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§ 142 Val av protokollsjusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Utse Juhani Verkkoperä (SD) till protokolljusterare. 
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§ 143 Godkännande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna och fastställa föredragningslistan. 

7· 

I 

U <dragsbesty,k,ode 

Sida 7 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 



H
STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-31 

Sida 8 (66) 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2022:311, KS/2021 :549 

§ 144 Meddelanden 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 
Meddelande om inspektion och begäran om uppgift i pågående tillsyn av särskilt boende för äldre. 

Skrivelse från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

Jordbruksverket 
Brev till kommuner - 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen av ovanstående meddelanden och lägga dem till handlingarna. 
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Dnr KS/2021 :554 

§ 145 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet 

Följande redovisades: 

* Kö till Särskilt boende 2022-10-24.
* Arbetslöshetsstatistik Storfors kommun 2022-08.
* Rapp01t volymer och kostnader placering barn och unga juli-augusti 2022.
* Rapp01t volymer och kostnader placeringar vuxna juli-augusti 2022.
* Ekonomiskt bistånd 2022 uppföljning
* Sjukfrånvarorapp01t 2022-08.

Kommunchef Johan Rosqvist redogör för ovanstående. Kommunchefen betonar att man kan 
utläsa i ovanstående rapporter en positiv trend gällande lägre arbetslöshet, minskat ekonomiskt 
bistånd och färre placeringar av vuxna. Dock föreligger högre sjukfrånvaro än beräknat med 
hänsyn taget till att pandemin är slut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Dnr KS/2021 :564 

§ 146 Anmälan om delegationsbeslut 

Följande delegations beslut redovisas: 

* Delegationsbeslut september 2022 IFO.
* Delegationsbeslut KS § 13-15.

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut och lägga dem till handlingarna. 

I 
Utdrngsb�tyrlrn,de 



e STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Sida 11 (66) 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2022:264 

§ 147 Ekonomi/ månadsrapport 

Ekonomichef Annette Olsson meddelar att föreliggande ekonomi/månadsrapport är i likhet med de 

ekonomiska siffrorna som framgår i delårsrapporten. 

En summering av prognos för avvikelser mot budget med åtgärd och den uppgår till ca 10 mnkr. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga rapporten till handlingarna. 

I Utdrngsbrny,b•de 
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Dnr KS/2022:6 

§ 148 Delårsrapport Storfors kommun 2022 

Delårsrapport Storfors kommun 2022 
Delårsrapp01i för Storfors kommun är nu upprättad för år 2022, perioden den avser är januari till 
och med augusti. Rapporten innehåller en prognos över resultatet för helåret 2022, det 

prognosticeras bli lite drygt 10 mnkr. Detta prognosticerade resultat återställer till fullo det negativa 
resultatet för år 2019. 
Resultat för perioden uppgår till ca 15,5 mnkr och beror dels på att verksamheterna dragit ner på 
kostnadernajämfö1i med fö1Ta året, dels på att skatteintäkter och generella statsbidrag varit 
förhållandevis höga. En nedskrivning av andelarna i AB Storfors Mark- och Industrifastigheter har 
gett ett sto1i utslag på de finansiella kostnaderna. 

Beslutsunderlag 
Delårsrappo1i januari till och med augusti 2022. 
Tjänsteutlåtande från Ekonomichef Annette Olsson, 2022-10-21. 

Ekonomichef Annette Olsson redogör för delårsrapp01i Storfors kommun 2022: 

En delårsrapp01i har upprättats, utfall är för periodenjanuari-augusti och prognos är upprättad för 

helåret. I rapp01ien finns inte någon sammanställning för koncernen eftersom inte delårsbokslut 
i Stiftelsen Björkåsen var klaii. 

Befolkningsutvecklingen i kommunen: 
Vid te1iialbrytet var det 3 908 invånare, befolkning vecka 43 är 3 893 personer. 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillhandahåller en befolkningsprognos som visar att 

befolkningen i Storfors kommun kommer att minska till 3720 invånare fram till 2029. Barn i 
skolåldern kommer att minska från 660 till 605 barn och invånare 80+ kommer att öka från 269 
till 405 under samma tidsperiod. 

Detta förändrar kraven inom verksamheterna. 

Kommunfullmäktiges mål: 
Storfors kommun har långsiktiga mål och inriktningsmål. 
Målen redovisas i samband med årsredovisningen. Däremot de finansiella målen redovisas även i 
delårsrappo1ien. 
Storfors kommun har ett resultatmål att genomsnittligt resultat ska uppgå till 1,5 procent +- 1 
procentenhet under mandatperioden. Prognosen för år 2022 visar på ett positivt resultat på 10 mnkr 
och då ser vi i den här sammanställningen att 2019 var resultatet negativt. Sedan hai· det varit 
positivt och kommer att bli positivt under den sista delen av mandatperioden. Det ger ett 
genomsnittligt resultat på 0,73 procent av intäkterna och det överstiger nedre gränsen som är på 0,5 

procent. Det målet kommer då att uppfyllas. 
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Nästa mål handlar om likviditet, att det ska ligga på lägsta rimliga nivå. Där har det beslutats att 
am01iera 10 mnkr på kommunens lån. Det kommer att komma några fakturor av stöne storlek 
inom nättid som påverkar likviditeten. Det kommer också att ändras vad gäller betalning av den 
kortfristiga pensionsskulden framöver, betalning kommer att göras med ett ko1iare 
eftersläpningsintervall. Bedömningen är att vi håller lägsta rimliga nivå och vi uppfyller därmed 
även det målet. 

Det tredje målet är att total investeringsnivå under mandatperioden ska vara högst 30 mnkr. Det 
målet kommer inte att uppfyllas eftersom att det redan vid delårsbrytet har dragits över med nästan 
2 mnkr. 
Totalt beräknas två av tre finansiella mål uppfyllas. 

Prognosticerat resultat för 2022 uppgår till 10 mnkr. Kvar att återställa från 2019 är 2,3 mnkr 
och de 10 mnkr kommer att räcka till att återställa hela det resterande underskottet 
inom utsatt tid. 

Resultaträkningen: 
Längst ner till höger ser vi det prognosticerade resultatet på 10 mnkr och i andra sifferkolumnen ser 
vi resultatet för perioden. När vi jämför 2021 och 2022 framgår att intäkterna är stön-e 2022. 
Det beror till största delen på högre bidrag och då främst vad gäller vården. Vi ser också att 
kostnaderna är en miljon lägre i kronor, sen har vi också prisökningar på 3,2 % som också har 
hållits nere. Vi ser också att avskrivningarna minskar och det beror på att den ekonomiska 
livslängden för inventarier har uppnåtts och att inte nyanskaffningar gjorts i samma omfattning som 
förslitning av inventarierna gjo1is. 
Vi ser också att skatteintäkter och generella statsbidrag är högre än 2021. I de finansiella 
kostnaderna ingår nedskrivning av värdet för Storfors Mark och industri för både 2021 och 2022. 

Tillgångssidan i balansräkningen: 
Vi ser att värdet på inventarierna minskat. I pågående investeringar ligger projektering av ny 
skola i Kyrksten. Ökningen av k01ifristiga fordringar är främst skattemedel som kommer att betalas 
ut i samband med slutavräkning av skatten. 
Vi ser också att vi ökat de likvida medlen under året. 

Skuldsidan i balansräkningen: 
Det egna kapitalet har ökat jämfö1i med förra årets delår. 
Det är resultatet som påverkar det egna kapitalet positivt. Pensionsavsättningama ökar och 
långfristiga skulder har ökat med de lån som togs över från Storfors mark och industri. Ko1ifristiga 
skulder som minskat sedan årsskiftet är semesterlöneskuld, skuld för skatteavräkning tidigare 
år och leverantörsskulderna. 

I 
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Ansvarsförbindelser består av ingångna borgensåtaganden och pensionsförpliktelser som tjänats in 

före 1998. Nytillkommet borgensåtagande är för Idrottsalliansen, vid tertialskiftet uppgick 
borgensåtagandet till 11,8 mnkr men bygget är inte färdigställt ännu. Vi ser också att 

borgensåtagandet för Storfors Mark och Industri är borta. Trygga Hem och Inlandståget amo1ierar 
på sina lån och borgensåtagandet minskar i takt med am01ieringarna. 

Investeringsverksamheten har vid delåret dragit över budget på 30 mnkr med nästan 2 mnkr. 

VA har dock utrymme kvar i sin investeringsbudget med 6,5 mnkr. Pågående projekt är 

projekteringen av skolan i Kyrksten. 

Halva driftrapporten - den delen som avser verksamheterna 
Här framgår att verksamheterna prognosticeras överskrida budget med 9,5 mnkr. 

Verksamheter som visar ett stöne positivt resultat 
Skolan har dragit ner till 2,4 mnkr under budget, IFO BoU har minskat sina kostnader med 

ca 600 tkr under budget. IFO vuxna ligger 1,6 mnkr under budget och AME ligger ca 350 tkr under 

budget. Reducerade arbetsgivaravgifter ligger också bättre till än budget. Det är fortfarande 
reducering av arbetsgivaravgifter för unga. Pensionerna ligger också bättre till mot budget. 

I nedre delen av driftrapporten redovisas skatteintäkterna och generella statsbidrag. 
De ger ett bättre resultat än budget med 11 mnkr. Bland generella bidrag i prognosen ligger 

skolmiljarden med ca 470 tkr, stöd till befolkningsmässigt mindre kommuner 2,6 mnkr, statsbidrag 

för valet 143 tkr, bidrag för utökning av bemanning av sjuksköterskor 256 tkr och ett bidrag för 
ökade kostnader för finansiering med 79 tkr. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Godkänna delårsrappo1i för Storfors Kommun 2022 enligt bilaga 1. 
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Dnr KS/2022:7 

§ 149 Skattesats 2023 

Beskrivning av ärendet 

Den kommunala skattesatsen beslutas årligen av Kommunfullmäktige, det är nu dags att bestämma 

skattesatsen för år 2023. 

Budgetarbetet inför 2023 har utgått från en oförändrad skattesats av 22, 70 kr. 

Bes I utsu nderlag 

Tjänsteutlåtande från Ekonomichef Annette Olsson, 2022-09-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 89, skattesats. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Fastställa skattesatsen 2023 till 22,70 kronor. 
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Dnr KS/2022:288 

§ 150 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2021 för Värmlands 

läns vårdförbund 

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2021 för Värmlands läns vårdförbund 
Revisorerna bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfall, finansiering och 

ekonomisk ställning. De bedömer också att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 

rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Man bedömer också att de 
finansiella målen är uppfyllda. Verksamhetsmässiga mål är uppfyllda med 9/12. 

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de 

enskilda ledamöterna i densamma samt att förbundets årsredovisning godkänns. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2021 Värmlands läns Vårdförbund 
Granskning av årsredovisning 2021 Värmlands läns Vårdförbund 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 Värmlands läns Vårdförbund 
Protokoll från Direktionen för Värmlands läns Vårdförbund 2022-06-02 § 21. 
Tjänsteutlåtande från Ekonomichef Annette Olsson, 2022-09-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 102 

Ekonomichef Annette Olsson redogör för ärendet. 

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och 

de enskilda ledamöterna i densamma samt att förbundets årsredovisning godkänns. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma i Värmlands läns 
Vårdförbund. 
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§ 151
0 

Arsredovisning 2021 för Värmlands läns vårdförbund 

Årsredovisning 2021 för Värmlands läns vårdförbund 
Värmlands läns vårdförbund är ett kommunalförbund där Värmlands 16 kommuner är medlemmar. 
Man driver hem för vård och boende (HVB) och ansvarar tillsammans med region Värmland för 
övergripande utvecklingsfrågor gällande länets missbruks- och beroendevård. Man driver sedan 
tidigare även andra HVB-hem. 
Man redovisar att man under 2021 arbetat med att öppna upp Riddamäset som är ett HVB-hem för 
unga 13-20 år. 
Verksamheten i förbundet finansieras genom främst vårddagsavgifter men också via bidrag från 
k01mnuner och regionen, samt övriga intäkter. Värmlands läns vårdförbund gjorde ett överskott 
2021 med 301 tkr. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 Värmlands läns vårdförbund 
protokoll från Direktionen för Värmlands läns Vårdförbund, 2022-03-24 § 8. 
Tjänsteutlåtande från Ekonomichef Annette Olsson, 2022-09-29. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 103 

Ekonomichef Annette Olsson redogör för ärendet. 
Värmlands läns vårdförbund gjorde ett överskott 2021 med 301 tkr. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Godkänna årsredovisning för Värmlands läns vårdförbund år 2021. 
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Dnr KS/2022:282, KS/2022:276 

§ 152 Remissvar: Samråd om nya miljökvalitetsnormer inom delar 

av Gullspångsälvens avrinningsområde - Västerhavets vatten 

distrikt 

Beskrivning av ärendet 

Samordnare för Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund och vattenråd GVVF/GVR Elaine Viklund 

redogör för ärendet. 

De nya miljökvalitetsnormerna avser att bygga en röd tråd i miljöarbetet i kommunerna. 

Den kommer att utgöra ett ramdokument som kommer att underlätta för kommunerna. 
Det innebär också att när dessa ramar är fastställda har kommunerna större möjlighet att kunna 

styra verksamhet, föreläggande i frågor för att skydda detta med vattenkvalitet mm. 
Arbetet med vattenkvaliten bör också kunna ingå i kommunens plan och budgetarbete. 

Vid Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 betonade Kommunchef Johan Rosqvist att 
Storfors kommun bör nyttja kompetensen hos Miljöstrategerna i Karlskoga kommun som också 
arbetar för Storfors kommun. 
Kommunchef Johan Rosqvist betonar vikten av att kommunen får reella möjligheter att besvara 

remisser. Det kan konstateras att remisstiden för besvarande är mycket kmi. Det innebär att det 
föreligger uppenbara risker att svar på remiss ej kan inlemmas i den ordinarie politiska processen i 

kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Samråd om nya miljökvalitetsnormer inom delar av Gullspångsälvens avrinningsområde 
Västerhavets vattendistrikt. 
Förslag till miljökvalitetsnormer för delar av Gullspångsälven 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 105. 
Remissvar från Storfors kommun 2022-10-10 

Remissvar från Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund och vattenråd sam råd om nya 
miljökvalitetsnormer inom delar av Gullspångsälvens avrinningsområde. 

Vid dagens sammanträde redovisar Kommunchef Johan Rosqvist tidigare insänt remissvar enligt 
uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10. 

Samordnare för Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund och vattenråd Elaine Viklund har utarbetat 
ett remissvar för Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund och vattenråd. 
Deras förslag har översänts till Storfors kommun. Kommunchef Johan Rosqvist har utifrån deras 

remissvar tagit fram ett remissvar för Storfors kommun. 
Remissvar skall ha inkommit senast 2022-10-31. 

I 
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e STORFORS KOMMUN 

KS § 152 fo1ts. 

PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-31 

Sida 19 (66) 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Samordnare för Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund och vattemåd Elaine Viklund redogör för 
deras remissvar. 
Samordnare Elaine Viklund betonar att kommunikationsprocessen, tidsplanen och helheten måste 
säkras. Med nuvarande korta remisstid riskerar det att denna kvalitetssäkring ej uppfylls. 
Hur påverkar denna korta remisstid att kommunerna får reell möjlighet att i sina remissvar 
kvalitetssäkra processen eftersom remisstiden ej möjliggör den ordinarie politiska gången att ett 
ärende behandlas i arbetsutskott och Kommunstyrelsen. 
I kommunens remissvar bör man lyfta fram hur förslagen exempelvis påverkar Kulturlivet, 
turismen olika verksamhetsutövare. Rycker förslagen undan förutsättningarna för en viss 
verksamhet, näringsutövare. Ge helst tydliga exempel från er kommun utifrån verkligheten. 

Vidare meddelar Samordnare för Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund och vattemåd 
Elaine Viklund att Vattenmyndigheten har en förvaltningsplan för vatteno1m·ådet. 
Kommunerna bör om möjlighet föreligger, att ta fram en plan för dessa 01måden. Framtagna 
planer skulle underlätta för framtida remissvar. 

Förslag på sammanträdet - Yrkande 
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till 
k01mnunchefen att utarbeta ett remissvar och betona den k01ta remisstiden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Ge Kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett remissvar varvid betonas att det är mycket kolt 
remisstid och att ärendet därav inte kan imymmas i den ordinarie politiska processen. 

Insänt remissvar presenteras på Kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-21. 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Andreas Eriksson Miljöstrateg Karlskoga kommun 
andreas.eriksson@karlskoga.se 
Elaine Viklund, Samordnare för Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattemåd 
elaine.viklund@karlskoga.se 
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e STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-31 

Sida 21 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2022:323 

§ 154 Beslut om avslut av bistånd enligt LSS 

Beskrivning av ärendet 

Den enskilde har sedan tidigare beslut personlig assistans enligt 9§2 LSS(Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade). 
Vid utredning av inkommen begäran utökning av personlig assistans enligt 9§2 LSS framkom 
uppgifter som föranledde minskning av omfattningen av tidigare fattat beslut. Dock fattades ett 
bifall enligt 9 § 2 LSS, fast i mindre omfattning. Detta innebär att ett avslutsbeslut behöver fattas 
på tidigare bifallsbeslut. 
Då det i aktuell delegationsordning salmas delegation för handläggare att fatta beslut om avslut av 
bifallsbeslut enligt LSS lämnas ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. 
Ärendet har inte gått via KSIU på grund av omständigheter som påskyndat hanteringen av ärendet 
Pga. sekretess innehåller ärendet inga personuppgifter 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från Verksamhetschef Vård och stöd Margareta Albeii, 2022-10-12. 

VerksamhetschefVård och stöd Margareta Albert redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Bifallsbeslut med giltighetsdatum 2021-03-01-2023-02-28 enligt 9§ 2 LSS avseende 
xxxxxxxxxx, avslutas 2022-09-25. 

Beslutet ska skickas till 

Ewa Sundberg, EnhetschefIFO Vuxen 
Dm IFO/2022:38 

I 
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I
STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-31 

Sida 22 (66) 

Organ 

Ko111111unstyrelsen 

Dnr KS/2022:250 

§ 155 Remiss av betänkande Nästa steg - Ökad kvalitet och 
jämställdhet i Vård och omsorg för äldre personer 

Beskrivning av ärendet 

Socialdepmiementet hm· inbjudit Storfors kommun att inkomma med remissvar på utredningen 
ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg om äldre personer. 
Den samhälleliga och den medicintekniska utvecklingen har lett till stora förändringar i vård- och 
omsorgslandskapet under de senaste årtiondena. Det gäller t.ex. demografiska förändringm·, men 
även människors behov och förväntningar på att - utifrån egna förutsättningar och önskemål - få 
vara delaktiga och medskapande i sin egen vård och omsorg. Det gäller även en utveckling av 
vården, där alltmer specialiserad hälso- och 
sjukvård kan ske utanför sjukhusen, även i hemmet, 
och ibland via digitala tjänster. Vård och omsorgsbehoven för personer med insatser från 
äldreomsorg och kommunal primärvård är i dag omfattande och ställer höga krav på kompetens, 
god kontinuitet och samordning. Samtidigt hanterar äldreomsorgen och den kommunala hälso- och 
sjukvården sedan länge strukturella utmaningar. Det handlat· bl.a. om utmaningar kopplade till 
m·betsmiljö, bemanning och kompetens, inklusive sjukdomsförebyggande och rehabiliterande 
insatser. 
För att vi ska få en väl fungerande äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård av god kvalitet 
krävs ett långsiktigt och uthålligt utvecklings- och förbättringsarbetet inom en rad olika områden. 
Remissvar ska ha inkommit senast den 15 november 2022. 

Beslutsunderlag 

Remissvar " Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer" 
sou 2022:41 
Tjänsteutlåtande från VerksamhetschefVård och stöd Margareta Albe1i, 2022-08-26. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 99. 

VerksamhetschefVård- och stöd Margareta Albe1i redogör för ärendet. 

Förslag på sammanträdet - Yrkande 
Juhani Verkkoperä (SD) föreslår att i remissyttrandet byts ordet behov till förutsättningar. 
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� 
STORFORS KOMMUN 

KS § 155 forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

Bifalla Juhani Verkkoperä (SD) förslag. 

PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-3] 

Sida 23 (66) 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Besvara remiss Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer" enligt 
bilaga 2. 

Beslutet ska skickas till 

s.remissvar@regeringskansliet.se ( diarienr. S2022/03277)
s.sof@regeringskansliet.se (kopia)

I 
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e STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-31 

Sida 24 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2022:33 

§ 156 Tertialrapport 2 - Redovisning awikelser, missförhållande 

IFO, Sol 2022 

Beskrivning av ärendet 

Tertialrapport 2 avvikelser/missförhållanden IFO, SoL 2022. 

Beslutsunderlag 

Te1iialrapport 2 avvikelser/missförhållanden IFO, SoL 2022, 2022-09-29 
Tjänsteutlåtande från enhetschefIFO Marina Collstam Barn- och unga och 
IFO chef Vuxen Ewa Sundberg, 2022-10-04. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 100 

Verksamhetschef Vård- och stöd Margareta Albert redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Godkänna Tertialrapp01i 2 avvikelser/missförhållanden IFO, SoL 2022 
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H
STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Sida 25 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2022:283 

§ 157 Kostnader för tillfälliga färdtjänstresor mellan 

korttidsboende och ordinärt boende. 

Beskrivning av ärendet 

Resor mellan korttidsboende och ordinärt boende är den enskildes ansvar då korttidsboende är en 

form av förstärkt hemtjänst. Färdtjänst kan nyttjas av personer med beviljad färdtjänst. Färdtjänst 

administreras av Värmlandstrafik. 
Via sedan tidigare avtal mellan Storfors kommun och Värmlandstrafik kan personer utan beviljad 

färdtjänst nyttja tillfällig färdtjänst för resor mellan korttidsboende och ordinärt boende. Hela 
avgiften för resan faktureras Storfors kommun samt belastar enheten särskilt boende. 
Korttidsboendet finns inom enheten särskilt boende. Avgiftens storlek på resan varierar mellan 

kunder beroende på transportsätt och reseavstånd. Kunden betalar ingen egenavgift. Inga tillfälliga 

färdtjänstbeslut fattas/utfärdas av Värmlandstrafik. 

Hanteringen av avgiften för tillfälliga resor mellan korttidsboende och ordinäit boende varierar 

mellan Värmlandskommunerna. 
Med nuvarande hantering görs bedömningen att likställighetsprincipen enligt 
K01rununallagen bör beaktas i större omfattning gällande färdtjänstresor mellan korttidsboende och 
ordinäit boende; 
2 Kap. 3 § Kommunallag 2017:725 (SFS 2019:835) "Kommuner och regioner ska behandla sina 
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat." 

Beslutsunderlag 
2 Kap. 3 § Kommunallag 2017:725 (SFS 2019:835) (Likställighetsprincipen) 

Tjänsteutlåtande från VerksamhetschefVård- och stöd Margareta Albeit, 2022-09-02. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 101. 

VerksarnhetschefVård och stöd Margareta Albe1t redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Fakturera kund faktisk kostnad för tillfälliga färdtjänstresor mellan k01ttidsboende 

och ordinärt boende 
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STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-31 

Sida 26 (66) 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2021 :69 

§ 158 Svar på motion "Samverkan med Karlskoga/Degerfors 

gällande övertagande/ delvis ägande av Karlskoga sjukhus 

Beskrivning av ärendet 
Motionen gäller "Samverkan med Karlskoga/Degerfors gällande övertagande/delvis ägande av 
Karlskoga sjukhus" 
Motionärernas förslag är att kontakta Karlskoga och Degerfors kommun för att inleda ett 
samarbete där Storfors kommun kan ingå och i förlängningen samäga Karlskoga sjukhus. 
I motionen framkommer att Storfors kommun redan idag samarbetar med Karlskoga i projekt och 
nämnder där ett fördjupat samarbete skulle vara en förutsättning för tillväxt och livskvalitet för 
Storfors borna 

Kommunens respektive Regionens ansvar för hälso- och sjukvård 
I det svenska sjukvårdssystemet är ansvaret för hälso- och sjukvården delat mellan region och 
kommun. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, föreskriver vad som är regionernas 
respektive kommunernas ansvar inom hälso- och sjukvården. 
Regioner och kommuner får med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal med någon annan 
vårdgivare att utföra de uppgifter som regionen eller kommunen ansvarar för. Ett avtal med annan 
vårdgivare om att t.ex. tillhandhålla viss vård medför alltså inte att huvudmannaskapet för vården 
övergår till den vårdgivare som anlitas. Det är utförandet av uppgiften som 
övergår till den andre parten. 
En kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård, upptill sjuksköterskenivå, åt personer i vissa 
boendefo1mer och verksamheter, men inte sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare. De 
läkanesurser som behövs inom kommunen ska regionen avsätta. 
Regionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt inom regionen samt verka för 
en god hälsa hos befolkningen. 

Sammanfattning 

Ett eventuellt samarbete mellan kommunerna Karlskoga/Degerfors och Storfors runt samägande av 
Karlskoga kommun fråntar inte Region Örebro dess huvudmannaskap för vården för medborgarna 
inom regionen. 
Ett eventuellt samarbete skulle gälla utförandet av arbetsuppgifterna. Kommunerna har idag 
svårigheter med personalrekrytering och ett utökat ansvar skulle innebära ett ökat behov av 
personal. 
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e STORFORS KOMMUN 

KS § 158 forts. 

Beslutsunderlag 

PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Motion från Moderaterna i Storfors daterad 2021-01-05. 

Sida 27 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 2021-03-18 § 5, am11älan om inkommen motion 
Tjänsteutlåtande från VerksamhetschefVård-och stöd Margareta Albert, 2022-05-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 98. 

VerksamhetschefVård och stöd Margareta Albert redogör för förslag till besvarande av motionen. 
Det kan konstateras att bedriva sjukvård och driva ett Sjukhus är en fråga för Regionen och i 
detta fall för Karlskoga Lasarett är det Region Örebro. 

Motionärens förslag skulle det innebära att kommunen skulle ta på sig ett ansvar som kommunen 
ej har. 
Det skulle även innebära att kommunen skulle ta en extra kostnad för något som vi inte 
ska ha ansvar för ej heller svara ekonomiskt för. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Avslå moderaterna i Storfors förslag att Samverkan med Karlskoga/Degerfors gällande 
övertagande/delvis ägande av Karlskoga sjukhus. 

I 
UtdragsbestyckMde 



H
STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-31 

Sida 28 (66) 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2020:525 

§ 159 Svar på motion från Kristdemokraterna i Storfors om 

inrättande av Frivillig resursgrupp ( FRG) i Storfors kommun 

Beskrivning av ärendet 

Kristdemokraterna i Storfors föreslår att kommunen snarast imättar en Frivillig resursgrupp, så 
kallad frivillig resursgrupp (FRG), i kommunen. 
En FRG har som uppgift att finnas till hands när ordinarie resurser behöver förstärkas i kommunen 
t.ex. vid stöne bränder, olyckor, evakueringar, information och medmänskligt stöd eller nu när
hjälp kan behövas under Corona pandemin.

FRG finns i många kommuner och består av personer från olika frivilligorganisationer. FRG 
utbildas och organiseras av Civilförsvarsförbundet och Sveriges kommuner och regioner. FRG 
kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinäit inträffar. 

Storfors kommun har sedan bö1jan av 2000- talet haft ett samarbete med Civilförsvarsförbundets 
lokal avdelning i Storfors kommun. Där har kommunen bidraget med både kontor, fönåd, pmto 
och kopieringskostnader m.m. Som motpresentation rekryterade civilförsvarsförbundet frivilliga 
personer som mot ersättning skulle delta i aktiv tjänstgöring påkallad av kommunen enligt gällande 
RiB-avtal ( deltids brandmäns löneavtal). 

2012 träffades Civilförsvarsförbundets ordförande för Värmlands- och Örebro län, räddningschef 
BRT och säkerhetssamordnarna från Filipstad, Storfors, Hällefors, Kristinehamns, Degerfors och 
Karlskoga kommuner. Samtliga deltagare var överens om att man måste skulle skapa en gemensam 
frivillig resursgrupp (FRG) som skulle utbildats av civilförsvarsförbundet och skulle kunna 
användas av samtliga kommuner vid en samhällsstörning. 

En frivillig resursgrupp (FRG) skulle rekryteras efter lämplighet ur olika frivilligorganisationer. 
Deras övergripande syfte är att vara en förstäi·kningsresurs för kommun och räddningstjänst. 
Det är kommunens analys utifrån risk-och sårbarhetsanalys som styr behov av FRG. Kommunen 
samverkar med Civilförsvarsförbundet vid uppbyggnaden av och planeringen för FRG i 
kommunen. Civilförsvarsförbundet står för all rekrytering och utbildning. 

En avsiktsförklaring mellan Civilförsvarsförbundet och Bergslagens räddningsförbund och dess 
medlemskommuner unde1tecknades under 2014. Under 2014-2017 fungerande 
samarbete utomordentlig med en aktiv uppbyggnad och rekrytering av nya frivilliga resurspersoner 
som deltog i både utbildningar och övningar som kommunerna erbjöd. 

Under 2017 slutade ett antal nyckelpersoner i civilförsvarsförbundet och man hade då inte 
möjlighet att leva upp till sitt åtagande enlig avsiktsförklaringen. 

I UMrngsbrnycka,de 



I
STORFORS KOMMUN 

KS § 159 fmis. 

PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-31 

Sida 29 (66) 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Den 31 december 2017, sade Storfors kommun och övriga medlemskommunerna upp 
avsiktsförklaringen som tecknades 2014 med Civilförsvarsförbundet.2018 skapades arbetsgrupp 
bestående av länsstyrelsen Värmland, Arvika- och Filipstads kommun samt Räddningstjänsten 
Karlstadsregionen i samråd med Civilförsvarsförbundet. 

Arbetsgruppen skulle ta fram en ny avsiktsförklaring för samtliga kommuner i länet, där man skulle 
tydliggöra och utveckla framtida samarbetsformer. Detta arbete pausades under pandemin och har i 
dagsläget ännu inte återstaiiats. 

I dagsläget finns det ingen aktiv FRG i Östra Värmland. Filipstads, Storfors, Kristinehmm1s 
kommuner och Bergslagens räddningstjänstförbund har dock möjlighet att få använda sig av 
Örebros läns gemensamma FRG. Någon som Bergslagens räddningstjänst har utnyttjat några 
gånger de senaste åren vid några skogsbränder. 

Beslutsunderlag 

Motion från Kristdemokraterna i Storfors angående FRG 
Kommunfullmäktige 2020-11-26 § 80 Anmälan om inkommen motion från Kristdemokrnterna i 
Storfors om imättm1de av FRG 
Tjänsteutlåtande från Säkerhetssamordnare Michael Björklund, 2022-10-03. 
Kommunstyrelsens m·betsutskott 2022-10-10 § 108. 

Säkerhetssamordnare Michael Björklund redogör för förslag till besvarande av motionen. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Besvara Motionen från Kristdemokraterna i Storfors angående FRG med att ej imätta Frivillig 
resursgrupp (FRG) i Storfors kommun med hänvisning till ovanstående redogörelse från 
Säkerhetssamordnare Michael Björklund. 
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STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-31 

Sida 30 (66) 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2020:551 

§ 160 Svar på motion från Stefan Valentin Larsson (M) om ökad 

rörlighet på fastighetsmarknaden 

Beskrivning av ärendet 

Stefan Valentin Larssons (M) har inkommit med en motion enligt KF 2020-12-17 § 107 
om ökad rörlighet på fastighetsmarknaden. 

Motion redovisas i korthet enligt nedan: 

Att finansiera och ge stiftelsen Björkåsen i uppdrag att utföra en marknadsundersökning för 
hyresbostäder i Kyrksten. 

Att finansiera och ge Stiftelsen Björkåsen uppdrag att ta fram planer och genomföra projekt för 
utveckling av området. 

Att i samråd med lokala markägare ta fram planer och genomföra projekt för utveckling av 
området. 

Svar på motion: 
Kommunen har under dom två senaste åren fått ett flertal frågor om sjö nära tomter i området 
Kyrksten så därmed kan vi konstatera att det finns ett visst intresse att bygga i området. 

Det som hindrar utvecklingen i 01m·ådet är att kommunen inte äger något stöne markområde som 
är av intresse och dom övriga markägarna, tidigare inte visat intresse att sälja eller exploatera i 
området. 
Det behöver även till en detaljplan som tillåter byggande i mmådet. 

Kommunen har i årets böijan påböijat arbetet med att skapa en inflyttarwebb för att öka 
inflyttandet till kommunen. I det arbetet kommer frågorna om att skapa möjligheter för 
byggande av fastigheter i sjö nära lägen i hela kommunen behandlas. 

Kommunen kan inte ge uppdrag eller finansiera Stiftelsen Björkåsen det arbetet leds av 
Stiftelsens egen styrelse. 

Beslutsunderlag 

Motion från Stefan Valentin Larsson (M) om ökad rörlighet på fastighetsmarknaden. 
Kommunfullmäktige 2020-12-17 § 107. 
Tjänsteutlåtande från Enhetschef Teknisk drift, 2022-04-20. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 96. 

I 
Utdragsb�lycka,de 



� 
STORFORS KOMMUN 

KS § 160 forts. 

PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Sida 31 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää redogör för ärendet och förslag till besvarande av 

motionen om ökad rörlighet på fastighetsmarknaden. 
Enhetschef Jukka Mäenpää betonar bland annat Storfors kommun inte kan ge uppdrag ej heller 
finansiera Stiftelsen Björkåsen. 

Stiftelsen Björkåsen leds av en egen styrelse. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Avslå Stefan Valentin Larssons (M) motion i enlighet med svar på motion. 
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STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Sida 32 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2021 :71 

§ 161 Svar på motion från Stefan Valentin Larsson (M) 

Trafikförbättringsåtgärder 

Beskrivning av ärendet 
Stefan Valentin Larsson (M) har inkommit med en motion KS/2021 :71 om trafikförbättrande 
säkerhetsåtgärder. 
Motion redovisas i korthet nedan: 
Genom att förbjuda all mot01irafik och tillåta endast gående/cyklister från Ringvägen/Gärdesgatan 
i riktning mot Häggdrågsgatan alternativt enkelrikta backen. 

Gällande alternativet enkelriktning: 
Att tillåta moto1irafik i uppfa1i är att föredra då man har ett naturligt fartbegränsande hinder innan 
man påbötjar färden uppför (korsningen Häggdrågsgatan/Gärdesgatan) samt att föraren av fordon 
har fritt synfält upp i hela backen i motsatts till vad man har i den andra färdriktningen. 
Förslaget kan och bör i framtiden kompletteras med att ansluta den "nya" gång/cykelvägen 
i backen med den befintliga gång/cykelvägen vid järnvägskorsningen Häggdrågsgatan. 

Förslag: 
Att redan i 2021 påbötja och avsluta projektet. 
Projektet har en extremt låg kostnad och låg arbetsbörda i jämförelse till de höga 
trafik/trafiksäkerhetsförbättringar förslaget ger. 

Att publikt kommunicera planen och uppdatera utfallet löpande under projektets gång på 
kommunens sociala och mediala plattformar så att alla medborgare kan ta dela av utvecklingen och 
uppfyllandet av planen. 

Att planen skall från projektstaii till avslut utföras inom en 1 års period. 

Svar på motion: 
För en så omfattande åtgärd som motionären förslår krävs det en utredning av trafikingenjör för att 
säkerställa trafikflödena för både den oskyddade trafiken och fordonstrafiken. 
Det krävs även stora investeringar för att anlägga ny G/C väg i området. 

Alla förändringar i den lokala trafikförordningen kräver beslut i trafiknämnden tillika 
Kommunstyrelsen, därför är alla förändringar i trafikförordningen benägna att ta lång tid innan de 
är verkställda. 
Utredningar av trafikingenjör och upphandling av investeringar enligt utredning kräver 
investeringsbeslut i Kommunfullmäktige i och med det förefaller förslaget på genomförda åtgärder 
inom 1 år orimliga. 
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� 
STORFORS KOMMUN 

KS § 161 forts. 

Beslutsunderlag 

PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Stefan Valentin Larssons (M) motion trafikförbättrande åtgärder. 

Kommunfullmäktige 2021-03-18 § 6. 
Tjänsteutlåtande från Enhetschef Teknisk drift, 2022-04-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 97. 

Sida 33 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää redogör för förslag till besvarande av motion om 

trafikförbättringsåtgärder. 

En förutsättning för förändringar av trafikflödet är att man gjort en inventering om hur nuvarande 
trafikflöde är under en viss tid, dygn eller vecka. Vidare måste utredas vilka konsekvenser det 

medför för andra vägsträckningar om man förändrar nuvarande trafikflöde. 

Möjlighet föreligger att inköpa en mobil kontrollutrustning för att kunna göra en sådan inventering 

av trafikflödet. 
Kostnaden uppgår till ca 30 000 kronor. Enhet Teknisk drift har inga medel för inköp av sådan 

utrustning. Om sådan utrustning ska inköpas krävs att Enheten teknisk drift får detta i 

uppdrag samt erhåller medel. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Avslå Stefan Valentin Larssons (M) motion i enlighet med svar på motion. 
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� 
STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Sida 34 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2020:549 

§ 162 Svar på motion från Peter Farrington (M) om upprättande 

och utförande av en 5 årig asfalteringsplan 

Beskrivning av ärendet 

Motion från Peter Farrington (M) om upprättande av en 5 årig asfalteringsplan för hela kommunen 
Kommunfullmäktige 2020-12-17 § 109. 

Motion redovisas i korthet nedan: 

Det finns gator i Storfors kommun som aldrig blivit asfalterade och för dom boende längs dom här 
gatorna uppstår stora olägenheter med damm och mycket frekventa skador på vägar vid tung trafik, 

kraftigt regn, tjällossning med mera. 

Följdverkningen av detta är skador på fordon och ökad risk för olyckor då trafikanter tvingas 
navigera mellan de skadade paiiierna på vägen. 

Förslag i motionen: 
Att redan i 2021 års budget avsätta medel för att påbö1ja projektet. 

Att asfaltering/projektet påbö1jas 2021. 

Att uppnå en för alla kommuninnevånare jämlik ytbeläggningsnivå på gator i både tätmien såväl 
som i de andra delarna av Storfors Kommun, däri inräknas Lundsberg, Lungsund, Bjurtjärn, 

Kyrksten och Alkvettern senast 2025. 

Att publikt kommunicera planen och uppdatera utfallet löpande under projektets gång på 
kommunens sociala och mediala plattformar, så att alla medborgare kan ta del av utvecklingen och 

uppfyllandet av planen. 

Att planen skall från projektstaii till projektavslut utföras inom en 5 års period. 

Svar på motion: 
Kommunen har en asfalteringsplan dock är den för redan belagda gator. 

Storfors kommun hai· tillsammans med konsultföretaget Sweco inventerat och mätt in samtliga 
belagda gator i kommunen för att lyfta behovet av kommande investeringar. 

Rappmien visar utförligt dagens standard och framtida behov av beläggningsarbeten av dom 
tidigare belagda gatorna och g/c vägarna. 

I rapporten framgår även kapitalutvecklingen hur den utvecklas beroende på vilken investeringstakt 
kommunen välj er att hålla på kommande underhållsarbeten. 

I 
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� 
STORFORSKOMMUN 

KS § 162 folis. 

PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Sida 35 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Rapporten visar att för att behålla nuvarande standard och kapitalutveckling så behöver kommunen 

öka nivån på årliga beläggningsarbeten från nuvarande 500 tkr årligen till 2000 tkr från år 

2023-2029. 

Den totala kostnaden för beläggningsarbeten för kommande period 2020-2029 är beräknad till 

16,123 miljoner kr för att behålla dagens nivå på vägkvaliteteten. 

Den beräkningen är från år 2020 med en normal upprälming, men med dagens priser på bränsle och 

olja så har beläggningsföretagen aviserat om kraftiga prisjusteringar. 

När det gäller oasfalterade kommunala vägar så uppgår ytan till cirka 45 000 m2. 

En grov kalkylering ger en kostnad på 6,5 miljoner för själva beläggningen. 

Därutöver tillkommer kostnader för justering av underlag, byte av brunnar rensning av diken mm. 

Framförallt så måste det bytas va-ledningar på dom gator som det finns behov att göra på innan 

man asfalterar dom. 

Enheten telmisk drift har idag inte uppdraget eller budget att påböija ett projekt med att asfaltera 

grusvägarna i kommunen. 

Att uppnå en för alla kommuninnevånare jämlik ytbeläggningsnivå på gator i både tätmien såväl 

som i de andra delarna av Storfors Kommun är en omöjlighet då det finns kilometervis av 

grusvägar som är enskilda där inte kommunen är väghållare, efter dom vägarna bor det också 

kommuninnevånare. 

Beslutsunderlag 

Motion från Peter Fanington (M) om upprättande och utförande av en asfalteringsplan för hela 

kommunen. 

Kommunfullmäktige 2020-12-17 § 109. 
Tjänsteutlåtande från Enhetschef Telmisk drift Jukka Mäenpää, 2022-04-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 95. 

Enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää redogör för förslag till besvarande av motion från Peter 

Farrington (M). 

Enhetschef Teknisk drift meddelar att i samband med Investerings budget 2020 upprättades förslag 

till vilka vägare som ska grusas, vilka vägare som ska genomgå reparation av asfaltsvägar och 

nyläggande av asfalt. 

Storfors kommun anlitade konsultföretaget Sweco för framtagande av en asfalteringsplan 2020 för 

belagda gator och dess standard och behov av underhåll för asfaltering. 

När det gäller oasfalterade kommunala vägar så uppgår ytan till cirka 45 000 m2. 

Därmed kan konstateras att Storfors kommun redan från år 2020 har upprättat och utfö1t 

asfalteringsarbeten enligt upprättad plan. 
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� 
STORFORS KOMMUN 

KS § 162 forts. 

PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-31 

Sida 36 (66) 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää redogör för förslag till besvarande av motionen. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Avslå motion från Peter Farrington (M) i enlighet med svar på motion. 
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� STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-31 

Sida 37 (66) 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2022:285 

§ 163 Rivning av fastighet snickeripaviljongen 

Beskrivning av ärendet 

Byggnaden snickeripaviljongen är en byggnad som används i väldigt liten omfattning av 
verksamheterna där vi ser att det skulle kunna imymmas i andra lokaler. 

Byggnaden har höga driftskostnader för energi och stora underhållskostnader för kommande 
underhåll då byggnaden är i dåligt skick. 
I samband med ansökningen till kommundelegationen så fick teknisk drift uppdraget att ta fram en 
kostnadskalkyl för rivning. 

En offe1i från vår avtalade entreprenör Jordkullen visade en kostnad 500 000 kr för rivning och 
återställning av marken med gräsyta. 

Kostnadsförslaget skickades in med ansökningen och beviljades som en av åtgärderna för att få en 
ekonomi i balans. 
Med denna åtgärd så beräknas driftskostnaderna minska med 45 000 kr om året (2021 års siffror). 

Finansiering 

Åtgärden finansieras med bidrag på 500 000 kr från kommundelegationen. 

Beslutsunderlag 

Beslut om beviljande av bidrag från kommundelegationen. 
Köpebrev. 
Arrendekontrakt och värdeintyg. 
Tjänsteutlåtande från Enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää, 2022-09-05. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 94 

Enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää redogör för ärendet. 
Storfors kommun har ansökt om bidrag från kommundelegationen. Storfors kommun har erhållit 
bidrag om 500 000 kr från kommundelegationen för föreslagen åtgärd. 
En rivning är en kostnads besparande åtgärd. 
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� 
STORFORS KOMMUN 

KS § 163 folis. 

Kommunstyrelsens beslut 

PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Sida 38 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Uppdra till enhetschefen för teknisk drift att ansöka om rivningslov för fastigheten 

snickeripaviljongen och upphandla en rivning av densamma. 

Beslutet ska skickas till 

Jukka Mäenpää, Enhetschef Teknisk drift 

Annette Olsson, Ekonomichef 

Johan Rosqvist, Kommunchef 

I 
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e STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Sida 39 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2021 :206 

§ 164 Granskning Detaljplan för del av Alkvettern 2:96 Kyrkstens
skola m.fl. 

Beskrivning av ärendet 

Detaljplan för Alkvettern 2:96, Kyrkstens skola m.fl. har varit utställd för samråd 2022-05-30 till 

2022-07-11. 
Samråds yttranden har inkommit från: 

Länsstyrelsen. 

Trafikverket. 

Lantmäteriet. 

Region Värmland Kollektivtrafik. 

I samrådsredogörelsen redovisas synpunkterna från ovanstående instanser. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att planförslaget med utgångspunkt från inkomna 

synpunkter revideras enligt följande: 

Plankartan: 

Plankaiian har försetts med planbestämmelser om bulleråtgärder för att säkerställa att gällande 
riktvärden klaras. 
Felaktig planbestämmelse om genomförande tid har tagits b01i enligt Lantmäteriets påpekande. 

Planbeskrivningen: 
Resultat av bullerutredning redovisas. 

Konsekvenserna för gällande detaljplaner redovisas. 

Med utgång från ovanstående föreslås att planförslaget efter revidering ställs ut för granskning 

enligt PBL 5: 18 

Beslutsunderlag 

Samrådsredogörelse: Detaljplan Alkvettern 2:96, Kyrkstens skola m.fl. 
Plankarta: Detaljplan Alkvettern 2:96, Kyrkstens skola m.fl. 
Granskning planbeskrivning: Detaljplan Alkvettern 2:96, Kyrkstens skola m.fl. 

Tjänsteutlåtande från Jukka Mäenpää Enhetschef Teknisk drift, 2022-10-17 
PM Geoteknisk undersölming Alkvettern 2:96 
MUR Geoteknisk underökning Alkvettern 2:96 
Rapp01i Dagvattenutredning Alkvettern 2:96 

Bullerutredning för ny skola och förskola Kyrksten Storfors kommun 
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� 
STORFORS KOMMUN 

KS § 164 forts. 

PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-31 

Sida 40 (66) 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Enhetschef Teknisk drift redogör för ärendet. De synpunkter som inkommit har tagits i beaktande. 
I bullerutredningen har kommunen begäli att hastigheten framför skolan skall uppgå till 
max 30 km. 
Efter att detaljplanen varit utställd för granskning och eventuella synpunkter har inkommit så 
kommer ärendet på nytt till Kommunstyrelsen för politisk behandling. 

Kommunstyrelsens beslut 

- Ställa ut Detaljplan Alkvettern 2:96, Kyrkstens skola m.fl. för granskning från
2022-12-05 till 2022-12-31.

- Granskningshandlingarna ställs ut på Kommunkontoret och på kommunens hemsida.

Beslutet ska skickas till 

Johan Rosqvist, Kommunchef 
Jukka Mäenpää, Enhetschef Teknisk drift 
Länsstyrelsen varmland@lansstyrelsen.se 
Trafikverk 
Lantmäteriet kundcenter@lm.se 
Region Värmland Kollektivtrafiken region@regionvmmland.se 
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� 
STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Sida 41 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2022:326 

§ 165 Revidering av handläggningskostnad (timtaxa) för 

miljöbalkstillsyn och närliggande områden 

Beskrivning av ärendet 

Tillväxt- och tillsynsnämnden, som är en gemensam nämnd för Storfors och Karlskoga, önskar 
revidera handläggningskostnad (timtaxa) för miljöbalkstillsyn. 

Timtaxan för handläggning inom livsmedelsområdet är beräknad enligt en modell som är framtagen 
av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och som används av de flesta av landets kommuner. 
Med modellen får man också en självfinansiering av livsmedelskontrollen, vilket är ett krav som 
ställs av livsmedelsverket. 
Timtaxan enligt modellen uppgår till 1 100 kronor. 

Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade 2022-10-13 § 67 att föreslå Kommunfullmäktige i 
Karlskoga och Storfors kommun följande: 
- Anta en ny timtaxa för miljöbalkstillsyn på 1 100 kronor.
- Den nya timtaxan gäller från 2023-01-01.

Beslutsunderlag 

Tillväxt- och tillsynsnämndens tjänsteskrivelse 2022-10-07 
Timavgifter i Örebro och Värmlands län för miljötillsyn 
Tillväxt- och tillsynsnämndens protokoll 2022-10-13 § 67. 

Enhetschef Miljö och tillsynsförvaltningen Lars Viitanen redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Anta ny timtaxa för miljöbalkstillsyn på 1 100 kronor. 

Den nya timtaxan gäller från och med 2023-01-01. 
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� 
STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Sida 42 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2022:327 

§ 166 Revidering av handläggningskostnad {timtaxa) för offentlig 

kontroll inom livsmedelsområdet 

Beskrivning av ärendet 

Tillväxt- och tillsynsnärnnden som är en gemensam nämnd för Storfors och Karlskoga kommuner, 
önskar revidera handläggningskostnad (timtaxa) för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet. 

Bes I utsunderlag 

Beslut TTN § 68 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-07 
Nyckeltal timtaxa i Örebro och Väimlands län för livsmedelskontrollen 

Enhetschef Miljö Tillväxt och tillsynsförvaltningen Lars Viitanen redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

- Anta ny timtaxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet på 1 200 kronor

- Den nya timtaxan gäller från 2023-01-01
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I
STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Sida 43 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2022:328 

§ 167 Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelsområdet 

Beskrivning av ärendet 

Tillväxt- och tillsynsnämnden, som är en gemensam nämnd för Storfors och Karlskoga, önskar 

revidera taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet. 

Beslutsunderlag 

Beslut TTN § 69 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-07 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet TTF 2022-09-28 

Enhetschef Miljö Tillväxt och tillsynsförvaltningen redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Anta taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet enligt bilaga 3. 
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STORFORSKOMMUN PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Sida 44 (66) 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2022:329 

§ 168 Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljö, 

hälsoskydd och närliggande områden 

Beskrivning av ärendet 

Tillväxt- och tillsynsnärnnden, som är en gemensam nämnd för Storfors och Karlskoga, önskar 

revidera taxan för prövning och tillsyn inom miljö, hälsoskydd och närliggande områden. 

Beslutsunderlag 

Beslut TTN § 70 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-07 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område TTF 2022 

Bilaga 1 Taxebestärnrnelser avseende taxa för prövning och tillsyn 

Bilaga 2 Taxebestärnrnelser avseende årliga avgifter 

Bilaga 3 Taxebestärnrnelser avseende ej frekvensstyrd tillsyn 

Enhetschef Miljö Tillväxt och tillsynsförvaltningen Lars Viitanen redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Anta taxebestärnrnelserna för prövning och tillsyn inom miljö, hälsoskydd och närliggande 

områden och klassningen med tillsynsbehovet enligt taxebilaga 1, 2 och 3, med tillägget "för 

faktiskt nedlagd handläggningstid" under punkt 19b i dokumentet "Taxa för prövning och tillsyn 

inom miljöbalkens område TTF 2022", se taxebestärnrnelser bilaga 4 och 

taxebilagorna bilaga 4.1, 4.2 och 4.3. 
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� 
STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Sida 45 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2022:12 

§ 169 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling läsåret 2022-2023 

Beskrivning av ärendet 

Ingen elev ska känna sig otrygg, diskriminerad, trakasserad eller kränkt i skolan - det är en 
lagstadgad rättighet. Vaije verksamhet som lyder under skollagen ska aktivt arbeta mot 
diskriminering och främja elevers likabehandling och rättigheter, det står i både skollagen 
och diskrimineringslagen samt betonas också i barnkonventionen. 

Som ett led av detta arbete kräver skollagen (2010:800, 6 kap 8 §) att vaije skola årligen upprättar 
en plan mot kränkai1de behandling. Förutom skollagens krav på en plan kränkande behandling är 
vaije skola skyldig att aktivt motarbeta diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, 
samt verka för att alla elever har lika rättigheter och möjligheter att lyckas i skolan 
(diskrimineringslag 2016:828, 3 kap 1 §). 

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske löpande i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda samt 
utvärdera, vilket planen går igenom i avsnitt 2.3. Skolor hai· även en dokumentationsskyldighet i 
arbetet med aktiva åtgärder. 

Arbetet ska utformas så det omfattar de sju diskrimineringsgrunderna, vilka utgörs av: 
1. kön
2. könsöverskridande identitet eller uttryck
3. etnisk tillhörighet
4. religion eller annan trosuppfattning
5. Funktionsnedsättning
6. sexuell läggning
7. Ålder

Förskolans och skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling bygger 
på kartläggningar med grundläggande syfte att identifiera fokusområden för kommande arbete. 

Beslutsunderlag 
• Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-2023,

Vargbroskolan årkurs 4-9
• Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-2023,

Grundsärskolan
• Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-2023,

Bjmijäms skola
• Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-2023,

Förskolan Änglagård
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� 
STORFORSKOMMUN PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-31 

Sida 46 (66) 

Organ 

Kommunstyrelsen 

• Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-2023,
Förskolan Ängslyckan

• Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-2023,
Kroppaskolan

• Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-2023,
Förskolan Hagen

• Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-2023,
Förskolan Lillåsen

• Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-2023,
Förskolan Viken

• Tjänsteutlåtande från Skolchef Annelie Izindre, 2022-09-02.

Skolchef Annelie Izindre redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 

1. Anta Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret
2022-2023, Vargbroskolan årkurs 4-9, enligt bilaga 5.

2. Anta Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret
2022-2023, Grundsärskolan, enligt bilaga 6.

3. Anta Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret
2022-2023, Bjmijäms skola, enligt bilaga 7.

4. Anta Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret
2022-2023, Förskolan Änglagård, enligt bilaga 8.

5. Anta Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret
2022-2023, Förskolan Ängslyckan, enligt bilaga 9.

6. Anta Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret
2022-2023, Kroppaskolan, enligt bilaga 10.

7. Anta Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret
2022-2023, Förskolan Hagen, enligt bilaga 11.

8. Anta Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret
2022-2023, Förskolan Lillåsen, enligt bilaga 12.

9. Anta Plan mot dislaiminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret
2022-2023, Förskolan Viken, enligt bilaga 13.

I 
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STORFORS KOMMUN 

KS § 169 forts. 

Beslutet ska skickas till 

Annelie Izindre, Skolchef 

PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Erik Rådberg, Rektor Bjmijäms rektorsområde 

Jesper Fromholdt, T.frektor Vargbroskolan och Grundsärskolan 

Maria Smeds, Rektor Kroppaskolans rektorsområde 

Lena Duvander, Bitr. rektor Kroppaskolans rektorsområde 

I 
U tdrngsbest "''"'' 

Sida 47 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 



H
STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-31 

Sida 48 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2022:9 

§ 170 Utvärdering elevhälsoplan läsåret 2021-2022 

Beskrivning av ärendet 

Inför vaije nytt läsår utarbetas en Elevhälsoplan av skolledning och elevhälsa. Planen beskriver 

elevhälsans arbete samt ett prioriterat område under läsåret och utvärderas årligen; 
Mål: 
• Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling mot

utbildningens mål.
• Att undamöja hinder för enskild elevs lärande

Utvärdering: 
Alla professioner inom elevhälsan har arbetat med de grundläggande målen för elevhälsoarbete. 

Detta har skett genom samverkan mellan professionerna och på de olika enheterna. Det har också 

skett i samverkan med externa aktörer såsom Första Linjen och IFO m.m. 

Elevhälsoteamet i Storfors kommun har under året gjort en omstart med forumet ERT-samverkan 

där Specialpedagoger, skolkurator och skolsköterska träffas för att diskutera och ai-beta fram rutiner 
och tillvägagångsätt för ett mer likvärdigt elevhälsoarbete. 

Prioriterat mål: 

• Alla ska gå i skolan, Storfors kommun ska inte ha några elever med icke fullföljd

utbildning.

Utvärdering: 

Storfors kommun har fortfarande ett st01i arbete med våii prioriterade mål, såsom resten av 
Sveriges skolor också har. Elevhälsans arbete under 21-22 har fokuserat mycket på den tidiga 

upptäckten där vi har inföli olika forum och rutiner för att tidigt upptäcka mönster. 

Vi har också arbetat fram stödmaterial för pedagogerna i samtal med elever/ vårdnadshavare kring 

frånvaro. 
Vi har också lyft in frånvaron som en punkt på utvecklingssamtalet med elev och vårdnadshavare. 

Vi har också fått input via Malin Green Lundell som föreläste för elevhälsan och IFO kring 
problematisk skolfrånvaro. 

Ett forum för samverkan mellan IFO-Första linjen och Skolan har varit och kommer fortsätta med 

jämna mellamum under läsåret 22-23 där fokus kommer ligga på elevers mående och i det 

problematisk skolfrånvaro. Kommande läsåi' behöver elevhälsan fortsätta att utveckla sitt 

utredningsarbete kring problematisk skolfrånvaro samt arbeta mer ut mot skolans personal för att 

upprätthålla systematiken i tidig upptäckt. 

I 
Uldragsbes<ydra,de 
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� 
STORFORS KOMMUN 

KS § 170 forts. 

PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Sida 49 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Storfors skolor har även gjort en utvecklingsplan i projekt med SK.R kring problematisk 

skolfrånvaro. Under våren beviljades en förstudie av Region Väimland. Förstudien har genomfö1i 

en kaiiläggning hos kommunens alla enheter. Där planen är att komma till en genomförande projekt 

via ESF under hösten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från Skolchef Annelie Izindre, 2022-09-02. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 91. 

Skolchef Annelie Izindre redogör för ärendet. Skolchef Annelie Izindre redogör för hur Skolan 

arbetar med olika elever och dess frånvaro från skolan. Skolan upprättar personanpassade upplägg. 
Vissa kan vara uppkopplade via datorn, vissa kan läsa hemma och komma exempelvis 2 dagar i 

veckan till skolan. Skolan jobbar mycket med dessa elever för att bryta det så kallade 

hemmasittare. Skolan har även kontinuerligt träff och dialog med 

vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Det kan konstateras att skolan i Storfors hai· i år färre elever så 

är så kallade hemmasittare jämfört med i fjol. Det är positivt. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna utvärdering av Elevhälsoplan läsåret 2021-2022. 

Beslutet ska skickas till 

Annelie Izindre, Skolchef 

Erik Rådberg, Rektor Bjurtjärns rektorsområde 

Mai·ia Smeds, Rektor Kroppaskolans rektorsområde 

Jesper Fromholdt, Rektor Vargbroskolan 

I U tdrngsbesty,kaad e 
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STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Sida 50 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2022: 10 

§ 171 Elevhälsoplan för skolverksamheten i Storfors kommun 

läsåret 2022-2023 

Beskrivning av ärendet 

Skolverksamheten i Storfors kommun framtar inför vaije läsår en elevhälsoplan för att säkerställa 

en likvärdig barn- och elevhälsa inom kommunen samt att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet. Planen 

utgör även ett stöd för personalen i dessa professioner. 

Planens övergripande mål är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och skapa en trygg miljö 

som ger elever förutsättningar att utvecklas vad gäller lärande, personlig utveckling och hälsa. 

Beslutsunderlag 

Elevhälsoplan för skolverksamheten i Storfors kommun läsåret 2022-2023. 

Tjänsteutlåtande från Skolchef Annelie Izindre, 2022-06-29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 92. 

Bilaga 10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10. 

Skolchef Annelie Izindre redogör för Elevhälsoplanen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta Elevhälsoplan för skolverksamheten i Storfors kommun läsåret 2022-2023, 

enligt bilaga 14. 

Beslutet ska skickas till 

Annelie Izindre, Skolchef 

Mai·ia Smeds, Rektor Kroppaskolan 

Erik Rådberg, Rektor Bjurtjärns skola 
Lena Duvander, Biträdande rektor Kroppaskolan 

Jesper Fromholdt, t.f Rektor, Vai·gbroskolan 

I 
U tdrngsbesty,k<mde 
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STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Sida 51 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2022: 183 

§ 172 Avfallstaxa 2023 Storfors kommun 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB har lämnat ett förslag till avfallstaxa 2023 
för Storfors kommun. 

Förslaget innebär bland annat en tydligare fördelning av grundavgift och hämtningsavgift samt en 

förenkling rörande fritidshus och permanentboende. 

Beslutsunderlag 

A vfallstaxa 2023 Storfors 
Tjänsteskrivelse Renhållningsbolaget i Mellansverige AB, 2022-10-03. 

Tjänsteutlåtande från Miljöstrateg Andreas Eriksson, 2022-10-03. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 93. 
Bilaga 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10. 

Miljöstrateg Andreas Eriksson redogör för ärendet. Andreas Eriksson betonar att taxan är 
uppbyggd för att solidariskt täcka kostnader. Exempelvis måste alla betala grundavgift. 

Den föreslagna avfallstaxan 2023 är den mest miljöstyrande taxan. 

Kommunstyrelsens förslag till och Kommunfullmäktige 

Anta A vfallstaxa 2023 Storfors kommun enligt bilaga 15. 

Taxan gäller från och med den 1 januari 2023. 

I 
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STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-31 

Sida 52 (66) 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2022:251 

§ 173 Dagverksamhet för personer med demensdiagnos 

Beskrivning av ärendet 

Dagverksamhet för personer med demensdiagnos 

2021 beslutade kommunstyrelsen att rubricerad verksamhet skulle erbjudas. Under början av 2022 
startade arbetet med att ta fram en plan för genomförandet. I denna plan gjordes en riskanalys där 

en av punkterna visade på risken med ensamarbete. 

Verksamheten är tänkt att bedrivas under 4 timmar/vecka. En personal är budgeterad för att bedriva 

verksamheten. Detta är ur arbetsmiljö- och kundaspekt inte att föredra. De personer som är aktuella 
för insatsen har en demensdiagnos som gör att de med k01i varsel kan svänga i sitt humör. 
Att då endast ha en personal som leder verksamheten bedöms som en alltför stor risk. Både för 

kund och personal. 
Man bör vara minst 2 personal för att bedriva denna typ av verksamhet. I nuvarande ekonomiska 
läge är en utökning av personalstyrka inte aktuell. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10: 

Enhetschef Hälso- och sjukvård Jörgen Dahl Larsson redogör för ärendet. 

När Jörgen Dahl Larsson böijade sin tjänst fick han i uppdrag att se på ärendet och 
genomföra det. 
Enhetschef Jörgen Dahl Larsson har genomfö1i en riskanalys. Den visar att för denna verksamhet 
måste det vara minst 2 personal. 

Personer som omfattas av demensdiagnos kan ofta ha skiftade humör vilket gör det extra viktigt att 
ha erforderligt med personal. 
Verksamheten bör vara kontinuerlig. Verksamheten bör genomföras på eftermiddagen eftersom 

oftast har dessa personer hjälp av hemtjänst på förmiddagen att komma ur sängen, mm. 
Enhetschef Hälso- och sjukvård Jörgen Dahl Larsson önskar att verksamheten bedrivs 
under 4 timmar vaije gång. 

Enhetschef Jörgen Dahl Larsson bedömer att för att möjliggöra att de personer som har 
störst behov av att delta på denna dagverksamhet att kommunen även bedriver en 
uppsökande verksamhet mot dessa personer. Verksamheten kan inte räkna med att om respektive 
person som erhållit en demensdiagnos tackar ja vid förfrågan om deltagande. 
Enhetschef Jörgen Dahl Larsson meddelar att när beslut fattades att kommunen skulle 
erbjuda dagverksamhet för personer med demensdiagnos var tanken att verksamheten skulle kunna 

erhålla en stöttning och backup av redan befintlig personal på det särskilda boendet Sjögläntan. 
Enhetschef Jörgen Dahl Larsson bedömer att risk kan föreligga att personal på Sjögläntan 
inte alltid har möjlighet att vara en backup för verksamheten eftersom man redan kan vara 
upptagna av göromål på Sjögläntan som man inte bara kan släppa. Däimed kan det föreligga 
en risk för personal som arbetar med denna verksamhet. 
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STORFORS KOMMUN 

KS § 1 73 f01is. 

PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Sida 53 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

VerksamhetschefVård- och stöd Margareta Albert meddelar att när beslut fattades av 

Kommunstyrelsen att dagverksamhet skulle erbjudas till personer med demensdiagnos, hade 

verksamheten kännedom om vilka personer som skulle erbjudas dagverksamheten. 
Idag har verksamheten inte kännedom om antal personer som borde erbjudas denna verksamhet 

utan detta bedöms fo1ifarande vara ett behov men antalet personer är i dagsläget ett mörke1ial. 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) anser att när verksamheten 2021 
meddelade att dagverksamhet för personer med demensdiagnos kunde genomföras inom befintlig 

budget fattade kommunstyrelsen beslut 2021-05-17 § 87 att: 
- Storfors kommun erbjuder organiserad dagverksamhet för personer med demensdiagnos.
- Insatsen är biståndsbedömd
- Deltagande i dagverksamheten är avgiftsbefriad.

Därmed borde verksamheten redan ha genomfö1i fattat beslut av Kommunstyrelsen 

2022-05-17 § 87. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-05-17 § 87. 
Tjänsteutlåtande från Enhetschef Hälso- och sjukvård Jörgen Dahl Larsson, 2022-09-06. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 104. 

Enhetschef Hälso- och sjukvård Jörgen Dahl Larsson redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Att i dagsläget inte erbjuda dagverksamhet för personer med demensdiagnos. 

Beslutet ska skickas till 

Jörgen Dahl Larsson, Enhetschef Hälso- och sjukvård 

Margareta Albert, Verksamhetschef Vård och stöd 
Ewa Sundberg, EnhetschefIFO Vuxen 

Annette Olsson, Ekonomichef 

Cea Pakkonen, Anhörigkonsulent 

I 
U tdrngsbesty,kaode 
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STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Sida 54 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2022:205 

§ 174 Remiss Handlingsplan digital infrastruktur 

Beskrivning av ärendet 

Med utgångspunkt i Värmlandsstrategin tydliggörs det att digitalisering och digital infrastruktur att 
vara ett viktigt utvecklingsområde för Värmland i många år framåt. Användningen och behoven 
ökar, något som dessutom fick extra fart under pandemin. Kopparnäten och 2G/3G-näten avvecklas 
och ersätts med modernare teknik i form av fiber och 5G. 
För framtidens Värmland behöver vi säkerställa tillgång till en framtidsäker och robust digital 
infrastruktur som stöttar invånare, näringsliv, arbetsmarknad och offentlig verksamhet också i ett 
längre perspektiv. Utvecklingen går fo1t men inte av sig själv över hela länet, det kommer behövas 
riktade insatser. 

Region Värmlands tidigare bredbandsstrategi är från 2013 med mål som sträcker sig fram till och 
med 2020. Förutsättningarna har ändrats mycket sedan dess. I böijan av 2020 genomförde Region 
Värmland ett regionalt bredbandslyft. I Bredbandslyftet involverades bland andra ledningen för 
Regional utveckling, kommunernas KSO:er och bredbandsstrateger samt andra berörda 
verksamheter inom regionen. Syftet var att tillsammans få en fördjupad insikt i 01mådets 
utmaningar och förutsättningar samt att tillsammans diskutera regionens roll i ekosystemet kring 
digital infrastruktur. I Bredbandslyftet framkom att digital infrastruktur är ett viktigt område att 
jobba vidare med och att kommunerna ville att regionen skulle ta en ledande roll i nära dialog med 
kommunerna. Därtill påvisades ett behov av ytterligare insatser, både i form av fördjupade analyser 
och ytterligare samverkansaktiviteter samt finansiering för utbyggnad. Förutom fortsatt utbyggnad 
av fiber ansågs bättre mobiltäckning, ökad redundans och driftsäkerhet samt anslutningar till 
fritidshusen vara särskilt viktiga områden. 

Sammantaget ät· det en bra tidpunkt för en handlingsplan för digital infrastruktur för Värmland. 
Med utgångspunkt från den situation som råder vid utgången av 2021 och ett arbete mot nya 
bredbandsmål för Värmland med sikte på 2030. Handlingsplanens genomförande sträcker sig fram 
till och med år 2025 med årliga uppföljningar och utvärderingar. 

Regionala utvecklingsnämnden beslutade således på sammanträdet den 10 maj att godkänna 
förslaget till remissutgåva av Handlingsplan för digital infrastruktur och skicka den på remiss till 
kommuner, nätägare, Post- och telestyrelsen, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmlands övriga 
nämnder och regionstyrelse samt till andra aktörer som förvaltningen bedömer relevanta. 
För Storfors kommuns del så arbetar vi tätt ihop med Filipstads kommun och Kristinehamns 
kommun i dessa frågor genom en pågående gemensamt samordnad fiberutbyggnad. Det ger en 
gemensam problembild över kommungränserna och bör således vara något som kan återspeglas i 
svaren från respektive kommun. 
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Remissvar 

PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-31 

Sida 55 (66) 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Storfors kommun tackar för möjligheten att lämna synpunkter och ger i sitt remissvar nedan 
synpunkter på Region Värmland handlingsplan för digital infrastruktur. Storfors kommun har 
också som målsättning att anta samma handlingsplan för digital infrastruktur som 
Region Värmland när denna blir klar. 
Som en generell kommentar så är Region Värmlands förslag på delmål som ska uppnås i 
handlingsplanen redan 2025 rejält utmanade. Om dessa delmål ska uppnås så bör handlingsplanen 
snarast kompletteras med konla-eta och mer detaljerade planer hur målen ska kunna nås, alternativt 
att vissa av delmålen senareläggs tidsmässigt. 
Om Regionen och kommunerna ska lyckas uppnå dessa mål så behöver vi snarast jobba med 
information och efterfrågestimulerande åtgärder till hushåll och fritidshusägare. 
Även fiberoperatörerna behöver snarast bearbetas för att de ska möta upp efterfrågan från 
kunderna, speciellt när det gäller efteranslutningar i tätort. Det kan också behövas riktade 
stöd till hushåll som vill ha men av olika skäl inte anser sig har råd med en fiberanslutning 
om målen i handlingsplanenen ska uppnås. 
Det behövs utökade befogenheter till PTS eller alternativt att en ny tillsyningsmyndighet bildas som 
kontrollerar fibernätägarna angående rimliga nätavgifter och att efterfrågade efteranslutningar utförs 
inom rimlig tid. I vissa områden i tätoli så tävlar också flera fibernätsägare om samma kunder med 
efteranslutningserbjudande, med risk att ingen av 
dessa finner detta ekonomisk lönsamt. Detta borde kunna styras upp av PTS eller ny myndighet i ett 
framtida regelverk. 
Delmålen "Tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där människor normalt befinner sig" 
och att "Alla befolkade områden ska ha 5G-täckning" är prioriterade mål för Storfors kommun. 
Vissa befolkade byar i kommunen saknar fortfarande mobiltäckning. 
Själva finansieringen och kommunernas del i att kunna nå målen i denna handlingsplan 
känns också i nuläget något oklar. 

Beslutsunderlag 

Remiss Handlingsplan för digital infrastruktur 
Handlingsplan för digital infrastruktur - Region Värmland Remissutgåva (Diarienummer 

RUN/220140). 

Presentation handlingsplan för digital infrastruktur 
Tjänsteutlåtande från Kommunchef Johan Rosqvist, 2022-10-05 
Kommunstyrelsens arbetsu\skott 2022-10-10 § 106. 
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STORFORS KOMMUN 

KS § 174 fo1is. 

PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-31 

Kommunchef Johan Rosqvist redogör för ärendet. 
Vanligtvis är det Konununstyrelsen som besvarar remisser. 

Sida 56 (66) 

Organ 

[( 0111111 u nstyre Isen 

Med hänsyn till att remissvaret skulle vara insänt innan nästa ordinarie sammanträde med 
Kommunstyrelsen beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 att besvara remiss 
Handlingsplan för digital infrastruktur enligt föreslaget remissvar och att remissvaret redovisas för 
Kommunstyrelsen 2022-10-31. 

Insänt remissvar framgår enligt ovan. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna insänt remissvar för remiss Handlingsplan för digital infrastruktur. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 
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Datum 

2022-10-31 

Sida 57 (66) 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2021:476 

§ 175 Utökad Borgen för Storfors Sport-aktivitetscenter 

Beskrivning av ärendet 

Idrottsalliansen i Storfors närmar sig slutfasen med att anlägga ett sport- och aktivitetscenter med 

padel, pickelball, bordtennis, luftgevärsskytte, boule samt golf- och skyttesimulatorer. Ytor för 

interaktiv fitness samt för övrig rörelseaktivitet- och träning planeras det också för. 
Idrottsalliansen består idag av Storfors FF, Storfors Innebandyförening, Storfors Judoklubb, 

Storfors Bordtennisklubb, Storfors Pistolskytteklubb, Storfors Skytteförening och Lundsbergs 

Golfklubb. Idrottsalliansen har god erfarenhet av att arbeta med anläggningar av liknande karaktär, 

föreningen driver sedan 1998 Bollhallen i Storfors. 

Anläggandet av Storfors Spo1i- och aktivitetscenter utgör en viktig infrastrukturell förutsättning för 

att motverka den socioekonomiska ojämlikheten. Anläggningen förväntas aktivera och stimulera 

fler barn och unga som idag inte utövar någon idrott, rörelse eller aktivitet. 

Skolans samtliga verksamheter och skolformer kommer ta del av anläggningen under 

verksamhetstid. Anläggningen stärker även kommunen som en attraktiv arbetsgivare genom 
möjligheter att erbjuda ytterligare pedagogiska lärmiljöer samt att anläggningen kan nyttjas för 
friskvård. 

Storfors Sport- och aktivitetscenter har i tidigare kalkyler beräknats kosta 22,35 miljoner kronor att 
anlägga, vilket ska finansieras via banklån och extern finansiering. Den senaste tidens 

byggmaterialpriser har dock ökat kraftigt, inte minst på stål som får en direkt påverkan på 
byggkostnaden av aktivitetscentret. Kostnadsökningarna prognostiseras till drygt 2 miljoner kronor. 
Projektledningen har tidigare i projektet vidtagit åtgärder för att hålla budgeten varför denna 

prisökning inte ryms inom projektmarginalen. Av den anledningen behövs ett utökat 
borgensåtagande från kommunen för att säkerställa Idrottsalliansens möjligheter att slutföra 
projektet. 

Projektet bedöms vara klart under december månad varför nuvarande kalkyl över byggkostnaderna 
har en hög tillförlitlighet då det mesta redan är upparbetat. 

Idrottsalliansen har framtagit ett nytt beräkningsunderlag vad gäller drifts- och kapitalkostnader 
samt intäkter. I kalkylen finns även beräkning av räntesatser och avskrivningstider. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2021-04-15 § 3 7 fattades borgensåtagande för Storfors Sp01i
och aktivitetscenter på 15 miljoner kronor. Kommunfullmäktige fattade därefter beslut 2022-02-17 

§ 9 om utökad borgen till att totalt omfatta 20 miljoner kronor.

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 
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I
STORFORS KOMMUN 

KS § 175 fo1is. 

PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-31 

Sida 58 (66) 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Storfors kommun ingår utöver det, borgensåtagande för de lån som Idrottsalliansen behöver uppta 

för byggnation av Storfors Spo1i- och Aktivitetscenter under byggnationstiden till en maximal 

summa av 40 miljoner kronor. 

Behovet är.således att Storfors kommun ingår borgensåtagande för lån som Idrottsalliansen 

behöver uppta efter uppförande av Storfors Spo1i- och Aktivitetscenter till en maximal summa av 
22,5 miljoner kronor. Utifrån den kalkyl som Idrottsalliansen inkommit med finns dock risker med 

den långsiktiga finansiella hållbarheten för anläggningen, i synnerhet genom den avskrivningstid 

som valts för anläggningen som avviker relativt kraftigt mot det som ses som gängse för likartade 

byggnationer på andra ställen samt en ränteosäkerhet påverkad av en eventuellt höjd styrränta 

avseende kapitalkostnaderna. Vidare finns inte heller underhållskostnader beskrivna i kalkylen. 

Något som kan få en påtaglig påverkan för år 6 och framåt, då de första fem åren hanteras via avtal 
med byggnadsentreprenören. I kalkylen framgår det att det finns relativt små marginaler att hantera 

kostnaden om dessa risker faller ut. Idrottsalliansen har likvida medel för att hantera vissa 

kmisiktiga ökade kostnadsposter men avgörande för kalkylens långsiktighet är att anläggningen 

framledes genererar intäkter, inte bara för uthyrning av padelbanor utan även för övriga 

arrangemang. 

Risken är samtidigt påtaglig att ett uteblivet utökat borgensåtagande medför att Idrottsalliansen inte 

kan slutföra byggnationen och således då inte heller kan driva anläggningen på ett sätt som 

genererar intäkter. Det vill säga att kommunens risk då bedöms mycket hög för att 
borgensåtagandet i så fall behöver lösas ut. 

Finansiering 

Borgensåtagandet medför ingen kostnad i dagsläget 

Beslutsunderlag 

Beräkningsunderlag drifts- och kapitalkostnader samt intäkter 

Kommunfullmäktige 2021-04-15 § 37 Borgen för Storfors Sp01i- och aktivitetscenter 

(Dm KS/2020:599) 

Kommunfullmäktige 2022-02-17 § 9 Utökad borgen för Storfors Sport och Aktivitetscenter 

(Dm KS/2021 :476) 

Kommunstyrelsen 2022-06-08 § 105 Information gällande byggnation av Padelhall(Dm 

KS/2021 :476) 

Tjänsteutlåtande från Kommunchef Johan Rosqvist, 2022-10-03. Utökad borgen för 

Storfors Spmi- och Aktivitetscenter (Dm KS/2022:476) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 107. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 

Kommunchef Johan Rosqvist redogör för ärendet. 

Storfors Idrottsallians sökte bidrag hos Allmänna arvsfonden men fick inget bidrag. 

Storfors Idrottsallians har sökt bidrag hos Näringslivet. I princip har de erhållit bidrag från 
näringslivet som täcker kostnaderna för utrustningen inne i hallen mm. 
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9 STORFORS KOMMUN 

KS § 175 forts. 

PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31

Sida 59 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Kommunchef Johan Rosqvist meddelar att anläggningen är i princip färdig och beräknas kunna 

invigas under december månad 2022. 

Ekonomichef Annette Olsson meddelar att om Storfors kommun inte beviljar utökad borgen, kan 

inte Storfors Spo1i- och aktivitetscenter färdigställas. Det innebär också att kalkylerade intäkter ej 

heller kan erhållas. 

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde redogör Kommunchef Johan Rosqvist för ärendet. 

Storfors Sport- och Aktivitetscenter är nästan färdigställd. Vid en bedömning om utökad borgen 

skall kommunen ta i beaktande om det föreligger risk därför, eller om fördelarna med ett utökat 

borgensåtagande överväger detsamma. 

Kommunchef Johan Rosqvist meddelar att det föreligger risker såsom ökade byggpriser, ökade 

ränte- och energikostnader samtidigt som vissa företagare som driver Padelhallar i andra 

kommuner, går i konkurs på grund av sjunkande intresse att spela Padel. 
I bedömningen måste också invägas vad det innebär om kommunen inte beviljar utökad borgen. 

Vid en samlad bedömning överväger fördelarna att bevilja utökad borgen. Därav föreligger förslag 

om att bevilja utökad borgen. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Besluta att: 
• Upphäva tidigare beslut om borgensåtagande enligt § 9 Utökad borgen för Storfors Sport

och Aktivitetscenter (KF 2022-02-17).

• Storfors kommun ingår borgensåtagande för de lån som Idrottsalliansen behöver

uppta för byggnation av Storfors Sport och Aktivitetscenter under byggnation till en
maximal summa av 40 miljoner kronor.

• Storfors kommun ingår borgensåtagande för lån som Idrottsalliansen behöver uppta efter
uppförande av Storfors Sport och Aktivitetscenter till en maximal summa
av 22,5 miljoner kronor.

• Idrottsalliansen årligen inkommer med en sammanställning på föreningarnas arbete med att

säkerställa en god intäktsnivå via arrangemang samt en reviderad årsredovisning.

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 
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I
STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Sida 60 (66) 

Organ 
Komrnunstyrelsen 

Dnr KS/2022:4 

§ 176 Budget 2023, plan 2024-2025- Fastställande av ramar 

Beslutsunderlag 

Budgetberedningen 2022-09-19 § 3. 

Budgetberedningen 2022-10-10 § 6. Genomgång av föreslagna åtgärder. 
Budgetberedningen 2022-10-10 § 7. Fastställande av ramar. 

Budgetberedningen 2022-10-24 § 10 Genomgång av föreslagna åtgärder 

Budgetberedningen 2022-10-24 § 11 Fastställande av ramar 

Beskrivning av ärendet 

Budgetberedningen 2022-09-19 § 3 

Respektive Verksamhet/enhet har fått i uppdrag att inkomma med kostnadsreducerings

förslag enligt budgetberedningen 2022-09-19 § 3. 

Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut enligt 2021-05-17 § 96 följande: 
"Verksamheterna skall komma med förslag till Kommunstyrelsen om hur verksamheten ska kunna 
bedriva sin verksamhet inom budget exklusivt demokratiresan till Polen för högstadieeleverna samt 
ofri villiga delade turer". 

Budgetberedningen 2022-10-10 § 6 

Kommunchef Johan Rosqvist och övriga chefer presenterade enligt paragraf 6 

kostnadsreduceringsförslag från verksamheter/enheter. 

Ledamöter i Budgetberedningen fick presenterat samtliga förslag. 

Ledamöterna önskade erhålla kostnadsreduceringsförslag sig tillsända. 

Budgetberedningen beslutade 2022-10-10 § 6 att uppdra till kommunchef Johan Rosqvist 
finjustera presenterat material och att det utsänds tillsammans med kallelsen till budgetberedningen 

2022-10-24. 

Budgetberedningen beslutade 2022-10-10 att: 
fastställande av ramar sker vid Budgetberedningens sammanträde 2022-10-24 

Budgetberedningen 2022-10-24 
Förslag på sammanträdet yrkande 

Vid budgetberedningens sammanträde 2022-10-24 föreslår Kommunstyrelsens ordförande Hans 
Jildesten (S) att budgetberedningen ej fastställer ramar vid dagens sammanträde utan att ett extra 

sammanträde sker 2022-10-31 kl. 08:15 innan Kommunstyrelsens ordinarie sammanträde bö1jar. 

Orsak är att med hänsyn till presenterat material är det omöjligt att vid dagens sammanträde 
fastställa ramar på ett seriöst sätt. 

I Utdrngsb�ty,l"mde 



H
STORFORS KOMMUN 

KS § 176 fo1is. 

PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31

Budgetberedningen beslutade 2022-10-24 att: 

Sida 61 (66) 

Organ 
Korn 111 unstyre Isen

Budgetberedningen har ett extra sammanträde 2022-10-31 varvid ramar fastställs på det mötet. 

Vid fö1rn budgetberedningens sammanträde presenterades ledningsgruppens bedömning av 

föreslagna åtgärder i följande kategorier: 

* Kan tas direkt.
* Till politiskt beslut.

* Utreds
* Läggs ner

Budgetberedningen 2022-10-31 

Kommunchef Johan Rosqvist har utifrån egen bedömning, egna tolkningar av budgetberedningens 
diskussion och reaktion för föreslagna åtgärder, försökt att få de föreslagna åtgärder som bedömdes 

skulle utredas, att hela beloppet eller delar av beloppet kunde tillföras kategori "Till politiskt 
beslut eller till kategori "Läggs ner" 
Resultatet uppgår enligt detta förslag till 0.7 %. 

Kommunchef Johan Rosqvist redovisar ovanstående med bedömning och konsekvens. 

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att vid dagens budgetberedning 2022-10-31 kommer man 
att fastställa Verksamhetsramar och ej en specificerad budget. 

Budget 2023, plan 2024-2025 kommer att behandlas av Kommunstyrelse 2022-11-21. 
Därav kommer ordförande Hans Jildesten (S) att kalla till ett extra sammanträde innan 

Kommunstyrelsens sammanträde. Vid det sammanträdet kommer budgetberedningen att fatta 
beslut om en mer detaljerad budget 2023. 

Ekonomichef Annette Olsson redogör översiktligt för Prislappsmodellen. Den kommer att 
underlätta för budgetberedningen. Det är främst inför budget 2024 och framåt som dess fulla effekt 
slår igenom. Den är dock till hjälp redan under 2023 års budgetarbete. 

KS oförutsett: 
I årets budget 2022 har KS oförutsett uppgått till 5 miljoner kronor. Avsikten med KS oförutsett 

var att verksamheter som fick kostnader under året som inte var kända eller kunde beräknas när 
budget sattes, att de verksamheterna kunde ansöka om ytterligare medel. 
Under 2022 och tidigare år har verksamheterna ej ansökt om medel för kostnadshändelser som man 
ej kunde förutse när budgeten sattes. 

Budgetberedningen för diskussion om beloppet om 5 miljoner kr ska kvarstå i budget 2023, 
minskas eller tas b01i. 

Vid besök av Sveriges Kommuner och Regioners Analysgrupp, ansåg de att kommunen inte bör ha 
kvar KS oförutsett. SKR bedömning av budgeten är att den är realistisk och ligger på rätt nivå. 
Juhani Verkkoperä (SD) föreslår att KS oförutsett minskas från 5 miljoner kronor till 500 tusen 
kronor. 
Efter diskussion synes att Budgetberedningen är enig om att KS oförutsett tas bo1i i budget 2023. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 
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� 
STORFORS KOMMUN 

KS § 176 forts. 

Utvecklingsmilj onen: 

PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Sida 62 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Diskussion förs om Utvecklingsmiljonen skall vara kvar i 2023 års budget, minskas eller tas bmi 

helt. 

Efter diskussion konstateras att budgetberedningen är enig om att nuvarande belopp om 1 miljon på 

Utvecklingsmilj onen kvarstår även 2023. 

Förslag på budgetberedningens sammanträde 2022-10-31 

Eftersom presenterat förslag visar ett positivt resultat om 2 miljoner kronor föreslår 

Kommunstyrelsens ordförande att de delas mellan Kommunledningen och Skolan. 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att Budgetberedningen föreslår 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att lägga en budgetram 2023 med ett noll 

resultat. 

Sammanfattning: 

Budgetberedningen är överens om följande: 
* Utvecklingsmiljonen om 1 miljon kronor skall kvarstå i budget 2023.
* KS oförutsett tas boli och har således 0 kr i budget 2023.

Budgetberedningen beslutade för egen del att: 

Ett extra budgetberedningsmöte kommer att äga rum varvid beslut fattas om mer detaljerad budget 

2023 samt fastställande av mål. 

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

Budgetramar för 2023 sätts för ett noll resultat. 

Kommunstyrelsens ordförande redogör översiktligt för budgetberedningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Budgetramar för 2023 sätts för ett noll resultat. 
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� 
STORFORS KOMMUN PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-31 

Sida 63 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2022:338 

§ 177 Samlokalisering av förskolelokaler 

Beskrivning av ärendet 

2019 påtalades i ett tjänsteutlåtande (Diarienummer 2019-0292) behovet av flexibla förskolelokaler 
för att kunna möta ett ökat antal förskolebarn samt få samordningsvinster vad gäller lokaler, 
personal, pedagogik och tillgängliga lärmiljöer. 

I läroplan för förskolan, Lp fö 18, påvisas att : 
" ..... ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. 
Den ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn 
i förskolan ....... Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för 
samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt 
utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska särskilt 
uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver 
mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är 
utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt 
eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna 
behov och förutsättningar" 

Det pedagogiska uppdraget betonas för förskolan. Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på 
demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn 
ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande 
samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt förde 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar soi:n det svenska samhället 
vilar på. 

Idag har Storfors kommun 162 barn inom förskolan. Fördelade enligt nedan: 

Inskrivna barn i förskolorna 2022-09-05 
Förskola Antal barn Antal personal Barn/personal 
Hagen 35 6.0 5.8 
Lillåsen 24 4.9 4.9 
Viken* 53 8.5 6.2 
Ängslyckan 28 4.0 7 
Änglagård 22 4.0 5.5 

*Viken har 0.75 tjänst resurs till barn med behov som ligger utöver grundbemanningen. Därtill har
ett barn på Viken assistent vilken finansieras av försäkringskassan.
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� 
STORFORSKOMMUN 

KS § 177 f01is. 

PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-31 

Sida 64 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Riket har i genomsnitt 5.1 barn/pedagog. Personaltätheten har varit i st01i sett konstant under de 

senaste tio åren. Antalet barn per förskollärare är 12,9. I fristående förskolor är förskollärartätheten 

lägre jämfö1i med i kommunala förskolor, där det är 17,6 barn per förskollärare. Motsvarande siffra 
för kommunala förskolor är 12, 1. Könsfördelningen bland alla som är anställda i förskolan är 

f01isatt mycket ojämn, drygt fyra procent av heltidstjänsterna är män. Detta är siffror från 2018. 

Antal barn/pedagog är i Storfors kommun tämligen lågt i jämförelse med omkringliggande 

kommuner. Det är en av förskolorna som ligger lite högre. 

Med en flytt av Lillåsen kan samordningsvinster göras med öppningar och stängningar tillsammans 

med Vikens förskola som ligger i området. Det blir cirka 80 barn i verksamheten fördelat på 4 

avdelningar. Cirka 20 barn/avdelning. 

Avd 1: 20 barn, 3 pedagoger 6.7 barn/pedagog 

Avd 2: 20 barn, 3 pedagoger 6.7 barn/pedagog 

Avd 3: 20 barn, 3 pedagoger 6. 7 barn/pedagog 
Avd 4: 20 barn, 3 pedagoger 6.7 barn/pedagog 

Sammanslagning: 80 barn och 12 pedagoger 
I dagsläget är det 8 0 barn och 14 .15 tjänst 

En kostnadsreducering på 2.15 pedagog. (Cirka 1 200 000 kr) 

Med en flytt av både Lillåsen och Hagen till samma lokal, Hammargatan 10, kan ytterligare 

samordningsvinster göras. 

Det blir cirka 112 barn i verksamheten (Viken, Hagen, Lillåsen) De yngre barnen placeras på 
Viken medan de äldre placeras på Hammargatan 10. 

Avd 1: 25 barn 3 pedagoger (Hammargatan) äldre barn 7.3 barn/pedagog 
Avd 2: 25 barn 3 pedagoger(Hammargatan) äldre barn 7.3 barn/pedagog 

Avd 3: 20 barn 3 pedagoger (Viken) yngre barn 5.8 barn/pedagog 

Avd 4: 20 barn 3 pedagoger(Viken) yngre barn 5.8 barn/pedagog 
Avd 5: 20 barn 3 pedagoger (Viken) yngre barn 5.8 barn/pedagog 

Sammanslagning: 112 barn och 17 pedagoger. 3 pedagoger per avdelning. I totala antalet 

pedagoger, 17, ingår två så kallade vikariepooltjänster vilka ska täcka upp korttidsfrånvaro. På så 

sätt kan förskolan minska antalet vikarietimmar vilka i dagsläget är tämligen höga. Med små 

enheter såsom i dagsläget är vikariekostnader kostsamma. Detta då man måste sätta in vikarie för 
alla enheter vid :frånvaro. Vid sammanslagning behövs fäITe vikarier. 
I dagsläget är det 112 barn och 19. 4 tjänst 

En kostnadsreducering på 2.4 personal ( cirka 1 500 000 kr) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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e STORFORS KOMMUN 

KS § 177 forts. 

PROTOKOLL 

Datum 

2022-10-31 

Sida 65 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Än viktigare än de faktiska kostnadsreduceringarna är de pedagogiska vinster en sammanslagning 
möjliggör. Det pedagogiska uppdraget i förskolan blir lättare att möta med stärkt tillgängliga 
lärmiljöer, såväl inomhus som utomhus. 

Det underlättar även ur ledningssynpunkt med ett mer verksamhetsnära ledarskap då enheterna 
ligger nära varandra. Biträdande rektor går i pension augusti 2023 och skolledning kommer då att 
bestå av 1.0 tjänst. Ledning kan samköra APT och andra konferenser. De pedagogiska 
konferenserna kan utökas och pedagogerna kan lättare få loss planeringstid. 

Den pedagogiska planeringen och schemaläggning underlättas för personal och ledning. Det 
pedagogiska uppdraget som betonas i läroplanen förstärks för förskolepersonalen och med det kan 
tidig insatser sättas in. Vilket medför att grundskolan lättare kan möta barnen och sätta in rätt 
stöd. 
I läroplanen påvisas vikten av utomhuspedagogik vilken kan stärkas med en flytt till 
utomhusmiljöer som kan möta detta. 

Skolan i Storfors kommun har sedan fler år tillbaka blivit utsedd till en av regionens bästa skolor. 
Med tillgängliga lärmiljöer där det pedagogiska uppdraget och det livslånga lärandet stärks kan 
tidiga insatser stärka skolans goda arbete. 

Med en sammanslagning av Hagen och Lillåsen på Hammargatan 10 kan lokaler frigöras på 
Kroppaskolan. Vilka fritidshem kan nyttja som idag bedriver verksamhet i skolans källarlokaler. 
Det pedagogiska arbetet, där fritidshem ska vara en förstärkning till skolan, kan därmed stärkas. 
Det underlättar även vid mellanmål och planeringsmässigt om man har mer tillgängliga lokaler. 

Finansiering 

Hyra lokal: Idag kostar Lillåsen 51 833,20 kr/mån. Hyra för Hammargatan 10 kommer att hamna 
mellan 52 000-55 000kr/mån 
Flytt lokal: Flyttfirma 30 000 kr 
Inventarier: Ljuddämpande bord och stolar saknas till en avdelning, vilket även är fallet idag. 
50 000 kr. 

Kostnaden belastar verksamhet 4071. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 
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e STORFORSKOMMUN 

KS § 177 f01is. 

PROTOKOLL 

Datum 
2022-10-31 

Sida 66 (66) 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Skolchef Annelie Izindre redogör för ärendet gällande samlokalisering. 
Det föreligger två alternativ enligt nedan: 
Alternativ 1 
Flytta förskolan Lillåsen till Hammargatan 10. 
Alternativ 2: 
Flytta förskolan Lillåsen och Hagen till Hammargatan 10 

Skolchef Annelie Izindre rekommenderar alternativ 2. 
Med ovanstående förslag till samlokalisering uppnås effektivisering gällande personal vid öppning 
och stängning av lokal. Ökad möjlighet finns att få ner kostnaden för vikarier. 
En pedagogisk vinst erhålls också för barnen på fritids i Kroppaskolan. 

Förslagsvis träder den nya samlokaliseringen i kraft till eller efter sommaren 2023. 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) tillika ordförande i Stiftelsen Björkåsen 
meddelar att Stiftelsen Björkåsen kan ha aktuell lokal färdigställd under våren 2023. 

Förslag på sammanträdet - Yrkande 
Inger Nordström (V) yrkar bifall till alternativ 2. 

Kommunstyrelsens beslut 

Flytta förskolan Lillåsen och Hagen till Hammargatan 10. 

Den nya samlokaliseringen träder ikraft från och med sommaren 2023. 

Beslutet ska skickas till 

Annelie Izindre, Skolchef 
Maria Smeds, Rektor Kroppaskolans rektorområde 
Lena Duvander, Biträdande rektor Kroppaskolans rektorsområde 
Erik Rådberg, Rektor Bjurtjärns rektorsområde 
Jesper Fromholdt, Tf rektor Vargbroskolan 
Annette Olsson, Ekonomichef 

I U !drags bescy,km,d, 
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