+och+kontaktpersoner+enligt+SoL+f%C3%B6r+%C3%A5r+2017.pdf
http://storfors.se/download/18.321c781815795cc4ea9c26a/1486119186205/Bilaga+5+KS+2017-01-16+%C2%A7+18+Ers%C3%A4ttningar+vid+familjehemsv%C3%A5rd+av+barn%2C+unga+och+vuxna%2C+v%C3%A5rdnads%C3%B6verflyttningar+m.m.+f%C3%B6r+%C3%A5r+2017.pdf
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  Dnr KS 2016-0371 

 

KS § 19 Ersättningar inom ramen för LSS 

 
 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lämnar för varje år rekommendationer för arvode 

och omkostnadsersättningar inom följande områden: 

 

- Ersättningar för kontaktfamiljer/kontaktpersoner enligt LSS 

 

SKL:s rekommendationer kommer som ett cirkulär i slutet av varje år och syftar till att ge 

stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggning av 

ärenden inom ovanstående områden. Tidigare år har Storfors kommun följt dessa 

rekommendationer. Beroende på insatsens omfattning och art frångås dock 

rekommendationerna i undantagsfall. 

 

LSS-enheten föreslår nu att ett beslut tas där ersättningarna fastställs till att framgent följa 

SKL:s rekommendationer (med möjlighet till att göra liknande frånsteg som tidigare år). Det 

innebär att Storfors kommun inte behöver fastställa ersättningarna varje år utan att de 

automatiskt förändras om SKL ändrar sina rekommendationer.  

 

Beslutsunderlag 

Cirkulär 16:61 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2016-12-08 § 64. 

 

Finansiering 

Ansvar 35, verksamhet 54102, 54104. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Fastställa att Storfors kommuns ersättningar för kontaktfamiljer/kontaktpersoner enligt LSS 

ska följa SKL:s rekommendationer 2017-01-01 tills vidare, bilaga 6. 

 

Kostnaden belastar ansvar 35 och verksamhet 54102, 54104. 

 

___________________  

 

 

Kopia 

Margareta Albért 

Enhetschef IFO 

Ingela Bergare 
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  Dnr KS 2016-0368 

 

KS § 20 Uppsägning av lokala avtal 

 
 

LSS-verksamheten har informerat om följande avtal med fackliga representanter och 

rekommenderar kommunstyrelsens vård och omsorgsutskott att besluta enligt följande: 

 

- Säga upp avtal: Lokalt avtal avseende måltidsuppehåll mellan Storfors kommun och 

fackförbundet Kommunal.  

 

Ett nytt avtal tecknas i vilket raster ersätts med måltidsuppehåll för personliga 

assistenter, handledare vid daglig verksamhet samt boendehandledare vid LSS 

boendet. Måltidsuppehåll räknas in i den schemalagda arbetstiden. 

 

- Säga upp avtal: Lokalt avtal för kombinationstjänstgöring för personliga assistenter. 

 

Uppsägningen innebär att de personliga assistenterna ska omfattas av anställning 

enligt AB, allmänna bestämmelser, vilket är den vanligaste anställningsformen för 

anställda inom LSS-verksamheten 

 

Finansiering 

Uppsägning av avtalet gällande kombinationstjänstgöring medför en ökad sysselsättningsgrad 

på totalt 0,015 % i aktuell arbetsgrupp: ansvar 35, verksamhet 54100, objekt 77660.  

Kostnaden ryms inom budget 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Förhandlingsprotokoll daterat 2007-03-29. 

Överenskommelse daterad 2005-10-20. 

Riskbedömning, daglig verksamhet. 

Riskbedömning, LSS boendet. 

Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2016-12-08 § 63. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) yrkar att första punkten i kommunstyrelsens 

vård- och omsorgsutskotts förslag utgår. Nedan redovisas texten som föreslås utgå. 

Säga upp lokalt avtal avseende måltidsuppehåll inom LSS mellan Storfors kommun och 

fackförbundet Kommunal. Dnr A 2008-18. 
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KS § 20 forts. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Säga upp lokalt avtal för kombinationstjänstgöring för personliga assistenter. Dnr A 2013-25. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Margareta Albért 

Daniel Bekking 
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 Dnr KS 2016-0121 

 
KS § 21 Avrapportering angående anställning av resursassistenter 

  
 

Vid kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-10-24 § 121 beslutades att återremittera ärendet 

och att ärendet behandlas vid kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-12-12 då framställda 

frågor enligt nedan besvaras: 

-  Varför har Jobbcentrum enbart skapat tre heltidstjänster när de fick i uppdrag av 

 kommunstyrelsen att skapa tio heltidstjänster för anställning av resursassistenter? 

- När kommer det att utökas till tio heltidstjänster? 

- Vem har fattat beslut om ändring från Jobbcentrum till Arbetsmarknadsavdelningen? 

 

Vid dagens sammanträde föreligger nytt tjänsteutlåtande från Åsa Askerskär 

Samordnare Arbetsmarknad/Jobbcentrum. 

Kommunstyrelsen fattade 2016-03-21 § 79 beslut om att ge Arbetsmarknad/Jobbcentrum i 

uppdrag att skapa tio heltidstjänster för anställning av resursassistenter. Målet med 

anställningarna är att de ska leda till att individerna blir självförsörjande samtidigt som 

Teknisk drift får ytterligare resurser att arbeta med bland annat vandringsleder och grönytor. 

 

Arbetsmarknad/Jobbcentrum fick i uppdrag att avrapportera till kommunstyrelsens 

ledningsutskott var tredje månad och till kommunstyrelsen efter sex månader. Verksamheten 

har nu pågått i drygt sex månader sedan de första personerna anställdes som resursassistenter 

och Arbetsmarknad/Jobbcentrum har tagit fram en rapport om dessa månader enligt bilaga. 

 

Vid kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 2016-12-12 redogjorde  

Åsa Askerskär Samordnare Arbetsmarknad/Jobbcentrum för ärendet och besvarar 

ovanstående frågor. 

Åsa Askeskär redogjorde bland annat också från hur Sala kommun arbetar för att få ut 

arbetslösa ut i arbete.  

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade   

- Godkänna avrapportering angående anställning av resursassistenter.  

- Överlämna rapporten enligt bilaga 3 till kommunstyrelsen för kännedom. 

- Uppdra till kommunchef Mats Öhman att ta fram förslag om hur personer som är inskrivna 

 på jobbcentrum snabbare kan komma ut på arbetsmarknaden. 

 

Beslutsunderlag 

Avrapportering angående anställning av resursassistenter 2016-12-06 

Kommunstyrelsen 2016-03-21 § 79. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-10-24 § 121.  

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-12-12 § 132. 
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KS § 21 forts. 

 

Åsa Askerskär Samordnare Arbetsmarknad/Jobbcentrum meddelar att det är flera orsaker som 

ligger till grund för att Jobbcentrum ej lyckats uppnå kommunstyrelsens beslut om att skapa 

tio heltidstjänster för anställning av resursassistenter.  

En del är att projekt startade senare än beräknat. För att verka för att de inskrivna på 

jobbcentrum kan slussas ut i den öppna arbetsmarknaden är jobbcentrum behjälplig med 

upprättande av CV. 

Vidare upprättas en individuell plan för respektive person. Därefter erhåller han/hon 

praktiktjänst inom det området som han/hon bedöms ha störts möjlighet att erhålla ett jobb.  

Om det under praktiktjänstgöringen visar sig praktikanten ej klarar av aktuell praktikplats 

avbryts praktiktjänsten. Planering för ny/annan praktik upprättas.  

 

Bland annat därav att vissa praktiktjänster har nödgats avbrytas har man ej uppnått  

anställning av tio resursassister. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Godkänna redovisningen gällande resursassister. 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Åsa Askeskär 
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 Dnr KS 2017-0016 

 

KS § 22 Anställning av ”Extratjänster” 

 
Integrationsenheten tillsammans med Arbetsmarknad/Jobbcentrum föreslår att kommunen ska 

anställa arbetssökande personer boende i Storfors kommun via Arbetsförmedlingens 

åtgärdsprogram Extratjänster. I dagsläget finns ca 80 personer, i Storfors kommun, som 

Arbetsförmedlingen skulle kunna bevilja Extratjänster. Av dessa har ca 60 personer en 

etableringsplanering. Aktuellt antal personer som i dagsläget bedöms vara i behov av 

extratjänst är ca 30 personer, detta beroende på hur lång tid individerna har kvar inom sin 

etableringsplanering.  

 

Syftet med anställningarna är att minimera risken för ökning av personer som behöver 

uppbära försörjningsstöd i kommunen samt att underlätta inträde på arbetsmarknaden för 

individen.  

 

Idag ser vi svårighet för många långtidsarbetslösa och nyanlända att ta sig in på 

arbetsmarknaden, ett ökat antal individer har behov av fördjupad arbetslivsintroduktion. 

Etableringstiden för nyanlända är endast två år vilket för många är en alltför kort tid att hinna 

etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har nu omfattat även nyanlända till 

målgruppen som kan beviljas Extratjänster för att ytterligare underlätta för målgruppens 

inträde på arbetsmarknaden.  

 

Extratjänst innebär att en arbetssökande arbetar inom den offentliga sektorn. Arbetsgivaren 

får en extra resurs samtidigt som den arbetssökande får stöd med att komma in i arbetslivet. 

Ekonomisk ersättning utgår till arbetsgivaren. Den arbetssökande kan ha anställning via 

Extratjänst i tolv till tjugofyra månader. Det är alltid Arbetsförmedlingen som bedömer hur 

länge individen kan ha Extratjänsten. Inför eventuell anställning kommer individen att 

arbetsträna i två månader för att prova på en eller flera arbetsplatser för att matchningen ska 

bli så bra som möjligt.  

 

Personer som har en Extratjänst har rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt 

kollektivavtalet i branschen. Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller inte för den som har 

en Extratjänst. Däremot gäller det anställningsskydd som regleras i branschens kollektivavtal. 

En Extratjänst ger inte heller rätt till ersättning från a-kassan. Efter avslutad Extratjänst kan 

möjligheten finnas till anställning via andra stödformer som i sin tur är a-kasseberättigande.  

 

Integrationsenheten tillsammans med Arbetsmarknad/Jobbcentrum föreslår att Extratjänsterna 

ska kunna placeras inom olika kommunala områden och ses som ett komplement till ordinarie 

verksamhet. Exempel på idéer gällande arbetsuppgifter och aktiviteter: baka, måltidsresurs, 

ambulerande kioskvagn på särskilda boenden, klädvård, cafeteria på Hammargården etc.  
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KS § 22 forts. 

 

Administration, introduktion av handledare samt uppföljning av Extratjänster skall ske via 

Arbetsmarknad/ Jobbcentrum. Del av Extratjänsten ska bestå av jobbsökande på 

Arbetsmarknad/ Jobbcentrum, i vissa fall kan det även vara aktuellt att del av tjänsten består 

av SFI studier.  

Extratjänster tillsätts under förutsättning att det finns matchningsbara individer i målgruppen 

samt att Arbetsförmedlingens regelverk inte förändras.  

 

Finansiering 

Ekonomisk beräkning: 

Beräkningen nedan redogör för kostnader för en Extratjänst under en 14-månaders period.  

Månad 1-2 utgörs av arbetsträning, lön utgår ej då men individen erhåller 

ersättning/aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen. 

 

Bidrag från Arbetsförmedlingen månad 1-2: 3150 x 2 = 6 300 

Bidrag från Arbetsförmedlingen månad 3-5: 26 229 x 3 = 78 687 

Bidrag från Arbetsförmedlingen månad 6-14:   25 494 x 9 =  229 446 

Summa  314 433 

 

Lönekostnad (ink lönebikostnad 39%) månad 3-14: 25 573 x12,2 =311 993 

 

Eventuell intäkt för kommunen under de första 14 månaderna blir således 2 440kr per individ 

 

År två (dvs månad 15-26)  

Bidrag från Arbetsförmedlingen månad 15-26:   25 494 x 12 = 305 928 

Lönekostnad (ink lönebikostnad 39%) månad 15-26: 25 573 x12,2 =311 993 

 

Eventuell kostnad för kommunen under månaderna 15-26 blir således 6 065 kr per individ 

 

Kostnad för Storfors kommun är differensen mellan lön och bidrag från Arbetsförmedlingen 

samt eventuella kostnader för arbetskläder och liknande. 

 

Att beakta:  

- Individ och familjeomsorgen antas få minskade utgifter för försörjningsstöd. 

- En förväntad löneökning på ca 2 % per år, oklart om Arbetsförmedlingens bidrag ökar 

med motsvarande summa. 

- Varje individ, anställd med Extratjänst, betalar inkomstskatt på lönebeloppet. 

 

Tjänsterna finansieras av ansvar 362 verksamhet 627.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut om anställning av projektassistenter 2016-06-27 KS § 142, KS 2016-0125 

Tjänsteutlåtande återrapportering anställning av projektassistenter 2016-12-06, KS 2016-0125 

Tjänsteutlåtande från Minna Rudnick, enhetschef integration och EKB 

Åsa Askerskär, samordnare Arbetsmarknad/Jobbcentrum, 2017-01-03. 
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KS § 22 forts. 

 

Åsa Askerskär, samordnare Arbetsmarknad/Jobbcentrum redogör för ärendet. 

Tidigare benämndes dessa tjänster som projektassistenter. Dessa anställningar har  

bytt namn till Extra tjänster. 

Åsa Askeskär bedömer att cirka 30 personer är aktuella för erhållandet av extra tjänster. 

Dessa personer erhåller en lön motsvarande 18 398 kr.  

Om någon av de aktuella personerna för närvarande uppbär försörjningsstöd erhåller de 

istället en lön. Detta att ha ett arbete och varje dag gå till detta, ha arbetsuppgifter, vara 

behövd, ha arbetskamrater samt att ha en egen lön, är mycket positivt för den enskilda 

individen, samhället samt att den enskilde individen får större möjlighet att kunna gå vidare  

i andra anställningar. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

Ge Arbetsmarknad/ Jobbcentrum i uppdrag att möjliggöra för kommunens verksamheter att 

anställa via Extratjänster.  

 

Avsluta det uppdrag som gavs i tidigare beslut om anställning av projektassistenter  

(2016-06-27 KS § 142)  

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Ingmarie Thyr 

Daniel Bekking 

Mariette Karlsson 

Åsa Askeskär 

Minna Rudnick 
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 Dnr KS 2017-0017  

 

KS § 23 Övertagande av Fastigheten ”Änglagård” 

 
Föreningen Alkvetterns Fritidsgård äger idag fastigheten Alkvettern 2:166 i Kyrksten där 

kommunen hyr in sig för att bedriva förskoleverksamhet. Föreningen har under de senaste 

åren inte haft någon egen verksamhet. Den enda verksamhet som äger rum är skötsel och 

uthyrning av fastigheten till Storfors kommun. Detta har föreningen känt vara betungande 

samt att föreningens ekonomi är dålig. Föreningen har under senare år haft mycket svårt att 

hitta medlemmar som vill vara med och bedriva föreningsarbete, hitta nya och fler 

styrelsemedlemmar samt att man saknat ekonomikompetens. Detta innebär i praktiken att 

förening inte vill ha kvar ansvaret för fastigheten. Kommunen har under ett antal år hjälpt och 

stötta föreningen kring ekonomiska frågor. 

 

Kommunen betalar idag en årlig hyra till föreningen på cirka 100 000 kr. Utöver hyran står 

kommunen för abonnemangen gällande VA, avfall och el. 

 

För att kunna fortsätta bedriva förskoleverksamhet i fastigheten måste ventilationen 

omgående åtgärdas, vilket föreningen inte har ekonomiska möjligheter till.  

 

För ett antal år sedan köpte föreningen fastigheten av kommunen men där det inte gjordes 

någon fastighetsreglering vilket innebär att kommunen formellt står kvar som ägare av 

fastigheten. Om kommun i framtiden väljer att sälja fastigheten har Föreningen Alkvetterns 

fritidsgård förköpsrätt på fastigheten. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare, 2017-01-09. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  

 

Överta fastigheten Alkvettern 2:166 mot ett belopp som motsvarar kvarvarande lån i 

Bergslagens Sparbank vilket vid årsskiftet var cirka 58 000 kronor. 

 

_________________ 
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 Dnr KS 2016-0391 

 

KS § 24 Förvärv av fastighet Koltorp 2:2 

 
Storfors Idrottsallians har föreslagit Stiftelsen Björkåsen att annullera köp av byggnad belägen 

på Stiftelsens fastighet Koltorp 2:2. 

Detta under förutsättning att Stiftelsen Björkåsen säljer hela fastigheten till Storfors kommun 

för att ordna så att kommunen får en komplett idrottsanläggning. 

En önskan från Storfors Idrottsallians är sedan att Storfors kommun skriver ett nytt 

nyttjandeavtal mellan Storfors kommun och Storfors Idrottsallians för bollhallen. 

 

Stiftelsen Björkåsen har i ett brev daterat 2016-12-11 erbjudit Storfors kommun att förvärva 

fastigheten Koltorp 2:2 för 1 kr och att Storfors kommun står för alla lagfarts- och eventuellt 

andra uppkomna kostnader.  

 

Beslutsunderlag 

Brev från Storfors Idrottsallians styrelse till Stiftelsen Björkåsens styrelse 

daterat 2016-11-07 (bilaga 1). 

Brev från Stiftelsen Björkåsen daterat 2016-12-11 (bilaga 2). 

Fastighetskarta Koltorp 2:2 och 2:4 (bilaga 3) 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut § 143. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Teckna nytt nyttjandeavtal med Storfors Idrottsallians för Sporthallen så snart förvärv är klart. 
 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 

1. Förvärva Fastigheten Koltorp 2:2 från Stiftelsen Björkåsen. 

 

2. Köpeskillingen uppgår till 1 krona. 

 

3. Kommunen står för lagfartskostnaderna och eventuellt övriga kostnader. 

 

___________________ 

 

 

Kopia 

Mats Öhman 

Ingela Bergare 

Hans Jildesten 

Sven-Erik Rhén 


