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§ 141  Val av protokollsjusterare 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Utse Håkan Larsson (C) till protokolljusterare. 

 

____________________ 
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§ 142  Godkännande av föredragningslistan 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att ärenden utgår: 

 

Ärende 27 Ekonomi/månadsrapport eftersom den kommer att inrymmas under  

Tertialrapport 2, 2020/Delårsrapport för Storfors kommun. 

 

Följande ärende föreslås tillföras föredragningslistan såsom komplettering: 

 

* Mekagård i Storfors. 

 

* TF. Samhällsplanerare 

 

* Förordnande av uppdrag som Hälso- och Sjukvårdschef. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

Förändra föredragningslistan enligt ovanstående. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2020:232  

 

§ 143  Meddelanden 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

 

Cirkulär 20:33 Förlängning av överenskommelse om undantag från 

 överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att 

 förhindra spridning av Covid-19. Ersätter 20:11. 

 

Cirkulär 20:34 Förlängning av överenskommelse om undantag från 

 överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA - och 

 BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning 

 av Covid-19. Ersätter 20:14. 

 

Cirkulär 20:35 Förlängning av överenskommelse om undantag från 

 överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning  

 som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19.  

 Ersätter 20:12. 

 

Cirkulär 20:36 Överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid 

 frånvaro med viss ersättning till riskgrupp under  

  Corona pandemin. 

 

Cirkulär 20:37 2020 års ekonomiska vår proposition och  

 Vårändringsbudgeten för år 2020. 

 

Cirkulär 20:38 Sänkt premie för TGL-KL 2021. 

 

Cirkulär 20:39 Budgetförutsättningar för åren 2020-2023. 

 

Cirkulär 20:40 Jobb för unga. 

 

AB Storfors Mark- och Industrifastigheter. 

Protokoll från AB Storfors Mark och Industrifastigheter 2020-05-28. 

Protokoll från AB Storfors Mark och Industrifastigheter 2020-06-08. 

Protokoll från AB Storfors Mark och Industrifastigheter 2020-08-31. 

Protokoll från AB Storfors Mark och Industrifastigheter 2020-09-08. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av ovanstående meddelanden och lägga desamma till handlingarna. 

____________________ 
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Dnr KS/2020:239  

 

§ 144  Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för följande: 

 

* Rapport kö till boenden 2020-10-23.   

* Sjukfrånvarorapport 2020-08. Den ligger på 6,39 %  

* Arbetslöshetsstatistik Storfors kommun september 2020. För storfors uppgår den till 10,8 %. 

* Projekt Ny skola i Kyrksten 

* Nytt avtal med Jotib AB angående planering, bemanning och schema. 

* Förändring enligt den nya organisationen. MBL förhandlingar pågår. 

* Chef för stöd & service kommer att arbeta deltid ett tag framöver. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2020:230  

 

§ 145  Anmälan om delegationsbeslut 

 

Redovisas delegationsbeslut från Individ- och familjeomsorg  

(IFO) 2020-03-01—2020-09.30. 

 

Redovisas delegationsbeslut för Kommunstyrelsen, delegationsbeslut nummer 8-11. 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 

Godkänna redovisningen av delegationsbeslut och lägga rapporten till handlingarna. 

 

_____________________ 
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Dnr KS/2020:365  

 

§ 146  Deltagande på distans vid administrativa nämndens 

 sammanträde 

 

Beskrivning av ärendet 
Utgångspunkten i kommunallagen är att möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

nämnder är fysiska. Sedan 2014 finns dock möjlighet för fullmäktige att medge deltagande på 

distans för ledamöter i fullmäktige och nämnder.  

 

Med anledning av det pågående utbrottet av Coronaviruset (Covid-19) har frågan aktualiserats om 

möjligheter till möten på distans. 

 

Administrativa nämnden är en gemensam nämnd vilket innebär att samtliga ingående kommuners 

kommunfullmäktigen behöver fatta beslut om att tillåta möten på distans.  

 

Administrativa nämnden diskuterade möjligheterna för distansmöten på sitt sammanträde 

(admnämnd § 15/2020-04-03).  

 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-10-15 § 89 föreslog Kommunstyrelsens 

ordförande Hans Jildesten (S) ändrad lydelse från följande lydelse: 

Administrativa nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 

på distans.  

Till följande lydelse: 

Administrativa nämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans om nämnden så 

bestämmer. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från Kanslichef Oskar Eklöf, 2020-08-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 89. 
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KS § 146 forts.  

 

Kanslichef Oskar Eklöf redogör för ärendet. 

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Administrativa nämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans om   

nämnden så bestämmer. 

 

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara  

så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två dagar i förväg anmäla detta till  

respektive ordförande. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.  

 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Administrativa nämnden, Kristinehamns kommun 
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Dnr KS/2020:261  

 

§ 147  Revidering av delegationsordning för Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 
Det finns ett behov av att revidera delegationsordningen för kommunstyrelsen. Behovet av 

revidering är främst kopplat till att den politiska organisationen förändrades 2020-03-01 och att 

tjänstemannaorganisationen kommer förändras 2020-08-01. Utöver detta krävs fortlöpande 

revideringar för att ha en välavvägd nivå av delegation i organisationen.  

 

Förslaget är framtaget utifrån att delegationsordningen ska matcha genomförda och kommande 

organisationsförändringar samt de ändringar som efterfrågats av tjänstemännen. 

Beslutsunderlag 
Förslag på ändringar i delegationsordning 

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2020-09-17 (nytt förslag) 

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2019-06-19 (gällande delegationsordning) 

Tjänsteutlåtande från kanslichef Oskar Eklöf, 2020-09-22. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 90 

Delegationsordning för Kommunstyrelsen 2020-09-17, reviderad efter beslut i KSAU 2020-10-15 

Rutin för avyttring av materiel. 

 

Kanslichef Oskar Eklöf redogör för de förändringar som genomförts enligt kommunstyrelsens 

arbetsutskotts 2020-10-15 § 90.  

 

Vidare beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 att erhålla förtydligande vid 

kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-02 om nedanstående: 

 

Förtydligande till Kommunstyrelsen 2020-11-02. 

8.3 Beslut om beviljande/avslag av skolskjuts – Beviljande rapporteras ej. 

34. Beslut om ändring av beslut. Förtydligande önskas.  

35.2  Allmänna handlingar Där står det som delegat Kanch/verksamhetschef 

Bör det istället vara Kanch/KC 

45.20 Avyttring av material upp till 50 000 kr delegat Enhch 

          Avyttring av material upp till 100 000 kr delegat Vhtch 

 

Storfors kommun har tagit en rutin gällande avyttring av material. 

Kontroll av vad den rutinen föreskriver så det inte strider mot föreslagen  

delegationsordning. 
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KS § 147 forts.  

 

Kanslichef Oskar Eklöf redogör för ärendet samt besvarar ovanstående punkter enligt 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-15 § 90.  

 

Beträffande befintlig rutin för avyttring av materiel föreslår kanslichef Oskar Eklöf att den 

revideras. 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 

Anta delegationsordning för Kommunstyrelsen enligt bilaga 1. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Oskar Eklöf 

 

 

  



 
 

STORFORS KOMMUN 
 

PROTOKOLL Sida 14 (81) 

Datum 

2020-11-02 

Organ 
Kommunstyrelsen 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Dnr KS/2020:221  

 

§ 148  Rapport internkontroll 2020 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-14 att fastställa internkontrollplanen för 2019. Uppföljning av 

kontrollmoment har skett fortlöpande men framförallt under hösten 2019 med slutdatum 4 oktober. 

Totalt har 33 kontrollmoment genomförts, jämfört med 26 under 2018. Kontrollmomenten är de 

konkreta uppföljningsåtgärder som vidtas för att upptäcka, motverka, minimera och i vissa fall 

eliminera risker. Det kan även handla om att säkerställa beredskap för att kunna hantera eller 

reagera på situationer som uppstår till följd av olika händelser.  

Kontrollansvariga 
Kontrollansvarig är i regel företrädaren för en verksamhet/enhet men även andra funktioner kan 

vara kontrollansvariga. Kanslichef har ett övergripande ansvar för att de kontrollansvariga 

genomför sina kontrollmoment samt genomför egna kontrollmoment. Kanslichefen sammanställer 

internkontrollrapporten. 

Redovisning 
Redovisning av internkontroll sker i form av en rapport i slutet av innevarande år eller i början av 

nästföljande år. Internkontrollen redovisas i sin helhet till kommunstyrelsen.  

Åtgärder 
Utifrån uppföljningen gör ledningsgruppen en genomgång och påbörjar åtgärder i de fall det anses 

motiverat. 

Uppföljning 

1. Arbetsmarknad 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Säkerställa efterlevnad av GDPR. Finns grund för 

databehandling? 

Granskning 

databehandling 

Dataskyddsombud/ 

enhetschef 

Uppföljning 

Säkerställt och kontrollerat. All dokumentation sker mappar och/eller excel-fil på U/Arbetsmarknad där 

mapparna är behörighetsstyrda. Enskilda handläggare har i några fall haft egen dokumentation och har 

uppmärksammats om detta. 
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2. Arbetsmarknad 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Säkerställa efterlevnad av GDPR. Är 

registerförteckningen korrekt? 

Kontroll 

registerförteckning 

Dataskyddsombud/ 

enhetschef 

Uppföljning 

Registerförteckning uppdaterades med en ny behandling. I övrigt överensstämmande. 

 

3. Fastighet/gata/park/vatten 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Luftkvalitet i kommunens lokaler samt lokaler som 

kommuner använder håller god kvalité 

Följa upp OVK-protokoll Enhetschef 

Uppföljning 

Vid uppföljning av OVK-protokoll i maj fick kommunen anmärkning på de flesta fastigheterna som 

besiktigades. Det handlar i första hand om smutsiga kanaler och ventilationsaggregat. Bristerna kommer 

åtgärdas av kommunens leverantör av ventilationsservice under sommaren och hösten. Prioritering ligger i 

första hand på skolverksamhetens lokaler. 

4. Fastighet/gata/park/vatten 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Egenkontroll utförd VA Kontroll vattenkvalité Enhetschef 

Uppföljning 

Egenkontroll utförd. God vattenkvalité utan avvikelser. 

5. Förskola 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Säkerställa efterlevnad av GDPR. Finns grund för 

databehandling? 

Granskning 

databehandling 

Dataskyddsombud/ 

enhetschef 

Uppföljning 

Säkerställa efterlevnad av GDPR. Finns grund för databehandling? 

6. Förskola 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Säkerställa efterlevnad av GDPR. Är 

registerförteckningen korrekt? 

Kontroll 

registerförteckning 

Dataskyddsombud/ 

enhetschef 

Uppföljning 

Registerförteckningen uppdaterades med en ny databehandling som tidigare klassats som arbetsmaterial. 
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7. Hemtjänst 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Stickprov CLIQ-nycklar - behörigheter och 

funktionalitet. 

Stickprov CLIQ Remote 

Web manager 

CLIQ-administratör/ 

Kanslichef 

Uppföljning 

Stickprov genomfört för 4/5, 15/6, 23/7, 6/8, 23/8 utan att någon större avvikelse upptäcktes. Mindre 

avvikelser som upptäcktes var en vikarienyckel blivit felaktig nekad till medicinskåpet (felprogrammerad och 

nu åtgärdad). Mindre problem med att nycklar blir felaktigt nekade med felmeddelande att de är utanför 

åtkomstschemat när de ska in i grupplokalerna, vid nytt försök så kommer de in. 

 

8. Individ- och familjeomsorg 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Utredningstiden 4 månader hålls inom BoU. Granskning Enhetschef/ SAS 

Uppföljning 

Inga utredningar som inte gjorts klara inom utredningstiden på 4 mån. 

9. Individ- och familjeomsorg 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Skyddsbedömning görs inom 24 timmar. Granskning Enhetschef/ SAS 

Uppföljning 

Chef har kontinuerliga ärendegenomgångar och följer hela tiden upp att skyddsbedömningar görs. Finns inga 

fall där inte skyddsbedömningar gjorts inom 24 timmar. 

10. Kost- och lokalvård 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Genomförande av egenkontroll för kost- och 

lokalvård. 

Köpt tjänst av Anticimex. 

Uppföljning av riktlinjer 

och rutiner. 

Enhetschef 

Uppföljning 

Kost och lokalvård genomför egenkontroll två gånger om året, Anticimex utför kontrollerna. Rutinerna 

fungerar men ibland blir det anmärkning på ytskikt, förvaring av livsmedel (ibland ont med utrymme) och vid 

något tillfälle har det varit brist på utfört arbete med städmaskin (vid längre sjukdom eller vikarie). Överlag 

har vi Storfors bra resultat på köken. 

11. Kultur och fritid 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Säkerställa efterlevnad av GDPR. Finns grund för 

databehandling? 

Granskning 

databehandling 

Dataskyddsombud/ 

enhetschef 

Uppföljning 

Ja, samtlig dokumentation har grund i bibliotekslagen alternativt samtycke. 
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12. Kultur och fritid 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Säkerställa efterlevnad av GDPR. Är 

registerförteckningen korrekt? 

Kontroll 

registerförteckning 

Dataskyddsombud/ 

enhetschef 

Uppföljning 

Tre hanteringar borttagna/reviderade eftersom de numera sker i det gemensamma bibliotekssystemet Book-IT. 

 

13. Funktionsstöd 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Säkerställa efterlevnad av GDPR. Finns grund för 

databehandling? 

Granskning 

databehandling 

Dataskyddsombud/ 

enhetschef 

Uppföljning 

Information hanteras i Pulsen (inloggning mobilt BankID) som är delvis behörighetsstyrt och på 

behörighetsstyrda mappar på intranätet. 

14. Funktionsstöd 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Säkerställa efterlevnad av GDPR. Är 

registerförteckningen korrekt? 

Kontroll 

registerförteckning 

Dataskyddsombud/ 

enhetschef 

Uppföljning 

Avslutat en behandling, uppdatering av tre behandlingar. 

15. Skola 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Arkivering/dokumenthantering sker korrekt. Utvärdering 

dokumenthanteringsplan 

Kanslichef/ skolchef 

Uppföljning 

Utvärdering tillsammans med ledning, administratörer och elevhälsa. Dokumenthanteringen fungerar. 

16. Särskilt boende 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Säkerställa efterlevnad av GDPR. Finns grund för 

databehandling? 

Granskning 

databehandling 

Dataskyddsombud/ 

enhetschef 

Uppföljning 

Grund fanns för samtliga behandlingar utom en, där har det nu kompletterats med en blankett för samtycke. 
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17. Särskilt boende 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Säkerställa efterlevnad av GDPR. Är 

registerförteckningen korrekt? 

Kontroll 

registerförteckning 

Dataskyddsombud/ 

enhetschef 

Uppföljning 

Registerförteckningen är korrekt. 

 

18. Kommuntotal 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Avtalstrohet - har varor/tjänster köpts utanför avtal? Stickprov möbler Kanslichef 

Uppföljning 

6 inköp genomförda perioden 1 jan - 31 juli. Samtliga inom avtal. 

19. Kommuntotal 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Uppföljning politiska beslut - att de blir 

genomförda 

Granskning balanslista Kanslichef 

Uppföljning 

Flera motioner i balanslistan har besvarats under våren och har därför kunnat avföras från listan. I övrigt god 

kontroll över de ärenden som finns där. Balanslistan har dock inte varit uppe på kommunstyrelsen för rapport 

på över ett år. Uppföljningen av politiska beslut kommer bli tydligare i Lex. 

20. Kommuntotal 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Rapporteras delegationsbeslut Granskning Kanslichef 

Uppföljning 

Rapporteringen har blivit bättre, framförallt har skola/förskola blivit mycket bättre. Nya rapporteringen i Lex 

har också tydliggjort rapporteringen. Finns fortfarande förbättringspotential, många gånger handlar det om att 

delegaterna inte ens tänker på att de beslut de tar är beslut som är delegerade. 

21. Kommuntotal 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Följs delegationsordningen Granskning Kanslichef 

Uppföljning 

Efterlevnaden har blivit bättre i takt med att delegationsordningen blivit mer medvetengjord för delegaterna, 

detta hänger också ihop med att rapporteringen blivit bättre. 
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22. Kommuntotal 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Verkställs åtgärder som beslutats efter skyddsrond? Granskning Enhetschef 

Uppföljning 

Avstämning med enhetschefsgruppen, resultatet visar att åtgärder som beslutats verkställs. 

23. Kommuntotal 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Återkoppling e-post Granskning Kanslichef 

Uppföljning 

Återkoppling saknas ibland helt på e-post internt, det händer också ibland att den dröjer omotiverat länge. Kan 

bero dels på frånvaro utan frånvaromeddelande, tidsbrist och att e-post missas/faller mellan stolarna. 

Återkoppling externt är svårare att kontrollera men strukturerna/rutinerna har blivit tydligare och underlättas 

med Lex som verktyg. 

24. Kommuntotal 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Tillgänglighet telefon och e-post Undersökning personal 

och växel 

Kommunikationschef 

Uppföljning 

Fjorton tillfrågade personer på olika avdelningar i Kommunhuset/Kulturhuset uppger följande: 

 Ringer alltid upp missade nummer i regel samma dag: 10 personer 

 Ringer upp om personen pratat in meddelande eller det är ett känt nummer: 4 personer 

 Svarar på mail samma dag (om det är en vardag): 14 personer. Om svaret kräver fakta skickar man i 

regel ett svarsmail för att bekräfta att frågan tagits emot ber att få återkomma. 

 Lägger in ett frånvaromeddelande på mailen vid semester: 11 personer. 

 Lägger in frånvaromeddelande i Trio-appen vid sammanträde etc: 10 personer 

 

Kommunväxeln tycker att Trio-appen kan användas mer frekvent även om användandet har blivit bättre sedan 

förra året. Att enbart stänga av sin telefon är inte en bra hantering utan ger ett dåligt kundbemötande eftersom 

den som ringer inte kan få besked om när den man söker är tillgänglig igen. 

Vissa ställen där växeln tidigare haft problem med dålig svarsfrekvens är nu mycket bättre. Det gäller 

exempelvis IFO, ekonomi, skolan, vården, rehab. Idag har man svårast att få kontakt med kommunchef, 

kommunalråd, kultur- och fritidschef och folkhälsosamordnare. Vid enstaka tillfällen har det varit svårt att nå 

biblioteket. 
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25. Kommuntotal 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Kontroll av representation Stickprov ekonomisystem Ekonomichef 

Uppföljning 

Ekonomipersonal har enligt uppgift rutin på att ange vilka som deltagit på representation eftersom en 

meddelanderuta kommer upp vid registrering på representationskonto per automatik. 

Tre stickprov har utförts, ett av dem visade en korrekt hantering, två har inga uppgifter om deltagare på 

representationen. Slutsats: här borde vi bli bättre, ingen uppföljning har gjorts om vart felet ligger. Om det 

inte finns uppgifter på kvittona eller om ekonomipersonalen inte lägger in uppgifterna som finns på eventuella 

kvitton eller om det helt enkelt saknas underlag. 

 

26. Kommuntotal 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Bokförs poster på rätt konto? Stickprov ekonomisystem Ekonomichef 

Uppföljning 

Stickprov har utförts på fem olika konteringar, alla var korrekt kontosatta. Slutsats: Poster bokförs på rätt 

konton. 

27. Kommuntotal 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Översyn av avtal - stämmer diariets avtalsserie Stickprov avtalsserie Registrator/ kanslichef 

Uppföljning 

Översyn har genomförts av mer eller mindre hela avtalsserien i och med byte av dokument- och 

ärendehanteringssystem. Flera avtal som fått uppdaterad status. I och med nya dokument- och 

ärendehanteringssystem kommer ägarskapet för avtalen bli tydligare. 

28. Kommuntotal 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Användning kommunens bilar för privata ändamål Granskning Kanslichef/teknisk chef 

Uppföljning 

Svårt att följa upp. Det är upp till respektive chef att veta vad personalen gör. När det gäller användning av 

bilarnas kreditkort för tankning följs detta upp av ekonomiavdelningen där man ser om mönstret avviker från 

det normala. 

29. Kommuntotal 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Reservkraft fungerar Provdrift av 

reservkraftverk 

Säkerhetssamordnare 

Uppföljning 

Reservkraftverket provkört vid tre tillfällen med full funktion. 
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30. Kommuntotal 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Kontroll att enheterna har kännedom om vart 

gällande version av rutiner, policys etc. sparas och 

vart de finns åtkomliga för, utlämnade av handling 

och åtkomst för medarbetare. 

Granskning Kanslichef/enhetschef 

Uppföljning 

Avstämning med enhetschefsgruppen, resultatet visar att enheterna har god kontroll på den egna 

verksamhetens handlingar. Övergripande handlingar som t.ex. finns på intranätet har man lite sämre koll på, 

det försvåras också av att sökfunktionen på intranätet inte är så funktionell. I och med att fler och fler 

användare kommer in i Lex kommer de ha en bättre sökbarhet av handlingar där. 

 

31. Kommuntotal 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Kontroll att medarbetare låser arbetsstation när hen 

lämnar arbetsplatsen för att förhindra intrång i 

system av obehörig. 

Stickprov Kanslichef/ enhetschef 

Uppföljning 

Stickprov visar överlag god efterlevnad, att datorns skärmsläckare aktiveras efter 15 min hjälper dock upp 

resultatet. Avstämning med enhetschefsgruppen uppvisar god medvetenhet om vikten att låsa datorn, särskilt i 

de verksamheter som arbetar med känslig information. 

32. Kommuntotal 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

För verksamhetskritiska IT-system skall en aktuell 

kontinuitetsplan finnas upprättad. 

Granskning Utvecklingsstrateg 

Uppföljning 

Arbetet påbörjat av utvecklingsstrateg, planerat att vara klart under 2020. 

33. Kommuntotal 

Riskbeskrivning Metod Kontrollansvarig 

Informationssäkerhet vid nyanställning och avslut 

av anställning. 

Stickprov introduktion och 

avslut 

 

Uppföljning 

Stickprov och avstämning med enhetschefsgruppen uppvisar en relativt god medvetenhet om vikten av att 

introducera om detta, särskilt inom de verksamheter som arbetar med känslig information. Utbildning och 

diskussion har hållits kring detta med enhetschefsgruppen. Checklistan för avslut av personal har också 

uppdaterats utifrån detta. 
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§ 148 forts.  

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 91. 

 

Kanslichef Oskar Eklöf redogör för ärendet. 

Under år 2020 har en specialgranskning genomförts beträffande GDPR. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna rapport Internkontroll 2020 och lägga den till handlingarna. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skall skickas till  

Oskar Eklöf 
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Dnr KS/2020:388  

 

§ 149  Interkontrollplan 2021 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ansvarar för internkontroll. Ett förslag till interkontrollplan för 2021 har tagits 

fram enligt bilaga. De flesta kontrollmomenten återkommer årligen men några byts ut och förnyas 

utifrån en risk- och väsentlighetsanalys som görs tillsammans med kommunens verksamheter.  

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2021 

Tjänsteutlåtande från kanslichef Oskar Eklöf, 2020-09-04. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 92. 

 

Kanslichef Oskar Eklöf redogör för Internkontrollplan 2021. 

Kommunstyrelsens beslut  

Anta internkontrollplan 2021 enligt bilaga 2. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Beslutet ska skickas till 
Oskar Eklöf 
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Dnr KS/2020:401  

 

§ 150  Tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares 

 korttidsfrånvaro 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av kommunens organisationsförändring har ett nytt förslag till tjänstgöring vid 

ordinarie befattningshavaren korttidsfrånvaro tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Tjänstgöring vid ordinarie befattningshavaren korttidsfrånvaro 

Tjänsteutlåtande från Kanslichef Oskar Eklöf, 2020-09-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 93. 

 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde genomfördes redaktionella förändringar samt 

följande fråga framställdes som önskades få besvarade vid kommunstyrelsens sammanträde 

2020-11-02. 

 

Fråga inför Kommunstyrelsen 2020-11-02 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS), bör inte Jenny Nemlander vara 

ersättare i 1:a hand och ej enhetschefen. 

Kanslichef Oskar Eklöf redogör för ärendet. Vidare besvarar Oskar Eklöf ovanstående fråga 

angående ersättare i 1:a hand till Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska (MAS) och varför 

föreliggande förslag bör kvarstå. 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Fastställa tjänstgöring vid ordinarie befattningshavaren korttidsfrånvaro enligt bilaga 3. 

 

____________________ 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunens chefer 
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Dnr KS/2020:387  

 

§ 151  Medborgarförslag - att Storfors kommun stödjer  

 Gymfabrikens verksamhet ekonomisk 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Storfors kommun har mottagit ett medborgarförslag om att  

Storfors kommun ska stödja Gymfabrikens verksamhet ekonomiskt. Kommunfullmäktige  

2020-09-10 § 59 beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besvara medborgarförslaget.  

Svar på medborgarförslag 

Enligt kommunallagen 2 kap. 8 § första stycket får kommunen genomföra åtgärder för att allmänt 

främja näringslivet i kommunen. Det kan vara markupplåtelser och kommunalteknisk service till 

företagen, allmäninriktade åtgärder för att tillgodose näringslivets behov av lokaler samt 

engagemang i mässor och liknande.   

 

Av kommunallagen 2 kap. 8 § andra stycket framgår dock att individuellt stöd till enskilda 

näringsidkare endast får lämnas om det finns synnerliga skäl för det. I allmänhet är det en restriktiv 

syn på vad synnerliga skäl innefattar.  

 

Visserligen skulle Covid-19 kunna betraktas som synnerliga skäl. Även det faktum att en eventuell 

konkurs skulle lämna kommunen utan gym skulle kunna vara ett skäl (även om gym inte kan 

betraktas som samhällsnödvändigt).  

 

Ett stöd till näringsidkare på dessa grunder skulle också kunna utgöra ett problem gällande 

tillämpningen av likställighetsprincipen (Kommunallagen 2 kap. 3 §). Där framgår att kommunen 

ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns synnerliga skäl för något annat.  

 

Praxis (tidigare domar i liknande fall) visar vidare att kommunens möjlighet att ge stöd till enskilda 

näringsidkare är högst begränsad.  

 

Med anledning av ovanstående har Storfors kommun ingen möjlighet att stödja 

Gymfabrikens verksamhet ekonomiskt. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – att Storfors kommun stödjer Gymfabrikens verksamhet ekonomiskt 

Kommunfullmäktige 2020-09-10 § 60. 

Tjänsteutlåtande från Kanslichef Oskar Eklöf 2020-09-23. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 94. 
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§ 151 forts. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-10 § 60 att det är Kommunstyrelsen som besvarar 

medborgarförslaget. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) meddelar att förslagsställaren har inbjudits till 

dagens sammanträde med Kommunstyrelsen 2020-11-02. Förslagsställaren har meddelat att hon  

är förhindrad att delta. 

 

Kanslichef Oskar Eklöf redogör för ärendet. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Besvara medborgarförslaget enligt ovanstående. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Förslagsställaren 

Oskar Eklöf 
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Dnr KS/2020:435  

 

§ 152  Avfallstaxa 2021 

Beskrivning av ärendet 
Miljösamordnare har tillsammans med Karlskoga energi och miljö arbetat fram förslag till ny 

avfallstaxa.  

 

Det var bara 6 månader sedan den gällande taxan arbetades fram med hjälp av en politisk 

referensgrupp. Detta förslag på avfallstaxa stärker den miljöstyrning som då arbetades fram. Ett 

identiskt förslag på avfallstaxa tas upp i Karlskoga kommun.  

 

Den största delen av höjningen läggs på de vanligaste tjänsterna med brännbart avfall.  

Detta främst för att de mesta kostnadsökningarna berör Mosserud samt behandlingskostnader för 

brännbart avfall. 

 

Som exempel innebär förslaget en ökning av priset för grundpaketet med 33 kr/månaden. 

 

Det görs även vissa mindre ändringar för att styra mot bättre arbetsmiljö samt en miljöstyrning 

genom att flera delar av taxan lämnas utan höjning.  

 

Strukturen rörande priser på slamhämtning görs om för att bli tydligare samt för att ge renhållaren 

möjlighet att ta ut en avgift för så kallad ”bomkörning”, exempelvis när slamtömning inte kunnat 

utföras på grund av icke farbar väg eller annat hinder. 

 

Detaljerna kring bomkörning rörande när avgiften får tas ut kommer tas med i  

avfallsanvisningarna.  

 

Avfallstaxan förslås börja gälla från 2021-01-01. 

Bakgrund 

Brukningsavgifterna för renhållningen är idag för låga för att täcka de kostnader bolaget har för 

verksamheten i Karlskoga och Storfors. Anledningen till förändringen är: 

 

•  Förbränningsskatten höjs from 1 januari 2021. 

 

•  Generella kostnadsökningar för löneökningar, övriga personalkostnader, drivmedel och 

 fordonsrelaterade kostnader.  

 

•  Den enorma ökningen av kunder på ÅVC. Framförallt Mosserud, men även ökade  

 volymer i  Storfors. Samtidigt som avsättningen för det material som kommer in, i princip 

  gått ned till 0. Detta som en följd av Corona-pandemin (ökning av kunder och minskning  

 av avsättningen). En trend bolaget bedömer kommer hålla i sig och påverka kostnaderna även 

 framöver. 
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KS § 152 forts. 

 

•  Investeringar i biogasdrivna fordon och IT-system. 

 

•  Före ändring 1 januari 2019 hade taxan har varit oförändrad sedan 1 januari 2014.  

 Detta har lett till ackumulerade förluster i Renhållningsbolaget i Mellansverige AB. 

 

Självkostnadsprincip gäller för avfallsinsamling. Vilket betyder att kommunen eller dess bolag inte 

får göra vinst eller förlust.  

 

Behovet av höjning av avfallstaxan är inget unikt för Karlskoga/Storfors.  

 

Nästa år planeras en större översyn av hela taxans delar och struktur. 

Det arbetet kommer starta upp i god tid innan beslut om taxan ska tas. 

Det finns planer att på sikt föreslå att taxejusteringar görs via ett index. 

Beslutsunderlag 

Avfallstaxa 2021, 2020-10-02 

Tjänsteutlåtande från Miljösamordnare Andreas Eriksson, 2020-10-05. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 86. 

 

Miljösamordnare Andreas Eriksson och Miljösamordnare Jasmin Delin Karlskoga kommun 

redogör för förslag till avfallstaxa för Storfors kommun. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Anta Avfallstaxa 2021 enligt bilaga 4. 

 

Taxan ska gälla från och med 2021-01-01. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2020:326  

 

§ 153  Medborgarförslag - Bjurtjärns byalag, önskan om bidrag 

Beskrivning av ärendet 
Enhetschef för kultur- och fritid har haft en dialog med byalaget om deras situation. Dialogen 

utmynnade i en lösning som kommer finansieras inom ramen för kultur- och fritids ordinarie 

verksamhetsbidrag. Därmed kan förslagsställarens önskan i medborgarförslaget anses uppfylld.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Bjurtjärns byalag, önskan om bidrag 

Kommunfullmäktige 2020-09-10 § 59. 

Tjänsteutlåtande från Kanslichef Oskar Eklöf, 2020-09-30. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 97.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-10 § 59 att det är Kommunstyrelsen som besvarar 

medborgarförslaget. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) meddelar att förslagsställaren har inbjudits till 

dagens sammanträde med kommunstyrelsen i enlighet med reglerna i arbetsordningen för 

kommunfullmäktige. Hans Jildesten hälsar Förslagsställaren Johan Järlestedt Bjurtjärns Byalag 

välkommen. 

Förslagsställaren Johan Järlestedt Bjurtjärns Byalag Kultur och fritidschef Olof Rodéhn redogör  

för ärendet och den diskussion som förts. Vidare redogör Kultur och fritidschef Olof Rodéhn för 

vilka möjligheter som föreligger att söka bidrag hos exempelvis Bergslagens Sparbank, allmänna 

arvsfonden m.m.  

Vidare meddelar enhetschef för Kultur och fritid Olof Rodéhn att byalaget undersöker möjligheter 

till ansökan om bidrag hos exempelvis Kulturrådet m.fl. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) meddelar att Bergslagens Sparbank beslutat att 

avsätta 1 miljon kronor till stöd för föreningar, Byalag mm. Bidrag kan sökas om exempelvis 

Bjurtjärns Byalag planerat genomföra arrangemang som resulterar i intäkter. Dock kan de ej 

genomföras på grund av Covid-19 och gällande restriktioner. Föreningen Bjurtjärns Byalag kan 

därmed ej erhålla budgeterade intäkter.  

Kommunstyrelsens beslut  
 

Medborgarförslaget besvaras enligt ovanstående. 

____________________ 

Beslutet ska skickas till 
Bjurtjärns byalag 

Olle Rodéhn 

Oskar Eklöf  
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Dnr KS/2020:42  

 

§ 154  Granskningsutlåtande Kvarnvägen 

 

Beskrivning av ärendet 
Planförslaget (Granskningshandling 2020-01-28) har funnits tillgängligt för granskning under tiden 

2020-04-10 till 2020-04-30 i kommunhuset och på kommunens webbplats. 

Inkomna skriftliga synpunkter har sammanställts och redovisas i sin helhet i detta 

granskningsutlåtande med planhandläggarens kommentarer.  

Följande instanser/sakägare har angett att de inte har något att erinra eller har inga kvarstående 

synpunkter:  

 Länsstyrelsen  

 Lantmäteriet  

Sammanfattning av granskningen 
Granskningen har visat på att vissa förändringar behöver göras i planen. Planbeskrivningens 

genomförandekapitel har justerats avseende inlösen av Trafikverkets fastigheter och att det därmed 

inte föreligger något behov av avtal mellan Storfors kommun och Trafikverket. I övrigt har endast 

redaktionella ändringar gjorts. 

Synpunkter som inte beaktats 
Från granskning 

Trafikverket har synpunkter på utrymme för kömagasin i området. Kommunen bedömer att 

utrymme finns och att ingen förändring krävs i planförslaget. 

Beslutsprocess 
Planen förväntas antas av kommunfullmäktige enligt PBL (2010:900) 5 kap. 27§. 

Beslutsunderlag 
Granskningsutlåtande 2020-09-14 

Planbeskrivning detaljplan Kvarnvägen 2020-09-10 

Plankarta detaljplan Kvarnvägen 2020-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15§ 98. 
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KS § 154 forts. 

 

Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén redogör för ärendet. 

Trafikverket har inkommit med synpunkter. Trafikverkets synpunkter har ej blivit tillgodosedda. 

Storfors kommun har tillsänt Trafikverket en skrivelse varvid förklaring ges till varför 

Trafikverkets synpunkter ej blivit tillgodosedda. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna granskningsutlåtande Kvarnvägen. 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Trafikverket Region Väst 

Länsstyrelsen Värmland 

Lantmäteriet 

Structo  

Kenneth Sandén 
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Dnr KS/2020:461  

 

§ 155  Remissvar- kommunalt ansvar för insamling och 

 materialåtervinning av returpapper 

 
Beslutsunderlag 

Promemoria ”Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper 

(M2020/01079/Ke). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 100 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2020-10-15 varvid beslutades att  

Storfors kommun insänder till Miljödepartementet remissvar – Kommunalt ansvar för insamling 

och materialåtervinning av returpapper enligt bilaga samt att remissvaret sänds till 

Kommunstyrelsen för kännedom. 

Remisstid för när ett remissvar skulle vara inkommet till Miljödepartementet omöjliggjorde att 

ärendet skulle kunna behandlas av Kommunstyrelsen. 

 

Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén redogör för ärendet. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna det inskickade remissvaret enligt bilaga 5. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2020:386  

 

§ 156  Avgifter trygghetslarm 2021 

Beskrivning av ärendet 
Kostnaden för den enskilde kundens trygghetslarm varierar mellan landets kommuner samt om 

avgiften ingår i maxtaxan eller ligger utanför.  

Kommuner tar även ut avgift för installation av trygghetslarm och/eller timkostnad för utryckning 

vid larm.  

Förslag till avgifter grundar sig på nya beräkningsunderlag från Bergslagens räddningstjänst samt 

omvärldsspaning. 

 

Nuvarande avgift för trygghetslarm som den enskilde betalar är 310 kronor per månad. Kostnaden 

inkluderar installation, drift, service samt åtgärd i samband med larm.  

Ingen avgift utgår för närvarande vid behov av tilläggslarm som exempelvis röklarm eller 

rörelselarm.  

Vid dom fallen där gifta/sammanboende har trygghetslarm betalar paret endast för ett 

trygghetslarm men inte för det extra medföljande larm knappen. 

 

Den enskildes kostnad för trygghetslarm inkluderas i maxtaxan. 

Den enskilde debiteras för kommunens faktiska kostnader om larm knapp/larmenhet förstörs eller 

tappas bort under förutsättning att kunden har orsakat skadan. 

 

För närvarande belastar kommunens kostnad för larmen ansvar 420 även om larmet avser 

verksamhetslarm inom ansvar 350. 

Finansiering 
Kostnaden för den enskildes trygghetslarm ska belasta verksamhet 5103 ansvar 420 då det är ett 

biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen, SoL. 

Kostnaden för trygghetslarm kopplade till verksamheten, LSS boendet, ska belasta ansvar 350, 

verksamhet 5138. Inget SoL-beslut utan ett verkställighetsbeslut.  

Beslutsunderlag 
Taxa för trygghetslarm 2020 

Taxa för tilläggslarm 2020 

Tjänsteutlåtande från Enhetschef Hemtjänst Eva Turunen, 2020-09-22. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 99. 
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KS § 156 forts.  

 

Enhetschef Hemtjänst Eva Turunen redogör för ärendet. 

 

Med detta förslag till avgifter innebär det i korthet att befintliga larm m.m. som kommunen haft 

kostnader för, men ej erhållit några intäkter, framledes kommer att erhålla kostnadstäckning.  

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår ändring i punkt 5 enligt följande: 

Från nuvarande lydelse: 

Avgifterna gäller från och med 2021-01-01 samt att avgifter följer gällande avtal 2020-03-01 samt 

taxa för tilläggslarm. 

Till lydelse: 

Avgifterna gäller från och med 2021-01-01 samt att avgifter följer gällande avtal med Bergslagens 

Räddningstjänst (BRT) samt taxa för tilläggslarm. 

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

1. Kostnaden för trygghetslarm ändras från 310 kronor till 335 kronor per biståndsbedömt larm 

 och månad.  

 

2. För installation av larm betalar den enskild en engångskostnad på 440 kronor. 

 

3. Den enskilde betalar faktisk kostnad för tilläggslarm, ex röklarm, rörelselarm. 

 

4. Avgift för trygghetslarm och övrig merkostnad ska inte räknas in i maxtaxan. 

 

5. Avgifterna gäller från och med 2021-01-01 samt att avgifterna följer gällande  

 avtal med Bergslagens Räddningstjänst (BRT) samt taxa för tilläggslarm. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2020:375, KS/2018:161  

 

§ 157  SRF Östra Värmland - ansökan om kostnadstäckning för 

 information och verksamhet för synskadade i Storfors 

 kommun 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan från SRF Östra Värmland 

verksamhetsplan 2020 

Tjänsteutlåtande från Kommunikationschef Eva Wiklund, 2020-08-31 

Kommunfullmäktige 2018-06-28 § 62 Reviderat reglemente för föreningsbidrag 1 Storfors 

kommun. 

Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2018-06-28 § 62. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 95. 

 

Kommunikationschef Eva Wiklund redogör för ärendet och den dialog man haft med sökande. 

Kommunikationschef redogör för kommunens skyldigheter gällande hemsidan mm. 

 

Kommunikationschef Eva Wiklund meddelar att Storfors kommun till stora delar anpassat 

hemsidan enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv. Dock är arbetet inte helt klart. Hemsidan består för 

närvarande av 500 olika sidor. Hemsidan inklusive bilder ska göras tillgängliga för uppläsning för 

de personer som har synnedsättning.  

 

Kommunfullmäktige i Storfors kommun har antagit regler för föreningsstöd. 

SRF Östra Värmland har inte sitt säte i Storfors kommun utan i Kristinehamns kommun varför  

man ej heller uppfyller antagna regler för föreningsbidrag. 

 

SRF Östra Värmland har enligt uppgift medlemmar boende i Storfors. Dock bedriver SRF Östra 

Värmland ingen verksamhet i Storfors. SRF Östra Värmlands medlemmar boende i Storfors får  

åka till de aktiviteter som föreningen genomför i Kristinehamn och Filipstads kommuner.  

 

Dock ersätter enligt uppgift föreningen den medlem som har en merkostnad över 100 kr för att 

kunna åka till arrangemang som SRF Östra Värmland genomför i exempelvis Kristinehamn eller 

Filipstad. 

 

Kommunikationschef Eva Wiklund meddelar att medel för bidrag ej finns budgeterat.  
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KS § 157 forts. 

 

Med hänsyn till ovanstående kan konstateras att Storfors kommun ej kan bevilja bidrag till SRF 

Värmlands verksamhet i Storfors eftersom verksamhet ej bedrivs i Storfors, och enligt regler för 

föreningsstöd ska föreningen ha sitt säte i Storfors. SRF Östra Värmland är ej berättigad om bidrag 

enligt regler för föreningsstöd. 

Kommunstyrelsen poängterar dock att föreningen är välkommen att återkomma kommande år med 

förnyad ansökan även om föreningens säte inte är i Storfors. Däremot förutsätter man då att 

föreningen har någon typ av verksamhet inom kommungränsen. 

 

Däremot ser kommunstyrelsen positivt på att ge ett bidrag till SRF Östra Värmland för  

taltidningen, delvis beroende på att kommunens hemsida ej tillfullo är anpassad enligt EU:s 

tillgänglighetsdirektiv. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) meddelar att Kristinehamns och Filipstads 

kommun beviljat bidrag dels till taltidningen men även för deras verksamhet. 

 

Däremot ser kommunstyrelsen positivt på att ge ett bidrag till SRF Östra Värmland för 

taltidningen, delvis beroende på att kommunens hemsida ej tillfullo är anpassad enligt EU:s 

tillgänglighetsdirektiv. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) meddelar att Kristinehamns och Filipstads 

kommun beviljat bidrag dels till taltidningen men även för deras verksamhet.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Bevilja ett bidrag om 10 000 kr för utgivande av taltidningen. 

 

Finansiering sker genom ianspråktagande av 10 000 kr från konto 9214 (budget för information) 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Eva Wiklund 

Kenneth Henningsson, ordförande SRF Östra Värmland 

ekonomi@storfors.se 

 

 
 

mailto:ekonomi@storfors.se
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Dnr KS/2020:309  

Dnr KS/2020:312 

 

§ 158  Partistöd 2020 

Beskrivning av ärendet 
I kommunallagen 4 kap. § 32 framgår det att beslut om att betala ut partistöd ska fattas minst en 

gång per år. 

 

I kommunallagen 4 kap. 31 framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig redovisning som 

visar att partistödet används för det ändamål som anges i kommunallagen 4 kap. § 29.  

En redovisningsblankett finns framtagen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-28 § 121 samt bilaga 3 om regler för kommunalt 

partistöd i Storfors kommun. 

 

I bilaga 3 KF 2019-02-28 § 121 Regler för kommunalt partistöd Storfors kommun § 5 står det 

följande: 

 

* En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 

 partistödet använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap. 29 § första  

 stycket.  

 

* Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

 

* Redovisningen ska gälla för perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige  

 senast sex månader efter räkenskapsårets gång. 

 

* Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter 

 och aktiviteter som genomförts i kommunen för partistödet eller verksamhetsredogörelse. 

 

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

 partiorganisationen utanför Storfors kommun samt vilka motprestationer som erhållits. 

 

Enligt § 6 Om ett parti inte lämnar redovisning eller granskningsintyg till kommunstyrelsen enligt 

Kommunallagen 4 kap § 31 utbetalas inget partistöd för nästkommande år. 

 

Enligt kommunallagen 4 kap. § 31 ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som visar 

att ett partistöd används för det ändamål som anges i kommunallagen 4 kap § 29. Vidare ska ett 

granskningsintyg bifogas. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-25 återremitterades ärendet till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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KS § 158 forts. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-17 § 133 beslutades att återremittera till 

tjänstemannaorganisationen att be nedanstående partier att inkomma med fullständiga handlingar: 

- Moderaterna. 

- Storforsdemokraterna. 

 

För övriga partier föreslog Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige  

att utbetala partistöd till: 

- Vänsterpartiet. 

- Socialdemokraterna 

- Kristdemokraterna 

- Sverigedemokraterna. 

 

 

Storforsdemokraterna hade inkommit med följande: 

* Ansökan om partistöd 2020. 

* Ifylld redovisningsblankett ”Redovisning av partistöd”. 

* Verksamhetsberättelse för Storforsdemokraterna 2019. 

 (Handling inför årsmötet) 

* Revisionsberättelse 

 (Handling inför årsmötet) 

* Protokoll från Storforsdemokraternas årsmöte 2020-06-14. 

 
Finansiering 

Ansvar 100 verksamhet 1110 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktige 2019-02-29 § 121 samt bilaga 3. 

 Ansökan om partistöd för 2020 

 Redovisning av partistöd 2019. 

 Verksamhetsberättelse för Storforsdemokraterna 2019, förslag inför årsmötet 2020.  

 Revisionsberättelse 219, förslag inför årsmötet 2020. 

 Kommunfullmäktige 2020-06-25 § 52. 

 Kommunstyrelsen 2020-08-17 § 133. 

 Årsmötesprotokoll från Storforsdemokraternas årsmöte 2020-06-14.  

 Tjänsteutlåtande från Lennart Aronsson, 2020-09-15. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 96. 
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KS § 158 forts. 

 

Storforsdemokraterna 

Diskussion förs på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Storforsdemokraterna är 

invalda i kommunfullmäktige i Storfors. Partiet Storforsdemokraterna har 1 mandat.  

Partiet bedriver politisk verksamhet inom Storfors kommun.  

Del av partistödet har ej utsänts regionalt eller centralt utan verksamhet har bedrivits inom Storfors 

kommun. 

  

Moderaterna 

Moderata samlingspartiet har inkommit med kompletterande handlingar verksamhetsberättelse 

och resultaträkning 2019, som inkom 2020-08-26. 

 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 
Utbetala partistöd 2020 till Storforsdemokraterna. 

 

Utbetala partistöd 2020 till Moderaterna.  

 

___________________ 
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Dnr KS/2020:431  

 

§ 159  Rapport avvikelser/missförhållande IFO för perioden 

 200501-200831 

 

Avvikelser/missförhållande 

 

Orsak Maj Juni Juli Augusti 

Dokumentation  1 3  

Informationsöverföring 1  1  

     

 

Avvikelserna har bland annat handlat om att handläggare skrivit in en siffra fel i OCR 

numret så betalningen skickades inte iväg. Pengarna kom tillbaka till kommunen och personens 

betalning blev försenad vilket fick konsekvensen att räkningen skickades vidare 

till inkasso. 

En utbetalning skickades till fel konto men kontonumret fanns angivet i  

verksamhetssystemet. En ansökan som inkom via e-post till enskild handläggare  

som inte var i tjänst, blev en miss i hanteringen. Handläggare missat att göra slutattest i 

verksamhetssystemet och försörjningsstödet betaldes inte ut som det skulle utan försenat. 

 

Handläggare skickat sms med tid och namn för besök på socialkontoret men det visade sig vara 

fel mobilnummer.   

 

Inga av avvikelserna har varit av så allvarlig karaktär att det bedömts som missförhållande  

eller risk för missförhållande och därmed har inga Lex Sarah utredningar öppnats.  

 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-10-26 redogjorde enhetschef IFO Maja 

Koivuranta för ärendet. Hon meddelade att handläggarstöd kommer att upprättas för att 

motverka/förhindra att liknande avvikelser/missförhållanden ej sker framledes. 

 
Beslutsunderlag 

Tertialrapport avvikelser/missförhållanden IFO, SoL, 2020-09-22. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-26 § 122.  
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KS § 159 forts. 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för ärendet. 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 

Godkänna redovisning Tertialrapport avvikelser/missförhållanden IFO, SoL för  

perioden 2020-05-01—2020-08-31. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Marina Collstam 

Maja Koivuranta 
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Dnr KS/2020:367  

 

§ 160  Assistansbeslut 

Beskrivning av ärendet 
Ett nytt beslut gällande personlig assistans har inkommit. 

Kund med objektnummer 77349 har fått beslut på 50 h/ vecka enligt 9:2 LSS. Enligt kundens 

önskemål ska beslutet verkställas med personal anställd enligt PAN avtalet. 

 

Beslut som gäller individer inom Funktionsstöd kan inte planeras in i budget då behovet hos 

individerna inte kan förutses. 

 

Icke verkställda beslut kan medföra vite. 

Finansiering 
Kostnaderna ryms inte inom budget. 

Kostnaderna ska belasta ansvar: 350, verksamhet 5131, objekt 77349 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från enhetschef Funktionsstöd Minna Rudnick, 2020-09-22. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 85.  

 

Enhetschef Funktionsstöd Minna Rudnick redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kostnaden ska inarbetas i budget. 

 

____________________ 

  

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Minna Rudnick 

Margareta Albert 

Anette Olsson  
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Dnr KS/2020:459  

 

§ 161  Rapport från IFO, placeringar och försörjningsstöd 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för ärendet. 

 

Redovisas följande: 

 Rapport volymer och kostnader barn och unga -2019/2020. 

 Placeringar köpta platser totalt. 

 Institutions placeringar 2020. 

 Placeringar i konsultstött familjehem 2020. 

 Placeringar familjehem.  

 Placeringar familjehem egen regi totalt (Inkl. vårdnadsöverflyttade) 

 Familjehem i egen regi 2020. 

 Vårdnadsöverflyttade placeringar 2020 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna ovanstående redovisning. 

 

___________________ 
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Dnr KS/2020:412  

 

§ 162  Uppföljning Solforsen korttidsboende för kvinnor och barn 

 med skyddsbehov 

Beskrivning av ärendet 
Solforsens skyddade boende startade verksamheten den 2019-08-30, mycket arbete riktades på att 

marknadsföra boendet. Inom en verksamhet som är beroende av externa placeringar är det av  

största vikt att de placerande kommunerna är nöjda med sina placeringar samt upplever att 

kunderna fått det förväntade stödet. Referenser och ett gott rykte är avgörande och det tar tid att 

bygga upp.  

 

Solforsen byggdes upp utifrån indikationen på att lagstiftning om skyddade boenden skulle trätt i 

kraft 1 juli 2019.  Lagstiftningen ”Ett fönster av möjligheter” är nu under remittering ” och ska 

inlämnas november 2020 ärendet kommer att beredas vidare inom Regeringskansliet.  

 

Skyddat boende kan inom en snar framtid bli en ny placeringsform enligt socialtjänstlagen.  

Behovet av verksamheter som uppfyller dessa krav skulle då öka eftersom placeringar på 

vandrarhem/ hotell etc. då inte kan ske. De kvalitetskrav som föreslås för skyddade boendet finns 

redan som befintliga rutiner på Solforsens boende och är väl implementerade.  

 

Det har varit ett svårt läge att starta verksamhet och etablera Solforsen på marknaden under det 

ansträngda ekonomiska läget som kommunerna befinner sig i samt att skyddat boende inte varit 

lagstadgat.  

 

Solforsen har från den 22 april 2020 ändrat boendets upplägg med att starta ett stödboende i samma 

byggnad med befintlig personalstyrka. Genom detta kan Individ- och familjeomsorgen få utökade 

möjligheter gällande placeringsalternativ. Solforsens stödboende har haft 2 kunder placerade vilket 

inneburit att externa placeringar inte krävts i dessa fall.  

 

Solforens boende utför även familjestödsinsatser på uppdrag av individ och familjeomsorgen.  

Totalt har 5 kunder har fått stöttning. Familjestödsinsatser utförs en gång per vecka/ kund  

och pågår under 6 månader.  

 

Fram till 2020-06-30 har Solforsens personal bemannat nattjouren på Stjärnforsens stödboende. 

 

Via Solforsens boende finns även kapacitet och ökade möjligheter att snabbt kunna ställa om 

verksamheten inför eventuella nya placeringsbehov som kan uppstå i kommunen, exempelvis 

korttids, utredning av föräldraförmåga, boende som ersätter sociala kontrakt eller placering av 

ensamkommande barn. Även intern placering av skyddat boende skulle kunna ske.  

 

Totalt har det sedan den 2019-08-30 bott 17 kvinnor+ 23 barn från 10 olika kommuner.  
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KS § 162 forts. 

 

Solforsens hyresavtal löper till och med 2021-12-31 

Finansiering 
 

Solforsen kostnad 

 

Lokalkostnad 168 tkr månad  

Personalbemanning 6,0 tjänster, 277 tkr/ månad, totalt 3 603 tkr/år 

 

Intäkter 

 

1200 kr/ kvinna och dygn 

500 kr/ barn och dygn 

600 kr/h extra insatser 

 

Ekonomi: 

 

Skyddad boende utfall jan - augusti 2020  

 
 

Stödboende Solforsen utfall jan – aug 2020 

 
 

Observera att kostnad för externplaceringar i stödboende kan variera kraftigt. Kostnadsreduceringar 

syns inom individ- och familjeomsorgen verksamheten eftersom externplaceringar undviks.  

Utfall jan - augusti 2020 (exkl. stödboende) 

 

Resultat

Utfall juni 

2020

Utfall juli 

2020

Utfall augusti 

2020

Utfall jan - 

aug 2020

Budget 

Helår

Prognos 

Helår 2004

Prognos 

Helår 2008*

Verksamhetens intäkter 325 280 377 1 759 5 760 2 063 2 760

Verksamhetens personalkostnad -222 -247 -302 -1 887 -3 072 -3 139 -2 999

Verksamh kostn. exkl. personal -196 -189 -195 -1 525 -2 503 -2 274 -2 300

Avskrivningar 0 0 0 0 -20 0 0

Totalt per månad i tkr -93 -156 -120 -1 654 166 -3 350 -2 539

Resultat Utfall juni 

2020

Utfall juli 

2020

Utfall 

augusti 2020

Utfall jan - 

aug 2020

Budget 

Helår

Prognos 

Helår 2004

Prognos 

Helår 2008*

Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Verksamhetens personalkostnad -89 -99 -121 -308 0 0 -955

*40 % av tota la  personalkostnader ansvar 370 -89 -99 -121 -308 0 0 -955

Verksamh kostn. exkl. personal -88 -84 -94 -449 0 0 -786

*50% av lokalhyra, konto 6011 -84 -84 -84 -420 0 0 -756

*Inredning av stödboende -4 0 -10 -30 0 0 -30

Avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0

jun 20 jul 20  aug 20

Totalt per månad i tkr -177 -183 -215 -758 0 0 -1 741
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Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 redogjorde Verksamhetschef Stöd & service  

Ing-Marie Thyr och enhetschef Funktionsstöd Minna Rudnick redogör för ärendet. 

 

Storfors kommun har en hyreskostnad till Stiftelsen Björkåsen om 2 014 848 kr till  

2020-12-31. Detta är en kostnad oavsett om verksamhet bedrivs eller ej.  

 

Storfors kommun har lanserat kommunens skyddade boende. I januari-mars månad 2020 

hade vi 1-2 kvinnor på det skyddade boendet.  

Coronapandemin kom vilket troligen påverkade antalet personer som blev placerade på Storfors 

kommuns skyddade boende. För månaderna juli-september månad 2020 har det  

varit 9 kvinnor med barn placerade på det skyddade boendet. Totalt finns nu 10 platser. 

Samtliga utrymmen är dock ej inredda.  

Fastigheten har möjlighet till delning så även Stödboende kan bedrivas i fastigheten. Enhetschef 

Funktionsstöd Minna Rudnick meddelar att när det var få kvinnor och barn boende på det skyddade 

boendet fördes en dialog med IFO om möjligheten till att ta hem personer som placerats i annan 

kommun.  

IFO tog hem en tidigare placerad kund till fastigheten.  

Tack vare att man anordnade en hemmalösning gjordes kostnadsreduceringar hos  

Individ- och familjeomsorg. 

Enhetschef Minna Rudnick anser att verksamhet Stödboende kan bedrivas också i  

fastigheten för att förhindra dyra placeringar utanför kommunen.  

 

Skyddat boende 

* Lagstiftning kan vara på väg. 

* Solforsen har byggt upp nätverk och är nu en känd aktör bland flertal kommuner. 

* Verksamheten har fått mycket bra feedback från de placerade kommunerna. 

* Kvinnorna har kunnat få samtal och stödinsatser om så önskas.  

* Totalt har 21 kvinnor och 27 barn varit placerade på Solforsen från tretton olika 

 kommuner. 

 

 

 

 

 

Resultat Utfall juni 

2020

Utfall juli 

2020

Utfall 

augusti 2020

Utfall jan - 

aug 2020

Budget 

Helår

Prognos 

Helår 2004

Prognos 

Helår 2008*

Verksamhetens intäkter 325 280 377 1 759 5 760 2 063 2 760

Verksamhetens personalkostnad -222 -247 -302 -1 887 -3 072 -3 139 -2 999

Verksamh kostn. exkl. personal -196 -189 -195 -1 525 -2 503 -2 274 -2 300

Avskrivningar 0 0 0 0 -20 0 0

Totalt per månad i tkr 93 -               156 -            120 -            1 654 -           166         3 350 -       2 539 -          

Stödboende 177 -            183 -            215 -            543 -              20 -          -                 1 741 -          

Solforsen exkl. stödboende i tkr/ mån 83                27                95                1 111 -           186         3 350 -       798 -              
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KS § 162 forts. 

 

Frågor som ställdes vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-10-15: 

Hans Jildesten (S): 

Kan verksamheten bedrivas så att den budgetmässigt går med ett 0 resultat inklusive hyran 

till Stiftelsen Björkåsen. 

Kan kostnaderna totalt minska inräknat Skyddat boende, Stödboende m.m. gentemot kostnader för 

IFO och placeringar.  

 

Peter Högberg (V): 

Kan platser för Stödboende utökas så att kommunen kan göra mer hemmalösningar  

eller ta hem fler av nuvarande placeringar. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att  

- Uppdra till Kommunchefen ta fram en totalkostnadskalkyl om verksamheten kan bedrivas så att 

 budgetmässigt går med ett 0 resultat inklusive hyran till Stiftelsen Björkåsen. 

 

- Uppdra till Kommunchefen ta fram en kalkyl på om kommunen kan göra mer  

 hemmalösningar, ta hem fler av nuvarande placeringar, Stödboende, för att minska kostnader  

 på IFO m.m.  

Beslutsunderlag 
Fönster av möjligheter 

Hyresavtal lokal 

Tjänsteutlåtande från Enhetschef Funktionsstöd, Minna Rudnick, 2020-09-10.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 84. 

 

Enhetschef Funktionsstöd Minna Rudnick redogör för ärendet:  

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-15 § 84 beslutades: 

- uppdra till Kommunchef ta fram en total kostnadskalkyl om verksamheten kan bedrivas så  att 

 det budgetmässigt går med ett nollresultat inklusive hyra till Stiftelsen Björkåsen. 

 

- uppdra till Kommunchefen ta fram en kalkyl på om kommunen kan göra mer  hemmalösningar, 

 ta hem flera av nuvarande placeringar/Stödboende för att minska kostnaden på IFO m.m. 
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KS § 162 forts. 

 

Enhetschef Funktionsstöd Minna Rudninck redogör för ärendet samt beräkningar enligt nedan; 

 

Beräkning Solforsen 

Personalkostnad: 3,5 mkr 

Hyra: 2 mkr 

Övriga kostnader: 0,2 mkr 

Totalt: 5,7 mkr 

 

Kapacitet för 10 kvinnor samt 15 barn 

Intäkt: 1200 kr/ kvinna och 500 kr/ barn 

Totalt vid full kapacitet: 7,1 mkr 

 

Läge senaste 3 månaderna 

Intäkt: 0,95 mkr 

 

Motsvarande årsintäkt: 3,8 mkr 

 

Samarbete med socialtjänsten  

Familjestödsinsatser, stödboende, utredningsplaceringar, HVB placeringar eller utslussningsboende 

i form av förebyggande insatser för att undvika externa placeringar. 

En extern placering kan kosta från 2-7 tusen kronor/dygn. 

 

Bedömning 

Utifrån ovanstående beräkning behöver lokalen, Tallbacksgatan 5 sägas upp senast  

april 2021. 

Ny utvärdering av Solforsens verksamhet behöver göras vid halvårsskiftet 2021 för att se vilken 

utveckling som skett.  

Samarbete med socialtjänsten kommer att fortsätta oavsett vilken lokal som använts.  

 
Kommunstyrelsens beslut  

 

Uppdra till Minna Rudnick att göra en utvärdering av verksamheten vid Solforsen Skyddade 

boenden/Stödboende vid halvårsskiftet 2021. 

 

Utvärderingen presenteras för Kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Verksamheten vid Solforsen skyddade boende/Stödboende fortsätter fram till 2021-12-31. 

___________________ 
Beslutet ska skickas till 

Minna Rudnick  
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Dnr KS/2020:382  

 

§ 163  Ersättning för mellanskillnad färdtjänst för elev med 

 synskada 

Beskrivning av ärendet 
Gymnasieelever i Storfors kommun erhåller antingen busskort eller resetillägg. Vid längre avstånd 

kan inackorderingstillägg beviljas. Elev, som går första året på gymnasiet, med synskada är 

beviljad färdtjänst på 2 355 kr/månad och har erhållit resetillägg för 4 månader 

på 1 570 kr/månad. Vårdnadshavare står således för mellanskillnaden.  Är elev inskriven i 

gymnasiesärskolan åligger folkbokförd kommun att erbjuda lämplig skolskjuts, oftast taxi till och 

från hemmet.  

Storfors kommun saknar i dagsläget tydliga riktlinjer för gymnasieelever med  

funktionshinder i behov av skolskjuts till reguljär utbildning vilka inte är inskrivna i annan 

skolform.  

 

Om Storfors kommun beviljar eleven ersättning för mellanskillnaden innebär det att om andra 

elever söker ersättning kan Storfors kommun bli tvingade att ersätta även dessa eftersom beslutet 

blir prejudicerande. 

Om Storfors kommun inte beviljar eleven ersättning kan även detta ses som prejudicerande.  

 

För att kunna ge bifall respektive avslag för olika typer av funktionsnedsättningar behöver man 

kunna göra gränsningar och för detta krävs någon form av riktlinjer. Även om riktlinjer tas fram 

saknar kommunen i nuläget kompetens att kunna göra den typen av bedömningar. 

Finansiering 
Kostnad 10 280 kr/år. 

Kostnad belastas på verksamhet 4501. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från Skolchef Annelie Izindre, 2020-09-22. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 87. 

Skolchef Annelie Izindre redogör för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 
Ej bevilja eleven ersättning för mellanskillnaden. 

____________________ 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Izindre 

ekonomi@storfors.se  

mailto:ekonomi@storfors.se
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Dnr KS/2020:383  

 

§ 164  Ledningssystem för den medicinska elevhälsan  

 skolsköterska och skolläkare 

Beskrivning av ärendet 
Skolsköterska har utarbetat Ledningssystem för den medicinska elevhälsan för Storfors kommun. 

Beslutsunderlag 
Ledningssystem för den medicinska elevhälsan i Storfors kommun.  

Tjänsteutlåtande från Skolchef Annelie Izindre, 2020-08-28.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 88. 

 

Skolchef Annelie Izindre redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Fastställa ledningssystem för den medicinska elevhälsan i Storfors kommun enligt bilaga 6.  

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Mats Öhman 

Pernilla Günther 
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Dnr KS/2020:369  

 

§ 165  Månadsrapporter 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-17 § 135: 

Varje enhetschef och varje verksamhetschef skall var för sig rapportera sitt eget 

verksamhetsområde/ansvar i en månadsuppföljning till Kommunstyrelsens ordförande. Underlaget 

skall lämnas skriftligt till Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef den första måndagen i 

varje månad.  

Resultatet skall rapporteras på varje sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskotts för vidare 

rapport till kommunstyrelsen.  

Månadsuppföljningen/rapporten skall bestå av minst följande punkter: 

 Hur ser nuläget ut (sista dagen i föregående månad). 

 Hur ser prognos ut för kommande månad. 

 Hur ser prognos ut för hela året. 

 Vad har hänt under föregående månad. 

 Vad har hänt från årsskiftet. 

 Vad för åtgärder föreslås för att få en budget i balans denna månad. (Åtgärderna skall 

specificeras med konsekvenser och ekonomi.) 

 Vad för åtgärder föreslås för att få en budget i balans under detta år. (Åtgärderna skall 

specificeras med konsekvenser och ekonomi.) 

 

Kommunstyrelsen beslutade att månadsrapporter ska ske från och med månadsskiftet 

augusti/september 2020 tills vidare. 

 

Kommunchef Mats Öman har upprättat en mall som enhetschef/verksamhetschef skall fylla i  

så att det blir så enhetlig redovisning som möjligt. 

 

Varje enhet redovisar i text och siffror om något speciellt har varit utmärkande för denna månad 

både gällande kostnadsreduceringar och ökade kostnader. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-08-17 § 135. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 102. 
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KS § 165 forts. 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för ärendet. 

En mall har tagits fram för att uppgifterna, informationen som verksamhetschefer och enhetschefer 

ska lämna ska bli så enhetliga som möjligt och underlätta för jämförelser. 

I rapporterna ska anges händelser som påverkat verksamhetens resultat positivt eller negativt, 

bedömd prognos 1-2 månader och helårsprognos. 

I händelse av att verksamheten visar ett negativt utfall skall även förslag till åtgärd för att kunna 

bedriva sin verksamhet inom budget. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Juhani Verkkoperä (SD) föreslår att man ser över möjligheten att en fördjupad analys av en 

verksamhet om eventuellt i månadsrapporten uppvisar stort underskott. 

Denna fördjupade analys redovisas för kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Lägga månadsrapporten till handlingarna. 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Mats Öman 

Annette Olsson 
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§ 166  Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats 

 till Kommuninvest Ekonomisk förening 

Beskrivning av ärendet 
Storfors Kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en 

medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 

finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av föreningen helägda dotterbolaget 

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk 

borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för 

kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. 

Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i 

avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 

finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat 

förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i 

förlagslånen.  

 

Storfors kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-10 till 700 000 kronor, jämte 

ränta. 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i 

kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till 

kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid 

medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till 

Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med 

punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av 

Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga 

medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka 

sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av 

en kapitalinsats. 

 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 

obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna 

kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats. 
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Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 

kapitalinsatsen i form av en obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. 

Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare  

för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 

har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar succesivt under de kommande fyra åren enligt 

följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare) 

 (kommun) 

2020 900 

2021 1 000 

2022 1 100 

2023 1 200 

2024 1 300 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst  

uppgår till ovan angivna belopp. 

 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta  

med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per 

invånare för kommuner. 

Finansiering 
Total kapitalinsats beräknas per invånare. I Kommuninvest använder en beräkning av 

4106 invånare i Storfors Kommun, den totala kapitalinsatsen uppgår då till 1 642 400 kronor. 

Vare sig utbetalningen av förlagslån eller ökning av kapitalinsatsen belastar kommunens resultat 

förutom med eventuella räntor. Däremot sker en påverkan av likviditeten, positiv påverkan när 

förlagslånet betalas ut och negativ påverkan när kapitalinsatsen ska ökas för respektive år. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Annette Olsson, 2020-09-22. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 104. 
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Ekonomichef Annette Olsson redogör för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 
Ekonomichef Annette Olsson utses till särskilt angiven person för att för kommunstyrelsens 

räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten nedan, under 

förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut att kommunstyrelsen bemyndigas utse särskilt 

angiven person. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 

Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av 

kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomisk förening till följd av ökade krav  

på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande 

maximalt 1 300 kronor per invånare. 

 

Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person för att för kommunstyrelsens 

räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Annette Olsson 
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Dnr KS/2020:482 

 

§ 167  Delårsrapport Storfors kommun – Tertialrapport 2, 2020  
   

Ekonomichef Annette Olsson redogör för tertialrapport, 2020. 

Siffermaterialet är 2020-10-15 fastställt men till 2020-11-02 skall tertialrapport 2 kompletteras 

med text. 

Tertialrapport 1 visade ett prognostiserat negativt resultat för 2020 om -11,5 mkr. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har kommit med en ny prognos vilket är mycket 

bättre än den förra prognosen. 

Enligt den senaste prognosen erhåller Storfors kommun ökade intäkter om + 4mkr. 

Finansiella intäkter-Pensioner + 2 mkr. 

Reducerade arbetsgivaravgifter motsvarande ca 1 miljon lägre kostnader. 

Staten har betalat tillbaka sjuklönekostnader. 

Låga avgifter gällande kronofogdeärenden 

 

Dock bör uppmärksammas att verksamheterna har förbrukat ca 1 mkr över budget sen  

Tertialrapport 1.  

 

Tertialrapport 2 visar ett prognostiserat resultat 2020 om -701 tkr. 

 

Orsaken till detta förbättrade resultat är ökade bidrag/stöd från nuvarande Regering samt 

beslut från Regeringen som medför lägre kostnader för kommunen. 

 
Beslutsunderlag 

Tertialrapport 2 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 106. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) meddelar att verksamhetschef stöd & service 

Ing-Marie Thyr inkommit med en reviderad sida 40, redaktionella ändringar. 

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Godkänna delårsrapport Storfors kommun - Tertialrapport 2, 2020 enligt bilaga 7. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2020:192  

 

§ 168  Budget 2021 

 

Beslutsunderlag 

Budgetberedning 2020-10-05 § 4 samt bilaga 1. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 107 samt bilaga 6 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-26 § 117.  

  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för vilka förutsättningar som  

gäller inför det fortsatta arbetet med budget 2021 och plan 2022 och 2023. 

Kommunfullmäktige antog budget för 2021 samt plan 2022 och 2023 vid sitt sammanträde  

2020-06-25. Det prognostiserade underskottet från prognos tertial 1 är cirka 11,5 miljoner kronor. 

Det tillsammans med underskottet från 2019 skall återställas  

inom 3 år. Summan är sammanlagt cirka 22 miljoner kronor. 

 

Osäkerheter inför budgetarbetet är bland annat invånarantalet. Dock under sista året har 

invånarantalet ökat med några invånare. 

När budgeten behandlas av kommunstyrelsen i början av november så finns en mycket god 

uppfattning om antalet invånare i Storfors kommun.   

Viss osäkerhet finns angående förutsättningarna angående regeringens budgetproposition  

och hur stor del av den som går igenom. Om budgetpropositionen går igenom i sin helhet  

så får Storfors kommun några miljoner till i statsbidrag. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommer att ta fram fler prognoser under hösten. 

Den sista prognosen kommer 2020-12-09. 

 

Kommunstyrelsen har under hösten tillsatt en analysgrupp som har arbetat med verksamheternas 

underskott. Analysgruppen har arbetat med att ta fram ett flertal olika alternativ för att minska 

kommunens framtida kostnader. 

Analysgruppen har varit på studiebesök hos Ljusnarsbergs kommun och ett nytt studiebesök är 

planerat till Munkfors kommun 2020-10-07.  

 

Vid budgetberedningens sammanträde 2020-09-21 var partierna överens om att respektive parti 

skulle fram till dagens sammanträde 2020-10-05 diskuterat om: 

* Vilken befolkningsminskning skall beräknas i budget. 

* Vilken skattesats skall Storfors kommun ha år 2021. 

* Återställningstid av 2019 års negativa resultat på 10,5 miljoner kronor. 

 Skall det återställas på 1 eller 2 år. 

* Det prognostiserade negativa resultatet för 2020 på 11,5 miljoner kronor. 

 Skall det återställas under 1,2 eller 3 år. 

* Vilket resultat skall vi budgetera med. 
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KS § 168 forts.  

 

Vid budgetberedningens sammanträde 2020-09-21 enades budgetberedningen om att  

eftersom det ännu inte finns någon fastställd budget från riksdagen bör budgetberedningen  

fram tills det föreligger ett riksdagsbeslut, endast räkna med det kommunen idag har faktisk 

kunskap om. 

 

Budgetpropositionen 

I budgetpropositionen finns angivet generella statsbidrag och riktade statsbidrag. 

Det finns angivet ”Äldreomsorgslyft” om 820 tkr för år 2020 och 820 tkr år 2021. 

För att erhålla dessa riktade statsbidrag måste kommunen tillskjuta egna medel. 

Storfors kommun har aktivt tillsett att vår tillsvidare anställda vårdpersonal är minst 

undersköteterskor. 

Därav kan detta riktade statsbidrag eventuellt endast vara aktuellt i samband med att  

nuvarande personal går i pension och ny måste anställas. 

 

Ny prognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Ekonomichef Annette Olsson redogjorde för SKR senaste prognos om skatteintäkter för Storfors 

kommun år 2020-2023. 

Intäkter 

2020 252 037 tkr 

2021 256 734 tkr 

2022 255 729 tkr 

2023 254 912 tkr 

 

Ovanstående beräknade intäkter baseras på en befolkningsminskning om -80 personer per 

år. 

 

Kostnadsökningar 

Ordförande Hans Jildesten (S) meddelade att kommunen normalt har en årlig kostnadsökning 

om cirka 3 %.  

 

Ny organisation som trädde ikraft 2020-08-01. 

Kommunchef Mats Öman meddelade att den nya organisationen beräknas medföra en 

kostnadsminskning om 1,5 – 2.0 miljoner kronor.  

 

Antal kommuninvånare 

När kommunfullmäktige 2020-06-25 beslutade om reviderad budget 2020 baserades den 

reviderade budgeten på – 80 personer. 

Kommunchef Mats Öman meddelar att vecka 40 hade Storfors kommun 4 029 invånare och vecka 

41 uppgick befolkningstalet till 4 033 kommuninvånare. 
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KS § 168 forts. 

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslog att Storfors kommun beräknar budget 2021 på en 

befolkningsminskning om -50 personer och för år 2022 och 2023 en befolkningsminskning 

om -80 personer.  

 

Förslag budget 2021, plan 2022 och 2023 

Kommunstyrelsens ordförande tillika budgetberedningens ordförande delade ut ett 

diskussionsunderlag. 

 

Resultat  

Budget 2021  1 503  0,60 % 

Plan 2022 1 429  0,57 % 

Plan 2023    640    0,26 % 

 

Ordföranden betonade att förslaget diskuteras i budgetberedningen, alternativ förändringar och om 

möjligt en gemensam samsyn av budget 2021, plan 2022-2023.  

 

2021 års resultat 

Peter Farrington (M) föreslog att kommunen budgeterar med ett positivt resultat 

om +1% avseende år 2021. 

Juhani Verkkoperä (SD) föreslog att föreslaget resultat om +1 503 tkr ändras till +503.  

Ingrid Resare (S) föreslår att den miljonen istället nyttjas till återställandet av det negativa  

resultatet för år 2019. 

 

Monica Ståhl (KD) och Juhani Verkkoperä (SD) och Håkan Larsson (C) yrkade bifall till  

Ingrid Resares förslag. 

 

Verksamhetschef stöd och service Ing-Marie Thyr, verksamhetschef vård och omsorg  

Margareta Albért och verksamhetschef/Skolchef Annelie Izindre redogjorde för respektives 

verksamhet. 

 

Ing-Marie Thyr betonade att samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten och  

Individ- och familjeomsorg kommer att öka samt flera beslut om hemmaplaceringar för att minska 

kostnaderna. 
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Verksamhetschef Margareta Albért påtalade följande: 

* Viktigt för verksamheten att stödfunktioner fungerar bra. 

* Viktigt att viss utbildning får genomföras av personalen, vilket möjliggör en så effektiv 

 verksamhet som möjligt. 

* Rehab: Om vi inte har sjuksköterskor måste vi köpa dessa tjänster vilket torde leda till  

 ökad kostnad. 

* Rehab: Om neddragningar genomförs gällande rehab kan det medföra att Hemtjänsten  

 får ökad belastning.  

* Viktigt att kunna ta hem färdigbehandlade kunder från sjukhuset.  

* Om ny lag gällande skyddat boende går igenom kan det medföra att fler kommuner 

 köper platser på det skyddade boendet i Storfors kommun, vilket innebär en  intäktsökning. 

* Personalen är väl medveten om kommunens ekonomiska läge. 

 

Verksamhetschef Annelie Izindre påtalade följande: 

* Under 2019 genomförde Skolans verksamhet kostnadsreducerande åtgärder såsom 

 borttagande av drygt 9 tjänster.  

* En tendens finns om fler s.k. hemmasittare.  

  

Efter genomförd redovisning från respektive verksamhet framgick att en justering bör ske mellan 

Förskolan och Skolan.  

Ett belopp om 250 tkr tas från Förskolan och tillförs Skolan. 

 

En enig budgetberedning flyttade 250 tkr från förskola till Skola och sänkte resultatet från 1503 tkr 

till 503 tkr samt ökade återställningen från 8,5 till 9,5 miljoner kronor. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15: 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) utdelade budgetberedningens förslag till 

budget 2021. 

 

Diskussion fördes på sammanträdet gällande om vi ska ha föreslagen ambition att återställa tidigare 

års underskott år 2021 med 9,5 mkr, år 2022 med 8,0 mkr och år 2023 med 7,0 mkr eller om 

ambitionsnivån 2021 skall minskas och del av föreslagen summa sätts på KS oförutsett. 

 

Beträffande befolkningsutvecklingen har den varit positiv gentemot tidigare beräkningar.  

 

Förslag på Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-10-15:  

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslog förändring att budget 2021:  

Att befolkningstal beräknas om 4 006 istället för 3956 invånare i Storfors kommun.  

Det skulle innebära en ökad intäkt om ca 2,5 – 3,0 mkr. Dessa medel kunde läggas in på KS 

oförutsett. 

 

Att ärendet behandlas på nytt vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 

2020-10-26 varvid verksamhetscheferna inbjuds. 

 

Peter Högberg (V) föreslog att en diskussion tas upp på nästkommande arbetsutskotts sammanträde 

gällande föreslaget belopp för återställningen av tidigare års underskott avseende år 2021, 2022  

och 2023 samt om del av föreslagen summa 9,5 mkr sätt på KS oförutsett. 

 

Budgetförslag från Moderaterna: 

Peter Farrington (M) lämnade förslag till budget 2021, plan 2022-2023. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att  

- Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-26 förs vidare diskussioner. 

- Verksamhetscheferna inbjuds till Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-10-26 

 och till Kommunstyrelsen 2020-11-02. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

1. I budget 2021 beräknas en befolkning om 4 006 invånare istället för 3 956 invånare.  

2. Anta budget 2021 enligt bilaga 6.   
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KS § 168 forts. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) översiktligt  

för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 107. 

Ordföranden framställer frågan till närvarande verksamhetschefer Ing-Marie Thyr,  

Margareta Albért och skolchef Annelie Izindre om de som verksamhetschefer och skolchef har 

några synpunkter på budget 2021 enligt KSAU § 107 bilaga 6. 

 

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr föreslår att en omfördelning av budget sker inom IFO gällande 

Barn och Unga samt Vuxna.  

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr föreslår att i budget 2021 erhåller Barn och unga en budget om  

14 miljoner kronor och Vuxna 11 miljoner kronor. 

 

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr, Margareta Albert och skolchef Annelie Izindre redogör för sin 

verksamhet ställd mot budget 2021.  

Ing-Marie Thyr påtalar att budgeterade intäkter för Integration kan vara osäkra intäkter eftersom 

det är osäkert hur många flyktingar Storfors kommun i verkligheten får motta under 2021.  

Om Storfors kommun ej erhåller beräknat antal flyktingar erhålls ej heller beräknad intäkt från 

Migrationsverket. 

 

Oförutsedda händelser: 

Det framförs från verksamhetscheferna att skolan och vården kan få elever respektive kunder som 

har särskilda behov. Dylika händelser påverkar respektive verksamhets budgetutfall negativt,  

vilket kan medföra att budgeten överskrides. 

 

Diskussion inför kommande års budgetarbete. 

Peter Högberg (V): 

Verksamheterna skall bedriva sin verksamhet inom angivna ramar. Politiken erhåller fortlöpande 

ekonomiska uppföljningar av verksamheterna, exempelvis såsom månadsrapporter.  

Om exempelvis vården eller skolan får kunder som har speciella kostnadskrävande behov, kan det 

leda till att deras budget överskrides. För att fortlöpande kunna analysera budget gentemot 

budgetutfall bör inte verksamheterna belastas av kostnader som de ej kan råda över, såsom kunder 

med stora särskilda behov.  

Därav kunde det exempelvis finnas medel anslagna på KS oförutsett. Aktuell verksamhet kunde 

komma till kommunstyrelsen och äska medel på grund av dessa särskilda omständigheter med 

extra kostnadskrävande kunder. Kommunstyrelsen behandlar begäran om extra medel och  

beslutar om beviljande respektive avslag.  
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KS § 168 forts. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) gjorde en sammanfattning av de områden som 

kommunstyrelsens arbetsutskott lyft på dagens sammanträde: 

* KS oförutsett finns. 

* Fortsatt studera olika arbetssätt för att verksamheterna ska kunna bedriva sin verksamhet  

 inom budget. 

* Fortsatt utvärdering av hur andra kommuner löst problemet inom vissa verksamheter som  

 har kostnadskrävande verksamhet. 

* Uppföljning sker med Månadsrapporterna 

* Peter Högberg (V) framfört önskemål om förstärkning av ekonomiavdelningen som kunde ge 

 verksamhetschefer bland annat ökat stöd vid uppföljning, ökad dialog verksamhetschefer och 

 ekonomiavdelningen i arbetet med kostnadsreducerande åtgärder. 

* Redovisning av analysgruppens arbete sker till Kommunstyrelsen 2020-11-02. 

 

 
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för kommunstyrelsens arbetsutskotts 

förslag 2020-10-15 samt för förslaget 2020-10-26.  

 

Diskussion förs om man ska följa kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2020-10-26 alternativt 

minska summan på KS oförutsett och öka det budgeterade resultatet. 

 

Diskussion förs igen gällande om Storfors kommun ska återställa 10,5 eller 13 miljoner kronor. 

Storfors kommun erhöll ett negativt resultat 2019 om 10,5 miljoner exklusive 2,5 miljoner kronor 

som Storfors kommun var beviljade i bidrag från Migrationsverket. När ersättning skulle  

utbetalas från Migrationsverket till Storfors kommun meddelade Migrationsverket att på grund 

av medelbrist så kunde kommunen ej erhålla det utlovade och beviljade statsbidraget om 2,5 

miljoner kronor. Diskussion kan således föras om kommunen skall återställa dessa 2,5 miljoner 

kronor eller ej. Peter Farrington (M) meddelade att han ej kunde ta ställning i frågan utan önskar 

diskutera frågan i sin partigrupp. 
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 

1. I budget 2021 beräknas en befolkning om 4 006 invånare istället för 3 956 invånare. 

 

2. Anta budget 2021 enligt bilaga 8. 

 

____________________ 

 

Peter Farrington (M) anmäler reservation mot beslutet och till förmån för moderaternas 

budgetförslag. 
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Dnr KS/2020:192  

 

§ 169  Plan 2022-2023 

 

Redovisas kommunstyrelsens förslag till plan 2022-2023. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetberedningen 2020-10-05 § 5 samt bilaga 2. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 108 samt bilaga 7. 

 

Belopp för återställandet av det negativa resultatet 2019: 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten redogör frågan o m återställandet av det negativa 

resultatet år 2019. Ska Storfors kommun återställa 10,5 miljoner eller 13.0 miljoner kronor.  

Storfors kommun erhöll ett negativt resultat 2019 om 13,0 miljoner kronor.  

Av de 13,0 mkr var 2,5 miljoner kronor beviljade bidrag från Migrationsverket. När ersättning 

skulle utbetalas från Migrationsverket till Storfors kommun meddelade Migrationsverket att man 

hade slut i kassan varför kommunen ej kunde erhålla det utlovade statsbidraget om 2,5 miljoner 

kronor. 

Diskussion kan således föras om kommun ska återställa 13,0 eller 10,5 miljoner kronor. 

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Anta plan 2022-2023 enligt bilaga 9. 

 

____________________ 
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§ 170  Skattesats 2021 

Beskrivning av ärendet 

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

skattesatsen för år 2021.  

Inför 2020 beslutades om en skattehöjning med 0,68 kr.  

Budgetarbetet inför 2021 har utgått från en oförändrad skattesats av 22,70 kr. 

 

Beslutsunderlag 
Budgetberedningen 2020-01-05 § 6. 

Tjänsteutlåtande från Ekonomichef Annette Olsson, 2020-09-10. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 105 

  

Ekonomichef Annette Olsson redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 

Fastställa skattesatsen 2021 till 22,70 kronor. 

 

____________________ 

 

__________________ 
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Dnr KS/2020:368  

 

§ 171  Rapport analysgruppen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen 2020-08-17 § 134 

Ordförande Hans Jildesten yrkade att en analysgrupp utses. 

 

Analysgruppen ska bestå av kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, ekonom, 

verksamhetschef samt enhetschef.  

Gruppen skall analysera varje enhet och verksamhetschef samt enhetschef byts ut så att respektive 

är med när det är deras enhet som analyseras.  

Verksamhetschef är endast med som stöd till enhetschef.  

Analysgruppen skall granska varje enhet och syftet är att genomlysa varje arbetsuppgift samt 

problemlösning.  

Kommunchefens uppgift är att hela tiden driva frågorna framåt samt att se till så att gruppen inte 

fastnar i någon specifik fråga.  

Frågorna som gruppen skall ställa är: 

 

- Måste vi göra detta? 

- Vad blir det för konsekvenser om vi inte gör detta? 

- Måste vi göra det på detta sätt? 

- Vad blir det för konsekvenser om vi inte gör det på detta vis? 

- Kan någon annan verksamhet göra det bättre? 

- Vad blir det för konsekvenser om någon annan verksamhet utför arbetsuppgiften 

 

Alla arbetsuppgifter skall redovisas på samma vis. När varje verksamhetsområde  

(verksamhetschefs respektive område) är granskat och analyserat så sammanställs underlaget. När 

sedan alla verksamheterna är klara så gör gruppen en total sammanställning för hela kommunen.  

Gruppen gör en sammanfattning och en redovisning av underlag. Därefter presenteras detta för de 

politiska partierna. 

 

Kommunstyrelsen beslutade att  

Utse analysgrupp bestående av kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, ekonom, 

verksamhetschef samt enhetschef. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2020-08-17 § 134. 
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KS § 171 forts.  

 

Kommunchef Mats Öman redogör för analysgruppens arbete.  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-17 att tillsätta en analysgrupp. Verksamhetschefer och 

enhetschefer har varit adjungerade.  

Arbetet har resulterat i ett antal olika förslag. Kommunchef Mats Öman presenterar förslagen. 

 

Dessa olika förslag kommer politiken framledes att få ta ställning till. 

 

Diskussion förs om hur arbetet kan fördjupas per verksamhet. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkande 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att analysarbete genomförs inom 

respektive verksamhetschefs ansvarsområde. År 2021 genomförs analysarbete inom en verksamhet. 

Nästa år genomförs en ny analys på en av de två kvarvarande verksamhetsområdena och det tredje 

området tas nästkommande år därefter. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna rapport från analysgruppen enligt bilaga 10. 

 

Bifalla Hans Jildestens (S) förslag.  

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) 

Kommunchef Mats Öman 

Ekonomichef Annette Olsson 

Ekonom Pajo Vujic 

Verksamhetschefer 

Enhetschefer  
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Dnr KS/2020:462  

 

§ 172  Mål för Storfors kommun 

 
 

Beskrivning av ärendet 

Mål för Storfors kommun behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 109. 

Bakgrund 

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 109. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att  

- Förslag till Mål för Storfors kommun utsänds till samtliga partier som är representerade i 

 kommunfullmäktige i Storfors. 

- Synpunkter skall ha inkommit senast 2020-10-23. 

- Ärendet Mål för Storfors kommun behandlas av Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 2020-10-26. 

 

Beslutsunderlag 

Storfors Vision 2030 

Strategiska Mål 

Värdegrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 109 bilaga 8. 

Synpunkter från Monica Ståhl (KD) 2020-10-15. 

Synpunkter från Juhani Verkkoperä (SD) 2020-10-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-26 § 112 samt bilaga 1. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-26 § 112 samt bilaga 8. 

 

Vid Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-26 meddelades att Monica Ståhl (KD) och  

Juhani Verkkoperä (SD) inkommit med synpunkter på Mål för Storfors kommun. 

 

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att utifrån dessa inriktningsmål kommer 

Kommunstyrelsen att upprätta egna mål som är mer mätbara. 

 

KS egna mål och blivande handlingsplaner är kopplade till Mål för Storfors kommun 

Diskussion fördes om förändringar, tillägg eller text som skall utgå. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2020-10-26 fördes diskussion om benämningen ska vara  

Brukare eller Kund. 
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KF § 172 forts. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för Kommunstyrelsens arbetsutskotts 

förslag 2020-10-26 § 112. Kommunstyrelsens arbetsutskott var i princip enlig om mål för Storfors 

kommun, dock beträffande om det skulle stå Brukare eller Kund fördes diskussion. 

 

Under kommunstyrelsens sammanträde fördes diskussion om Brukare eller Kund. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Ändra i dokumentet till Kund. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  

 

Anta Mål för Storfors kommun enligt bilaga 11. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2020:463 

 

§ 173  Inriktning SMI 

 

Beskrivning av ärendet 
Storfors kommun har mottagit en skrivelse från det kommunala bolaget, AB Storfors Mark och 

Industrifastigheter, nedan kallad SMI, se bilaga 1. Skrivelsen innehåller en fråga huruvida ägaren 

ställer sig till en eventuell framtida försäljning av Lungsundet 1:105.  

 

I ägardirektivet anges det under verksamhetens inriktning att SMI ”ska på affärs- och miljömässiga 

grunder uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter”.  

Det anges även att ”övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt” så skall 

kommunfullmäktiges godkännande inhämtas. Därav bedömde SMI att kommunfullmäktige skulle 

tillfrågas. 

 

När fastigheten förvärvades under 2015, efter beslut från kommunfullmäktige, uppgick 

köpeskillingen till 7,8 mkr. Syftet med köpet var att säkerställa att anläggningen enskilt och i 

samspel med andra aktörer fortsättningsvis skulle stimulera turismverksamheten i kommunen och 

runt sjösystemet Bergslagskanalen. Sedan köpet av anläggningen har fyra olika entreprenörer 

bedrivet verksamhet under SMI´s försorg varav den senaste bedrev verksamhet fram till 2020-09-

30. Idag är anläggningen outhyrd men där SMI genom enskilda avtal har säkerställt så att 

säsongscamparna får vara kvar fram till 2020-03-31. Vad som händer efter denna period är det i 

dagsläget ingen som kan svara på.  

 

Som anges i SMI´s skrivelse har det sina för- och nackdelar att hyra ut en fastighet. En av 

nackdelarna är att en entreprenör normalt inte vill, av förståeliga skäl, investera och utföra underhåll 

i en fastighet som annan aktör äger. Underhållsbehovet av byggnaderna i fastigheten Lungsundet 

1:105 och området som helhet är stora i syfte att uppnå en ökad attraktivitet att välja just 

Lungsundet som camping, hotell/pensionat och konferens. Samtidigt har både ägaren och SMI 

begränsade ekonomiska och personella resurser varav de senaste åren endast absolut nödvändiga 

investeringar och underhåll har utförts på fastigheten. Vid en försäljning, till en entreprenör med rätt 

ambitioner, erfarenhet och ekonomiska resurser skulle anläggningen kunna få en rejäl 

ansiktslyftning.  

 

Fördelarna med att hyra ut fastigheten är att bolaget och kommunen själv styr över fastighetens 

användningsområde.  

 

SMI skulle även kunna försöka hitta en ny lämplig arrendator, vilket i dessa pandemitider inte är 

helt enkelt. Att sedan arrendatorn skulle betala en hyra motsvarande ca 60 000 kr per månad så att 

de fasta kostnaderna täcks är mycket osannolikt. Mer sannolikt är att SMI hittar en arrendator som 

kan erlägga en låg hyra och samtidigt hålla anläggningen flytande utan större utveckling.  
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KS § 173 forts. 

 

Vid en eventuell försäljning skall bolaget värdera fastigheten av oberoende samt beskriva  

vilka krav som säljaren ställer på köparen genom ett övertagande.  

Finansiering 
Om värdet av en försäljning inte överstiger nuvarande tillgångar, 8 936 000 kr, angivet i 

årsbokslutet 2019-12-31, så kommer en eventuell förlust att drabba bolaget och ägaren negativt. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från AB Storfors Mark och Industrifastigheter, ställd till kommunfullmäktige 

2. Bolagsordningen AB Storfors Mark och Industrifastigheter 

3. Ägardirektiv AB Storfors Mark och Industrifastigheter 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 103. 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för ärendet. Kommunchefen betonar att både AB Storfors Mark 

och Industrifastigheter och kommunen har en önskan vid en försäljning att det kan försäljas till  

någon som bedriver turismnäring.   

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) tillika ordförande i AB Storfors Mark och 

Industrifastigheter redogör för SMI önskan att erhålla Kommunfullmäktiges uppdrag enligt ovan. 

 

Diskussion förs gällande om Storfors kommun kan vid en försäljning ställa vissa förbehåll att 

köparen ska bedriva turismnäring/anläggning.  

 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 
Peter Högberg (V) och Juhani Verkkoperä (SD) föreslår att om Lungsundet 1:105 skall försäljas 

skall det ske via mäklare.  

 

Peter Farrington (M) yrkar att vid en försäljning av fastigheten Lungsundet 1:105 skall ärendet 

behandlas och beslutas i Kommunfullmäktige. 
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KS § 173 forts. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Ge styrelsen i AB Storfors Mark och Industrifastigheter att oberoende av varandra uppdra att 

aktivt arbeta för att finna en ny entreprenör alternativt förbereda en försäljning av fastigheten 

Lungsundet 1:105.  

 

Uppdra till kommunfullmäktige att godkänna en eventuell försäljning av anläggningen Lungsundet 

1:105. 

 

Uppdra till kommunfullmäktige att godkänna eventuell köpare och köpeskillingen av fastigheten 

Lungsundet 1:105  

 

Uppdra till kommunstyrelsen att vid en eventuell försäljning av Lungsundet 1:105 säkerställa att 

kommande entreprenör bedriver näringsverksamhet med inriktning turism i fastigheten. 

 

Uppdra till styrelsen inom AB Storfors Mark och Industrifastigheter att vid en eventuell försäljning 

skall fastigheten ha värderats, försäljning skall se genom mäklare och säljas till marknadsmässigt 

pris.  

 

____________________ 
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Dnr KS/2020:498  

 

§ 174  Mekargård Storfors 

 

Beskrivning av ärendet 
Storfors Mekargård är ett tänkt samverkansprojekt mellan IOGT-NTO, Big Island Cruisers, Storfors 

Motorklubb och Storfors kommun.   

 

Storfors mekargård är ett projekt riktat till ungdomar som inte är intresserade av idrott, musik eller 

liknande.  

I Storfors har man under en tid haft utmaningen att sysselsätta ungdomar i utanförskap. Ungdomar 

som saknar tillhörighet i något sammanhang.  

Ett intresse för motorsport och mekande är gemensamt för målgruppen, men man saknar 

möjligheten och en lokal för att kunna utöva sitt intresse.  

Dessa ungdomar saknar ibland vuxna förebilder och kan komma från familjer i utanförskap. 

Syftet är att skapa en Mekargård, en social drogfri träffpunkt dit ungdomar med bilar och mekande 

som intresse kan samlas omkring och träffa andra motorintresserade. 

Målgruppen är killar och tjejer med mekande och bilar som intresse i åldern 12-25 år. 

Aktiviteter kommer att vara att samlas omkring mekandet tillsammans med andra vuxna 

motorintresserade, att lära sig olika baskunskaper inom mekandet, att tillsammans iordningställa en 

folkracebil eller ett annat gemensamt projekt samt att tillsammans med veteranbilsklubben på orten 

ha gemensamma motorträffar. 

 

Projektansökan kommer att skickas in till Allmänna arvsfonden. 

Finansiering 
Storfors kommun kommer om ansökan beviljas behöva medfinansiera projektet. Kostnad 100 000 

kr per år i tre år. Kostnaden kommer belasta utvecklingsmiljonen. 

 

Beslutsunderlag 

Projekt Kraftresan. 

Tjänsteutlåtande från Näringslivsutvecklare Kristina Karlsson, 2020-11-02. 
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KS § 174 forts.  

 

Näringslivsutvecklare Kristina Karlsson redogör för ärendet. 

 

Medel kommer att sökas externt men Storfors kommun måste vara med och delfinansiera.  

 

Lokal kommer att hyras hos Stiftelsen Björkåsen.  

Kommunstyrelsens beslut  
 

Godkänna medfinansiering för projektet Storfors Mekargård. 

 

Medfinansiering sker genom 100 000 kr per år i tre år. Kostnaden belastar verksamhet 9215 

Utvecklingsarbete samt frikod 9703 med beteckning ”Utvecklingsmiljonen”.  

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Kristina Karlsson 

Olle Rodéhn 

ekonomi@storfors.se 

 

 

  

mailto:ekonomi@storfors.se
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Dnr KS/2020:366 

 

§ 175  TF Samhällsplanerare 

 

Svar på återremitterat ärende - tillsätta Tf Samhällsplanerare med ansvar för IT 

(digitalisering), systemstöd och informationssäkerhet  
 

Kommunstyrelsen, 2020-08-17, Dnr KS/2020:366 återemitterade ärendet enligt ovan rubricering.  

 

I Storfors kommuns nya organisation så är utveklingsstrateg inte kvar. Flera av de arbetsuppgifter 

och ansvarsområden som tidigare låg under utvecklingsstrategtjänsten måste fortfarande utföras. 

Förslaget var att tillsätta en Tf Samhällsplanerare med ansvar för IT (digitalisering), systemstöd  

och informationssäkerhet. Kommunstyrelsens återremiss var att se över om någon annan tjänst kan 

utföra delar av arbetsuppgifterna. 

 

Konsekvenser och åtgärder om rubricerad tjänst inte tillsätts 

 

 Gällande säkerhetsarbetet så är kommunen ålagd att ha en säkerhetsskyddschef samt en 

ersättare. Denna chefstjänst innebär bland annat att vara en del i det löpande stabsarbetet 

(vid tex pandemier och liknande), vara ansvarig för det digitala säkerhetsskyddsarbetet samt 

utveckla kommunens säkerhetsskydd. I dagsläget innebär uppdraget minimalt med arbete 

men kan stegras beroende på nya försvarsbeslutet.  

Åtgärd: erbjuda annan person uppdraget som biträdande säkerhetskyddschef  

 

 Biträdande signalskyddschef skall vara någon som är anställd eller representerar  Storfors 

kommun. Ordinarie signalskyddschef är Länsstyrelsen. Utbildning är planerad att 

genomföras men har skjutits fram pga pandemin.  

Säkerhetsskyddschef kan inte samtidigt vara signalskyddschef.  

Signalskyddschefen skall följa den nya diarierutinen för att hantera hemliga-

sekretesshandlingar  

Åtgärd: fördela ansvaret till annan person i organisationen (ansvarig för kommunens 

hemliga diarie). Tidsåtgång till en början är ca 1-2 H varannan vecka.   

 

 Arbetet med kommunens påbörjade LIS arbetet (Ledningssystem för informationssäkerhet), 

vilket delvis är ett lagkrav, kommer att kunna genomföras men med längre tidsperspektiv.  

Åtgärd: arbetet kommer att kunna göras men i någon mindre omfattning och under längre 

tidsintervall.  

 

 Kommunens arbete med civilt försvar kommer delvis att bli lidande.  

Åtgärd: använda de resurser som finns inom organisationen 
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 Stabsarbete som har bedrivits under pandemin.  

Åtgärd: det finns idag flera personer som varit involverad i stabsarbetet. Personal på 

kansliavdelningen skulle kunna bli mer delaktig i kommande stabsarbete. Vid intensiva 

perioder blir då många arbetsuppgifter lidande.  

 

 I Storfors och Kristinehamns IT-råd är Storfors representerad av en anställd. Rådet skall i 

flera fall jobba för båda kommuners bästa.  

Åtgärd: utreda om det finns någon annan som kan ta denna plats och då representera och 

bevaka Storfors kommun intressen.  

 

 IT utveckling och systemstöd kommer att få mindre resurser och där utvecklingen kan 

bromsas in.  

Åtgärd: använda de resurser som finns inom organisationen, vilket blir klart begränsat.  

 

 Området samhällsplanering med fokus på att försöka skapa exploatering av utvalda LIS 

områden (landsbygdsutveckling i strandnära läge) kan komma att läggas på is.  

Åtgärd: läggs vilande alternativt fokusera på Kyrksten i samband med att eventuell 

detaljplan görs för skolan.  

 

 Driva en process att digitalisera och uppdatera kommunens översiktsplan. Översiktsplanen 

omfattar hela kommunen och ska ge vägledning för hur mark- och vattenområden ska 

användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.  

Åtgärd: tillsvidare läggas vilande alternativt på sikt köpa in extern resurs för detta specifika 

uppdrag.  

 

 Ansvar att samordna möten, representera kommunen inom olika arbetsgrupper och att driva 

frågor inom vindkraft, bostadsförsörjning, agenda 2030, trafikförsörjning, välfärdsteknologi 

m.m. kommer att bli lidande.  

Åtgärd: organisationen måste än mer prioritera vad som är lagmässigt och måste utföras 

och sedan göra en prioriteringsordning där några områden läggs vilande eller drivs med klart 

begränsad tidsåtgång.  

 

Ovan rubricerade punkter är några av de områden som utvecklingsstrategen tidigare har arbetat 

med. Om vi väljer att inte tillsätta Tf Samhällsplanerare med ansvar för IT (digitalisering), 

systemstöd och informationssäkerhet resulterar det i att ovan uppgifter måste förläggas ut till andra 

ansvariga inom en idag redan slimmad organisation. Vissa områden kommer att bli mer eller 

mindre lidande. Andra områden kommer att kunna utföras efter omfördelning av ansvar och några 

kommer att få läggas vilande.   

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens 2020-08-17 § 109 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman, 2020-10-28. 
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KS § 175 forts. 

 

Kommunstyrelsen beslut  

 
1. Ej tillsätta Tf. Samhällsplanerare med ansvar för IT (digitalisering), systemstöd och 

 informationssäkerhet. 

 

2. Ge kommunchef i uppdrag att föreslå kommunstyrelsen att utse en person som biträdande 

 säkerhetsskyddschef. 

 

3. Ge kommunchef i uppdrag att föreslå kommunstyrelsen att utse en person som biträdande 

 signalskyddschef. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Mats Öman 

Kenneth Sandén 
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Dnr KS/2020:481  

 

§ 176  Förordnande uppdrag som verksamhetschef Hälsa och 

 sjukvård i Storfors kommun 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) meddelar att varje kommun är skyldig att ha 

utsett en befattningshavare som chef för Hälsa och sjukvård. 

I befintlig organisation finns Margareta Albért som verksamhetschef för Vård och omsorg. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att kommunstyrelsen utser 

Margareta Albért till chef för Hälsa och sjukvård i Storfors kommun. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Utse verksamhetschef Margareta Albért Vård och omsorg till förordnande uppdrag som chef   

Hälsa och sjukvård i Storfors kommun. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Margareta Albért 

Hans-Bertil Hermansson 

Kristina Elmström 

LÖV 
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§ 177  Aktuella frågor 

 

Monica Ståhl (KD) har insänt nedanstående frågor daterad 2020-10-28 som hon önskar ställa vid 

kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-02. 

 

a)  Beredskapen i Storfors kommun under fortsatt/ökad smittspridning av Covid 19, främst i 

 äldrevården, och andra riskgruppen, men även skola och annat i kommunen. 

b) Vad händer med mattransporterna till 70 plus-arna när Sv kyrkan inte längre kan åta 

 sig dessa from 1 november. 

c) Vid arbetsutskottets sammanträde 2020-10-26 fördes diskussion om benämningen ska vara  

 Brukare eller Kund. 

 Hur löser kommunen uthämtningen på Apotek till de grupper som avråds att besöka 

 apoteket? 

 

Svar på ovanstående: 

*  Kommunstyrelsens ordförande i Värmland har ett digitalt samverkansmöte med  

  Landshövdingen en gång per vecka. 

 

*  Storfors kommun har lager om skyddskläder/skyddsutrustning mm som täcker ett behov  

  om 2-3 månader. 

 

*  Förteckning över personal finns som arbetsgivaren vid behov kan kalla in för att arbeta inom 

  vården gällande Covid-19. 

 

*  Mattransporter: både Coop Nära Storfors och ICA Nära Storfors erbjuder möjlighet att kund 

  kan ringa in beställning och personal plockar i kassar. Kund kan senare komma och hämta 

  kassarna på lastbryggan. Kund betalar via faktura. ICA Nära Storfors erbjuder även  

  hemkörning av varorna  

  mot viss avgift. 

 

*  Apoteket: Storfors kommun har ingen verksamhet eller erbjudande gällande att hämta  

  mediciner eller annat från Apoteket. Det löses oftast via att anhörig ombesörjer detta.  

  



 
 

STORFORS KOMMUN 
 

PROTOKOLL Sida 81 (81) 

Datum 

2020-11-02 

Organ 
Kommunstyrelsen 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KS § 177 forts. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för:  

 

*  Invigning av Humlegården. 

 

____________________ 

 
 

 


