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§ 123  Val av protokollsjusterare 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Utse Monica Ståhl (KD) till protokolljusterare. 

 

___________________ 
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Dnr KS/2020:573  

 

§ 124  Meddelande 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Sammanträdesplan 2022. 

Meddelande från styrelsen – Förbundsavgift för 2022 till Sveriges Kommuner och Regioner. 

 

AB Storfors Mark- och Industrifastigheter 

Protokoll 2020-09-29 

Protokoll 2021-03-03 

Extra Bolagsstämma 2021-07-14 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Godkänna redovisningen av ovanstående meddelanden och lägga dem till handlingarna. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2021:355 

 

§ 125  Besök av Jotib 

 

Magni Enqzell Nilsson, Jotib redogör för följande rubriker: 

* Nuläget i Storfors: 

* Kolada - Kostnader och kvalité. 

* Vad driver kostnader. 

* Budgetdisiplin. 

* Utrymme att tolka beslut. 

* Förslag till åtgärder. 

 

Nuläget i Storfors 

Magni Enqzell Nilsson har studerat Storfors kommun i Kolada. Att jämföra sin kommun i Kolada 

mot andra jämförbara kommuner kan vara vanskligt. 

Allt beror på hur respektive kommun har inrapporterat statistiken.  

 

Vid jämförelse kan dock konstateras att Storfors kommun har en mycket hög kvalité dock   

med höga kostnader jämfört med andra kommuner.   

 

Vad driver kostnader: 

* Lagstiftning. 

* Biståndsbedömning/uppdraget 

* Utförande 

 

Budgetdisiplin: 

När en verksamhet erhåller sin budget för kommande år för sin verksamhet, måste verksamheten 

kontinuerligt ha en budgetdisiplin. 

Verksamheten har en viss summa medel att bedriva sin verksamhet. Om verksamheten i sin 

prognos för budgetutfall visar att verksamheten kommer att överskrida budgeten, måste prioritering 

ske. 

Verksamheten måste i god tid informera politiken om att prognosen visar på ett  

överskridande mot budget samt vilka prioriteringar verksamheten föreslår. 

 

Utrymme att tolka beslut: 

Exempelvis ett biståndsbeslut skall vara tydligt så att det ej är öppet för tolkningar. 

Vid utförande av ett beslut kan man se om fördelningen av insatser kan fördelas över dag/tid eller 

om det måste vara på en viss tid.  

Detta påverkar scheman m.m. 

Målet är att fördela ut arbetet så jämt som möjligt under dagen för att därmed uppfylla besluten, 

men att lägre personalbemanning kan erhållas. 
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KS § 125 

 

Förslag på åtgärder: 

Vid jämförelse av sin verksamhet i Kolada gentemot jämförbara kommuner rekommenderas att 

man mer ser på sin verksamhet om den kan förbättras/effektiviseras kvalitetsmässigt och 

ekonomiskt än kostnader hos andra kommuner.  

 

Se när under dagen olika insatser ska göras och se om det kan fördelas ut mer jämt under hela 

dagen. 

 

Respektive verksamhet måste ha budgetdisiplin. Verksamheten kan inte förbruka mer medel än  

man erhållit i budget för året. 

Om verksamheten ändå befarar ett budgetöverskridande, måste prioriteringar ske, vilka ska 

diskuteras med politiken.  

 

 

Magni Enqzell Nilsson, Jotib meddelar att han kommer översända presenterat material till 

Verksamhetschef Margareta Albért.   

 

__________________ 

 

 

 

 

 

  



 
 

STORFORS KOMMUN 
 

PROTOKOLL Sida 8 (44) 

Datum 

2021-08-16 

Organ 
Kommunstyrelsen 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Dnr KS/2020:582  

 

§ 126  Anmälan om delegationsbeslut 

 

Redovisas delegationsbeslut IFO maj, delegationsbeslut IFO juni 2021 och delegationsbeslut 

Kommunstyrelsen 2021 § 4-12. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av delegationsbeslut IFO maj, delegationsbeslut IFO juni 2021 och 

delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2021 § 4-12. 

 

__________________ 
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Dnr KS/2021:208  

 

§ 127  Östra Värmlands Överförmyndarnämnd - Budget 2022 

Beskrivning av ärendet 
Östra Värmlands överförmyndarnämnd har godkänt budget för 2022 enligt bilaga. Budgeten är 

överlämnad till Storfors kommun för beslut. 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarnämnden 2021-04-19 § 24. 

Tjänsteutlåtande från Kanslichef Oskar Eklöf 2021-04-29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 63. 

 

Ekonomichef Annette Olsson redogör för ärendet. 

Östra Värmlands Överförmyndarnämnd drivs tillsammans med Karlskoga, Kristinehamn,  

Degerfors och Filipstads kommuner. Kostnaderna för nämnden delas i fem lika stora delar och 

belastar varje kommun, antal ärenden stäms av två gånger per år och övriga kostnader fördelas  

efter antal ärenden och belastar den kommun som ärendena avsett. 

För Storfors Kommuns del så är kostnaden för styrelse- och nämndverksamheten 34 tkr för  

år 2022, övriga kostnader som belastar Storfors Kommun beräknas till 285 tkr. 

Totalt budgeteras med en minskning av kostnaderna för Storfors Kommun med 15 tkr i jämförelse 

med förra årets budget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 
Godkänna budget 2022 för Östra Värmlands överförmyndarnämnd. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2021:199  

 

§ 128  Årsredovisning Hjälpmedelsnämnden 2020 

Beskrivning av ärendet 
Storfors kommun har att ta ställning till årsredovisning och ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

för Finsam Östra Värmland 2020. 

Revisionen bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de 

verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Det bör dock påpekas att denna bedömning är gjord 

utifrån hela Region Värmlands årsredovisning där Hjälpmedelsnämnden ingår som en del. 

Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för Hjälpmedelsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Hjälpmedelsnämnden årsredovisning 2020. 

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 RV. 

Tjänsteutlåtande från Kanslichef Oskar Eklöf 2021-04-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 64. 

 

Ekonomichef Annette Olsson redogör för ärendet. 

Hjälpmedelsnämnden har 17 huvudmän, Region Värmland samt länets 16 kommuner. 

Nämnden ska fastställa policy, riktlinjer och kompetenskrav för förskrivning och  

upphandling av hjälpmedel samt inkontinenshjälpmedel förutom för Säbo. Man lagerhåller och 

distribuerar hjälpmedlen. Nämnden lägger förslag till avgifter som beslutas av respektive 

huvudman. Nämnden tillhandahåller ett gemensamt kompetenscentrum som handhar nämndens 

praktiska verksamhet. 

Nämnden bedömer att resultatmålen för år 2020 uppnåtts. 

Utfallet för 2020 är ett överskott motsvarande 139 tkr. Årets överskott är en följd av i första hand 

pandemin som inneburit att nämnden minskat sitt resande, boende och fysiska deltagande i 

nationella nätverk, upphandlingar och utbildningar.  

Kostnaden i Storfors kommun för denna nämnd uppgår till ca 48 tkr per år och belastar enhet vård 

och omsorg gemensam. 
 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 
- Godkänna årsredovisning för Hjälpmedelsnämnden 2020. 

 

- Bevilja styrelsen för Hjälpmedelsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2021:232  

 

§ 129  Tertalrapport 1 - Ekonomi Storfors kommun 2021 

Tertialrapport 1 Storfors kommun 
Ekonomisk redovisning för tertial 1 samt prognos för helåret har färdigställts och visar på ett 

positivt resultat för helåret med 3 420 tkr. Efter justering av budgeterad återställning av tidigare års 

underskott kvarstår ett negativt resultat med 6 080 tkr som inte årets resultat beräknas täcka. 

Verksamheterna gör ett negativt resultat med 14 338 tkr mot budget. 

Beslutsunderlag 
Bilagd tertialrapport 

Tjänsteutlåtande från Ekonomichef Annette Olsson, 2021-06-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 65. 

 

Ekonomichef Annette Olsson redogör för ärendet. 

Kommunen är fortsatt påverkad av Corona-pandemin. Krisledningsstaben fortsätter med sitt arbete, 

högre sjukskrivningstal än vanligt, svårare med bemanning, digital verksamhet m.m. 

De 2,2 mnkr i bidrag för extra kostnader i samband med pandemin under år 2020 fram till  

och med november, har nu fördelats ut på de olika verksamheterna. Kvar att fördela är 

671 tkr som avser december 2020 och som ännu inte intäktsförts, socialstyrelsen beräknar att vara 

klara med hanteringen av detta sista bidrag under sommaren. 

Driftsrapporten visar att tekniska enheten, skola/förskola samt vårdenheterna har svårigheter att 

hålla budget. Totalt gör verksamheterna ett underskott med 14,3 mnkr när även avsatt 

budgetutrymme för KS oförutsett är inräknat. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter består av de 

nedsättningar som görs av avgifterna på grund av ålder. Från 1 januari gäller nedsättning även för 

födda 1998 till 2002, nedsättning gäller även för anställda födda 1955 och tidigare. 

Kostnaden för pensioner i prognosen är svårberäknat eftersom KPA flaggat för att en engångseffekt 

kommer att påverka kostnaden för 2021 på grund av ändrat antagande av livslängd i deras 

beräkningar. 

Intäkterna är beräknade efter den prognos som kom i april, den visar på ca 6,5 mnkr mer i 

skatteintäkter än vad som budgeterats. Prognosen avviker främst på posten slutavräkning, det är  

den rörliga del där omräkningar och justeringar görs av SKR. 

De finansiella kostnaderna är lägre än budgeterat då ränteläget är fortsatt lågt. 

Kommunen prognosticeras att göra ett positivt resultat på 3,4 mnkr.  

I budget finns en post för återställning av tidigare års underskott, när denna dras från 

resultatet blir det en negativ summa av 6 mnkr. 
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KS § 129 forts. 

 

Koncernens bolag visar ett negativt resultat för tertial 1. 

Stiftelsen Björkåsen har gjort en extern omvärdering av sina fastigheter som påverkar både årets 

resultat negativt och det egna kapitalet positivt.  Omvärderingen gör att värdet på fastigheterna  

ökas med 8 295 tkr. Resultatet för tertial 1 uppgår till – 9 419 tkr. 

AB Storfors Mark- och Industrifastigheter har även de värderat om fastigheten som finns inom 

bolaget, detta har medfört att 3,5 mnkr har påverkat värdet negativt. Som en följd av detta är 

bolagets egna kapital förbrukat och uppgår till ett negativt belopp av 2 497 tkr. Bolaget har 

upprättat en kontrollbalansräkning per 2021-04-30. AB Storfors Mark- och Industrifastigheter har 

även haft en extra bolagsstämma. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 
Godkänna Tertialrapport 1 Storfors kommun enligt bilaga 1 och lägga den till handlingarna. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2021:249  

 

§ 130  Uppföljande granskning av god ekonomisk hushållning och 

 finansiella risker 
 

Revisorernas uppföljande granskning av god ekonomisk hushållning och finansiella risker 

 
Revisorerna har gjort en uppföljande granskning av kommunens arbete avseende god ekonomisk 

hushållning och finansiella risker. Granskningen ingick i revisionsplanen för år 2020. 

Revisorerna har kommit fram till rekommendationer till kommunstyrelsen enligt lista i både 

följebrev och granskningsrapport. 

Revisorerna vill också ha kommentarer från kommunstyrelsen utifrån 

rekommendationer/synpunkter i följebrevet senast den 15 augusti 2021. 

 

Förslag till svar till revisorerna på kommentarer i följebrevet: 

Rekommendationer i följebrevet är relevanta och till en del kommunicerade sedan tidigare, 

kommunstyrelsen arbetar fortlöpande med att implementera, bland annat, det som 

rekommenderats men på grund av resursbrist tar arbetet tid men intentionen är att det  

kommer att implementeras med tiden. 

Beslutsunderlag 
Bifogat följebrev samt granskningsrapport 

Tjänsteutlåtande från Ekonomichef Annette Olsson, 2021-05-26. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 67. 

 

Ekonomichef Annette Olsson redogör för ärendet. 

Revisionen har gjort en uppföljande granskning av kommunens arbete avseende god ekonomisk 

hushållning och finansiella risker. Granskningen har utförts av KPMG:s certifierade kommunala 

revisor Göran Acketoft. 

Efter genomförd granskning har man kommit fram till en lista över rekommendationer till 

kommunstyrelsen. I följebrev från kommunrevisionens ordförande, Ingemar Olsson, återkommer 

rekommendationerna och önskemål framförs att kommunstyrelsen kommenterar iakttagelserna. 
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KS § 130 forts.  

Kommunstyrelsens beslut  
 

Godkänna granskningsrapporten och lägga den till handlingarna samt att svara revisorerna med 

ovanstående förslag till kommentarer. 

 

____________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skall skickas till  
Annette Olsson 

Johan Rosqvist 

Kommunrevisionens ordförande Ingemar Olsson 
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Dnr KS/2021:242  

 

§ 131  Tertialrapport - AB Storfors Mark och industrifastigheter 

Redovisning av Tertial 1 2021 för AB Storfors Mark- och Industrifastigheter 
AB Storfors mark- och Industrifastigheter har gjort nedskrivning av värdet på fastigheten i bolaget 

med 3,5 mnkr. Detta innebär att bolagets egna kapital är förbrukat och uppgår till ett negativt 

belopp av 2,5 mnkr. 

 

Bolagets intäkter har under årets första fyra månader bestått av intäkter för  

uppställningsplats för långliggande husvagnar samt debiterad kostnad för el, intäkterna är därmed 

lägre än tidigare år.  

Bolagets kostnader ligger i nuläget i linje med förra årets vid samma tidpunkt.  

Årets första tertial visar på ett minusresultat på 3,7 mnkr. 

 

Åtgärder för upprättande av kontrollbalansräkning har inletts. 

Beslutsunderlag  
Bifogad tertialredovisning. 

Tjänsteutlåtande från Ekonomichef Annette Olsson, 2021-05-25. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-16 § 68. 

 

Ekonomichef Annette Olsson redogör för ärendet. 

Årets första tertial visar på ett minusresultat på 3,7 mnkr. 

Kontrollbalansräkning har upprättats per 2021-04-30 och en första kontrollstämma har  

genomförts.  
 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Godkänna redovisningen för Tertial 1 2021 – AB Storfors Mark- och Industrifastigheter  

enligt bilaga 2.  

 

___________________ 
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Dnr KS/2021:204  

 

§ 132  Samverkansavtal Polisen Storfors kommun 

Beskrivning av ärendet 
Ett av kommunens viktigaste uppdrag är att bidra till att Storfors invånare känner sig trygga och 

säkra i vardagen. Trygghet är inte bara ett mål i sig utan också en faktor som spelar stor roll för 

kommunens förutsättningar att vara en attraktiv och växande kommun.  

För att öka tryggheten och minska brottsligheten krävs samverkan mellan olika aktörer, inte minst 

mellan kommun och polis. 

Storfors har sedan många år en formaliserad samverkan med polisen, vilken regleras genom en 

överenskommelse om samverkan. Aktuellt avtal löper fram till 2022-12-31. Parterna ska enligt 

avtalet upprätta gemensamma medborgarlöften och årliga aktivitetsplaner för dessa där ansvar, 

genomförande och uppföljning ska framgå.  

Under 2019-20 har parterna arbetat fram en ny lägesbild för nya medborgarlöften. Lägesbilden 

baseras på polisens trygghetsundersökning, medborgardialoger och Region Värmlands 

undersökning om drogvanor för elever i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2, samt lokal 

brottsstatistik. 

Lägesbilden klargjorde att Storfors är en av Sveriges tryggaste kommuner att bo i. Antalet anmälda 

brott är lågt och den upplevda tryggheten är generellt hög. Medarbetardialogerna visar att 

trafikbrottslighet är ett stort problem kommunen samt oro för narkotika användning bland yngre. 

Dessa åsikter tas till vara och implementeras i det kontinuerliga arbetet med att regelbundet 

uppdatera en gemensam lägesbild mellan kommunen och polisen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås följande medborgarlöften för perioden 2021-2023:  

Storfors kommun och polisen ska gemensamt arbeta både operativt och strategiskt för att öka 

tryggheten i Storfors kommun genom att: 

Polisen lovar att fortsätta arbeta med ordnings- och trygghetsfrågor i Storfors kommun  

genom polisiär närvaro och riktade insatser. Ansvarig: Polisen 

 

Storfors kommun och polisen lovar att genomföra trygghetsvandringar och föra att 

medborgardialog vid minst ett tillfälle under varje år detta medborgarlöfte gäller. 

Ansvarig: Kommunen och Polisen 
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KS § 132 forts.  

 

Polis och kommun ska arbeta för att förbättra trafiksituationen i Storfors genom att: genomföra 

riktade insatser mot buskörning, informationsinsatser till ungdomar och vuxna kopplat till 

trafikbeteende och attityder. Samt se över trafiksituationen vid Vargbro- och Kroppaskolan. 

Ansvarig: Kommunen och polisen 

 

För att samordna kommunens och polisens insatser till medborgarnas bästa- Ska kommunen och 

polisen implementera konceptet EST (effektiv samordning för trygghet). Arbetskonceptet kommer 

att vara en fördel för att både polismyndigheten och Storfors kommun skall ha en uppdaterad 

gemensam lägesbild, där relevanta och verkningsfulla insatser kan prioriteras. 

Ansvarig: Kommunen och polisen 

Beslutsunderlag 
Medborgarlöfte 2021-2023 

Tjänsteutlåtande från Michael Björklund, Säkerhetssamordnare Filipstads och Storfors kommuner, 

2021-04-28. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 69. 

 

Säkerhetssamordnare Michael Björklund redogör för ärendet. 

 

Effekter som eftersträvas: 

Effekterna med det lokala medborgarlöftet i Storfors kommun förväntas öka 

medborgarnas upplevda trygghet, öka förtroendet för polisen samt minska brottsligheten. 

Kommunens medborgare och lokalsamhället ska göras mer delaktiga i det  

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. 

 

Uppföljning 

Uppföljning av medborgarlöftena ska regelbundet ske av representanter från kommunen 

och polisen. Uppföljning och utvärdering ska pågå regelbundet och presenteras i kommunstyrelsen 

samt via de kanaler som är relevanta för medborgarna i Storfors kommun.  

 

Medborgarlöftenas giltighet 

Medborgarlöftena gäller till och med 2023 och fram till dess nya medborgarlöften för 2023 har 

tecknats.  
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KS § 132 forts.  

 

Kommunstyrelsens beslut  

 
Att Kommunstyrelsens ordförande tecknar medborgarlöfte mellan Storfors kommun och  

Lokal Polis Område (LPO) Kristinehamn, Polisregion Bergslagen. 

____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skall skickas till  

Michael Björklund, säkerhetssamordnare 
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Dnr KS/2021:200  

 

§ 133  Årsredovisning Finsam Östra Värmland 2020 

Beskrivning av ärendet 
Storfors kommun har att ta ställning till årsredovisning och ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

för Finsam Östra Värmland 2020. 

 

Revisionen bedömer att samordningsförbundets årsredovisning uppfyller lagens krav. 

Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning jämfört mot budget och jämfört 

mot föregående år samt balansräkning med kassaflödesanalys för perioden och föregående år. 

 

Revisionen bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet har bedrivit verksamheten 

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 

kontrollen har varit tillräcklig. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning Finsam östra Värmland 2020. 

Revisionsrapport Finsam östra Värmland 2020. 

Revisionsberättelse Finsam östra Värmland 2020. 

Tjänsteutlåtande från Kanslichef Oskar Eklöf, 2021-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 70. 

 

Verksamhetschef Margareta Albért redogör för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 

- Godkänna årsredovisning för Finsam östra Värmland 2020. 

 

- Bevilja styrelsen för Finsam östra Värmland ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2021:350  

 

§ 134  Rapport IFO, placeringar och försörjningsstöd 

 

Verksamhetschef Margareta Albért redogör för följande: 

* Rapport volymer och kostnader placering barn och unga juni 2021. 

* Rapport volymer och kostnad placeringar vuxna juni 2021. 

* Ekonomiskt bistånd 2021 uppföljning. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna ovanstående redovisning och lägga den till handlingarna.  

 

___________________ 
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Dnr KS/2021:274  

 

§ 135  Granskning av samverkan mellan region och kommun kring 

 barn och unga med psykisk ohälsa 

Beskrivning av ärendet 
Storfors kommuns revisorer har tillsammans med revisorer i Region Värmland och 

kommunrevisorer i de Värmländska kommunerna genomfört en gemensam granskning gällande 

samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland barn och unga.  

På uppdrag av revisorerna genomfördes granskningen av Helseplan. 

Syftet var att bedöma om samverkan mellan kommun och region är ändamålsenligt för att möta 

psykisk ohälsa hos barn och unga. 

I granskningen framkommer att samverkan i huvudsak sker i enlighet med upprättade avtal, 

överenskommelser och styrdokument. Dock saknas dokumenterad uppföljning som styrker 

ändamålsenlig samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa 

Revisorernas rekommendationer samt frågeställningar till Storfors kommun 

Helseplan rekommenderar att arbetsutskottet respektive individutskottet fastställer och följer upp 

processmått avseende beröra förvaltningars interna och externa samverkan kring barn och unga 

med psykisk ohälsa. 

Svar med redogörelse över vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av iakttagelserna 

i rapporten ska lämnas senast 30 september 2021 

 

Finns det en tillfredställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 

samverkan, kopplat till avtal och styrdokument 

Processindikatorer:  

- Antal genomförda SIP möten med Barn-ungdomspsykiatrin 

- Antal skickade remisser från socialtjänst, skola och ungdomsmottagningen till Barn- och 

ungdomspsykiatrin/Vuxenpsykiatrin.  

- Antal genomförda samverkansmöten med Första linjen där socialtjänst och skolan deltar 

med mål att fånga upp de barn/unga som är i behov av riktade individuella insatser. 

- Antal möten med barn och unga samt vårdnadshavare där både skolan och socialtjänsten 

deltar  

- Antal möten enligt ovan där även Barn- och ungdomspsykiatrin eller Första linjen närvarar. 

- Antal konsultationer/rådgivande kontakter (avidentifierat) har skola och socialtjänst med 

Första linjen eller Barn- och ungdomspsykiatrin.  

- Antal genomförda besök klassvis på ungdomsmottagningen för information om möjligheten 

att kunna söka stöd/råd om man t.ex mår dåligt psykiskt.  
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KS § 135 forts. 

 

Finns rutiner för intern och extern informationsöverföring/samverkan i syfte att tillgodose 

barns och ungas behov av vård vid psykisk ohälsa? 

 

- Upprätta lokal samverkansrutin mellan socialtjänst och skola för att möta barn/unga som  

är i behov av individuella insatser för att motverka psykisk ohälsa 

- Socialtjänsten ska vid behov sträva efter att få ett skriftligt samtycke av vårdnadshavare för 

att öka möjligheterna till intern/extern samverkan runt enskild individ för att säkerställa att 

barnets/den unges individuella behov tillgodoses. 

Beslutsunderlag 
- Följebrev beträffande länsgemensam granskning av barn och ungas psykiska hälsa 

- Granskning av samverkan mellan region och kommun kring barn och unga med psykisk 

ohälsa- Storfors kommun 

- Granskning av samverkan mellan region och kommun kring barn och unga med psykisk 

ohälsa sid 1-40 

- Granskning av samverkan mellan region och kommun kring barn och unga med psykisk 

ohälsa sid 41-80 

- Granskning av samverkan mellan region och kommun kring barn och unga med psykisk 

ohälsa sid 81-93. 

- Kommunstyrelsens Individutskott 2021-08-04 § 67  

Dnr IFO/2021:43 

 

Verksamhetschef Margareta Albért redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut  
 godkänna förslag på följande processindikatorer: 

 

- Antal genomförda SIP möten med Barn-ungdomspsykiatrin 

- Antal skickade remisser från socialtjänst, skola och ungdomsmottagningen till Barn- och 

ungdomspsykiatrin/Vuxenpsykiatrin.  

- Antal genomförda samverkansmöten med Första linjen där socialtjänst och skolan deltar 

med mål att fånga upp de barn/unga som är i behov av riktade individuella insatser. 

- Antal möten med barn och unga samt vårdnadshavare där både skolan och socialtjänsten 

deltar.  

- Antal möten enligt ovan där även Barn- och ungdomspsykiatrin eller Första linjen närvarar. 

- Antal konsultationer/rådgivande kontakter (avidentifierat) har skola och socialtjänst med 

Första linjen eller Barn- och ungdomspsykiatrin.  

- Antal genomförda besök klassvis på ungdomsmottagningen för information om möjligheten 

att kunna söka stöd/råd om man t.ex mår dåligt psykiskt.  
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KS § 135 forts. 

 

godkänna förslag på upprättande av följande rutiner: 

 

- Upprätta lokal samverkansrutin mellan socialtjänst och skola för att möta barn/unga som  

är i behov av individuella insatser för att motverka psykisk ohälsa 

- Socialtjänsten ska vid behov sträva efter att få ett skriftligt samtycke av vårdnadshavare för 

att öka möjligheterna till intern/extern samverkan runt enskild individ för att säkerställa att 

barnets/den unges individuella behov tillgodoses. 

 

godkänna föreslagna åtgärder och redogörelser utifrån Helseplans  

rekommendationer 

 

Fastställda processmått redovisas till individutskott, arbetsutskottet samt Kommunstyrelsen 

två gånger per år, juni samt december med start december 2021.  

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Marina Collstam 

Annelie Izindre 

Ingmar Olsson, revisor 

Lennart Aronsson 
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Dnr KS/2021:227  

 

§ 136  Tertialrapport 1, 2021 avvikelser/missförhållanden, Sol 

Beskrivning av ärendet 
Rapport avvikelser/missförhållanden IFO tertial 1 2021. 

Beslutsunderlag 
Rapport avvikelser/missförhållanden IFO tertial 1 2021, 2021-04-30. 

Tjänsteutlåtande från Enhetschef IFO Marina Collstam och Enhetschef IFO Ewa Sundberg,  

2021-05-20.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 71. 

 

Verksamhetschef Margareta Albért redogör för ärendet. 

Avvikelserna handlar om att en handläggare missat ett svarsmejl från en klient om kompletteringar 

till ansökan om försörjningsstöd vilket fick konsekvensen att en person fick pengar några dagar 

senare än om man sett mejlet i anslutning till när det inkom.  

 

Att en handläggare upplevts ha ett dåligt bemötande och inte anpassat information och dialog med 

klienten utifrån dennes svårigheter/diagnoser. 

 

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

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

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 
Godkänna Tertialrapport 1, 2021 avvikelser/missförhållanden, SoL. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

STORFORS KOMMUN 
 

PROTOKOLL Sida 25 (44) 

Datum 

2021-08-16 

Organ 
Kommunstyrelsen 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Dnr KS/2021:153  

 

§ 137  Ansökan från ILCO om bidrag 2022 

Beskrivning av ärendet 
ILCO (Tarm- uro- och stomiförbundet) har inkommit med en ansökan om bidrag på 600 kr för 

verksamhetsåret 2022.  

ILCO bedöms inte uppfylla kraven för verksamhetsbidraget utifrån Reglemente för stöd till 

föreningar i Storfors kommun. Av reglementet framgår bland annat att:  

 

 Föreningen ska bedriva sin ideella verksamhet inom Storfors kommun 

 Ha minst 10 medlemmar folkbokförda i kommunen och som regelbundet deltar i 

föreningens verksamhet 

Beslutsunderlag 
ILCO - Verksamhetsberättelse för 2020. 

ILCO - Preliminär budget och Verksamhetsplan för 2022. 

ILCO - Bidragsäskande för 2022 

Tjänsteutlåtande från Kanslichef Oskar Eklöf, 2021-04-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 72. 

 

Verksamhetschef Margareta Albért redogör för ärendet.  

ILCO bedöms inte uppfylla kraven för verksamhetsbidrag utifrån Reglemente för stöd till  

föreningar i Storfors kommun, varför det föreslås att ansökan avslås. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Avslå ansökan från ILCO om bidrag för 2022. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skall skickas till 

ILCO Värmlands länsförening 

varmland@ilco.nu 

Oskar Eklöf 

 

  

mailto:varmland@ilco.nu
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Dnr KS/2021:192  

 

§ 138  Ansökan om bidrag Bris Region Mitt för bidragsåret 2022 

 

Beskrivning av ärendet 
BRIS region Mitt har inkommit med en ansökan om bidrag på 10 000 kr för verksamhetsåret  

2022.  

BRIS bedöms inte uppfylla kraven för verksamhetsbidraget utifrån Reglemente för stöd till 

föreningar i Storfors kommun. Av reglementet framgår bland annat att:  

 

 Föreningen ska bedriva sin ideella verksamhet inom Storfors kommun 

 Ha minst 10 medlemmar folkbokförda i kommunen och som regelbundet deltar i 

föreningens verksamhet 

 

Kommunstyrelsen 2020-05-18 KS § 86 gjorde trots detta ett undantag och beviljade ett bidrag  

på 10 000 kr för BRIS för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Ansökningsbrev Storfors 2022. 

Bris långsiktiga plan 2017-2021. 

Bris Budget Prognos 2021-2022. 

BRIS årsberättelse 2019 ensidig LR 

Tjänsteutlåtande från Kanslichef Oskar Eklöf, 2021-04-26. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 73. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för BRIS. 

Hans Jildesten (S) redogör för varför arbetsutskottet har föreslagit att bevilja BRIS Region Mitt ett 

bidrag.  

Samtliga barn i Sverige kan ringa till BRIS. Barn i Storfors kommun har möjlighet vid behov vända 

sig till BRIS.  

Organisationen BRIS uppfyller inte kraven för verksamhetsbidrag utifrån Reglemente för  

stöd till föreningar i Storfors kommun. Dock bör BRIS ändå erhålla ett bidrag eftersom deras 

verksamhet även riktar sig till alla barn även inom Storfors kommun.  
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KS § 138 forts. 

Kommunstyrelsens beslut   
 

Bevilja BRIS Region Mitt ett bidrag om 10 000 för bidragsåret 2022. 

 

Finansiering sker genom ianspråktagande av 10 000 kr från ansvar 345, konto 4530,  

verksamhet 5694 och motpart 851. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skall skickas till 
BRIS Region Mitt 

terese.svanstrom@bris.se 
Ekonomiavdelningen 

 
 

  

mailto:terese.svanstrom@bris.se
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Dnr KS/2021:198  

 

§ 139  Riktlinje - Kunder -  Klienter - patienter med skyddade 

 personuppgifter 

 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen är uppgifter inom folkbokföringsverksamheten 

i regel offentliga. I vissa fall kan det dock skada en person att uppgifter om denne lämnas ut. 

Skyddade personuppgifter är en samlingsrubrik som Skatteverket använder för de olika 

skyddsåtgärderna sekretessmarkering, skyddad folkbokföring och fingerade personuppgifter. 

Riktlinjen beskriver innebörden av de olika skyddsåtgärderna samt hanteringen av  

personuppgifter. 

Riktlinjen gäller kunder/klienter/patienter inom vård och omsorg samt individ och 

familjeomsorgen. 

Gällande hantering av medarbetare med skyddade personuppgifter hänvisas  

till ”Anvisning av medarbetare med skyddade personuppgifter”, KS 2019:182. 

Beslutsunderlag 
Riktlinje kunder/klienter/patienter med skyddade personuppgifter, 2021-05-25. 

Tjänsteutlåtande från Verksamhetschef Vård och omsorg Margareta Albért, 2021-05-25. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 74. 

 

Verksamhetschef Margareta Albért redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut  
 

Anta riktlinje – kunder/klienter/patienter med skyddade personuppgifter enligt bilaga 3. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till  
Margareta Albért 

Marina Collstam 

Ewa Sundberg 

 



 
 

STORFORS KOMMUN 
 

PROTOKOLL Sida 29 (44) 

Datum 

2021-08-16 

Organ 
Kommunstyrelsen 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Dnr KS/2021:231  

 

§ 140  Psykisk god hälsa 2021-2024 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av beredningsgruppen tillika styrgrupp för utvecklingsarbete  

samordningsgruppen regional koordinering psykisk hälsa inom Nya perspektiv, har den 

länsgemensamma analys och behandlingsplanen för Värmland 2016-2020 reviderats.  

 

Den har ett användar- och brukarfokus där vikten av koppling till arbete med nära vård och 

kunskapsstyrning behöver vara tydlig. Invånare i Värmland ska få bästa möjliga vård och omsorg 

enligt bästa tillgängliga kunskap.  

 

Det övergripande målet är god psykisk hälsa i Värmland för alla. Målbilder som tagits  

fram av brukare, anhöriga och egenerfarna inom ramen för Samsjuklighetsutredningen 

(S 2020:08) används som ett riktvärde i fortsatt arbete.  

 

Uppföljning av planen sker årligen. 

Giltighet: Från beslut i respektive kommun och Region till och med 2024-12-31. 

Beslutsunderlag 
Plan för god psykisk hälsa 2021-2024. 

Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Vård och omsorg Margareta Albért, 2021-05-19. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 75. 

 

Verksamhetschef Margareta Albért redogör för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

Godkänna plan för god psykisk hälsa 2021-2024 enligt bilaga 4. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skall skickas till 
Margareta Albért 

Sophia.alm@karlstad.se 

 

  

mailto:Sophia.alm@karlstad.se
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Dnr KS/2021:224  

 

§ 141  Systematisk kvalitetsuppföljning tertial 1 jan-april 2021 

 hälso- och sjukvård 

Beskrivning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och socialstyrelsens föreskrift ”Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vårdgivaren med stöd av ledningssystemet 

planera, leda, kontrollera och följa upp verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Systematisk kvalitetsuppföljning tertial 1 jan-april 2021 hälso- och sjukvård. 

Tjänsteutlåtande från Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska Hans-Bertil Hermansson,  

2021-05-19. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 76 samt bilaga 9. 

 

Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska (MAS) Hans-Bertil Hermansson redogör för ärendet. 

Redovisas för olika områden såsom: 

* Avvikelser/klagomål 

* Egenkontroller 

* Loggranskning 

* Nulägesbeskrivning av läkemedelsanvändningen i kommunens särskilda boenden. 

* Uppdatering av riktlinjer och rutiner. 

* Kvalitetsregister  

 

Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska (MAS) Hans-Bertil Hermansson meddelar att en rättelse skall 

ske i Systematisk kvalitetsuppföljning hälso- och sjukvård. 

Föregående formulering: 

Glädjande är att långtidsverkande bensodiazepiner (Stesolid, Sobril mm) sjunker. 

Rättelse: 

Glädjande är att långtidsverkande bensodiazepiner (diazepam) sjunker. 
 

Kommunstyrelsens beslut   
 

Godkänna Systematisk kvalitetsuppföljning tertial 1 jan-april 2021 hälso- och sjukvård  

enligt bilaga 5. 

____________________ 

 

 

Beslutet skall skickas till 
Margareta Albért 

Hans-Bertil Hermansson 
Dnr KS/2021:255  
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§ 142  Policy allas lika värde och rättigheter Storfors kommun 

En revidering har genomförts av policy för allas lika värde och rättigheter. En koppling har gjorts 

till kommunens övergripande Vision 2030 i inledningen och begreppet funktionshinder har ersatts 

av ordet funktionsnedsättning enligt den uppdatering som gjorts i senaste versionen  av 

diskrimineringslagen. 

Verksamheternas praktiska arbete kommer att beskrivas tillsammans med nulägesanalys  

och  statistik i den tillhörande Handlingsplan för allas lika värde och rättigheter. Arbetet med 

handlingsplanen pågår och en redovisning av detta arbete kommer att ske under andra delen   av 

2021. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från HR-specialist Dzana Pranjic, 2021-05-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-16 § 78 samt bilaga 10. 

 

Personalchef Daniel Bekking redogör för ärendet. 

Dokument reviderad policy för allas lika värde och rättigheter är ett övergripande dokument. 

Det ligger till grund för kommande handlings och aktivitetsplaner ute i verksamheterna. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

Anta reviderad upplaga av policy för allas lika värde och rättigheter enligt bilaga 6. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skall skickas till 
Johan Rosqvist 

Dzana Pranjic 
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Dnr KS/2021:193  

 

§ 143  Verksamhetsberättelse Familjecentralen 

Beskrivning av ärendet 
På familjecentralen samverkar mödrahälsovård, barnhälsovård, IFO och öppen förskola 

under samma tak. Verksamheterna sammanförs för att tillsammans utveckla arbetsformer  

som stärker barnfamiljernas nätverk, erbjuda föräldrautbildning och samordna stöd till  

barnfamiljer. Familjecentralen skapar gynnsamma förutsättningar för samverkan vilket ger 

samordningsvinster för föräldrar och syftar till att erbjuda barnfamiljer lättillgänglig och  

god service. 

Familjecentralen ger utrymme för såväl tvärfackligt samarbete och arbete på föräldrars initiativ. 

Familjecentralen utgör en del av folkhälsoarbetet vars syfte är att främja föräldrars och barns 

psykiska hälsa och sociala förankring. 

Beslutsunderlag 
Rapport från familjecentralen 2020. 

Tjänsteutlåtande från Biträdande rektor Lena Duvander, 2021-05-06. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 81 samt bilaga 12. 

 

Rektor Erik Rådberg redogör för verksamhetsberättelse Familjecentralen 2020. 

Kommunstyrelsens beslut   
 

Godkänna verksamhetsberättelse för Familjecentralen 2020 enligt bilaga 7. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skall skickas till 
Lena Duvander 

Erik Rådberg 
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Dnr KS/2020:321  

 

§ 144  Svar på motion från Kristdemokraterna om Digitalisera mera 

 och utöka demokratin 

Beskrivning av ärendet 
En motion har inkommit från Monica Ståhl (KD). Motionären föreslår att Kulturhuset digitaliseras 

för att möjliggöra deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 

sammanträden. Med rätt teknik skulle också allmänheten ges möjlighet för allmänheten att följa 

sammanträdena digitalt. 

 

Svar på motion: 

Storfors kommuns möteslokaler i Folketshus/Kulturhuset har i nuläget inte den tekniska standarden 

som krävs för att på ett bra sätt genomföra digitala sammanträden.  

Eftersom Storfors kommun har möjliggjort för digitala sammanträden utan att 

Folketshus/Kulturhuset används är problemet tills vidare löst. 

Om helt fysiska eller delvis fysiska sammanträden behöver genomföras under Covid-19-pandemin 

ska kansliet säkerställa att sammanträdet följer de riktlinjer som finns. 

Tekniken i Folketshus/Kulturhuset är i behov av en modernisering och det behövs utredas vidare. 

Kommunstyrelsen utreder hur en digitalisering bör genomföras samt framta 

en kostnadskalkyl. 

Beslutsunderlag 
Motion från Monica Ståhl (KD) 2020-06-16. 

Kommunfullmäktige 2020-06-25 § 46. 

Tjänsteutlåtande från Kanslichef Oskar Eklöf, 2021-06-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 82 

Kommunsekreterare Lennart Aronsson redogör för förslag till besvarande av motion från Monica 

Ståhl (KD). 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  

 
- Besvara motionen med ovan motivering. 

 

- Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en digitalisering bör genomföras samt arbeta 

fram en kostnadskalkyl. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2021:132  

 

§ 145  Svar på motion från Moderaterna i Storfors Omprövning av 

 beslut i KS att slå samman Vargbroskolan och SFI 

 

Beskrivning av ärendet 

Stefan Valentin Larsson (M) och Peter Farrington inkom 2021-03-22 med rubricerad  

motion. 

 

I motionen föreslås följande: 

* Tillse att verkställande av KS beslut stoppas. 

* Tillse att de nya tillkomna uppgifterna utreds och att konsekvens och riskplaner 

   upprättas och utvärderas. 

* Tillse att Kommunfullmäktige tar beslut i frågan då den är av väsentlig art för skolan,    

    medborgare och berör tidigare gjorda investeringar och uppnådda mål. 

 

Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Storfors kommun 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-10 § 64 anta arbetsordning för kommunfullmäktige. 

 

Rubrik Motioner § 30 

- En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. 

- En motion får inte ta upp ämnen av olika slag. 

- Väcks genom att den ges in till styrelsens kansli eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt.  

Redovisningen skall göras en gång på våren till fullmäktiges ordinarie sammanträde och en  

gång på hösten till fullmäktiges sammanträde. 

 

Överklagande av beslut: 

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till förvaltningsrätten (kan ämnas in till kommunen 

som sänder det vidare till Förvaltningsrätten). 

Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är 

anslaget på kommunens officiella anslagstavla. 

Förvaltningsdomstolens prövar: 

1. Beslutet inte tillkommit i laga ordning. 

2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen. 

3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 

4. Beslutet strider mot lag eller annan författning. 
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KS § 145 forts. 

 

Ovanstående tydliggör att en motion kan ej lämnas in till kommunfullmäktige i syfte att överklaga 

ett kommunalt beslut.  

Även om kommunfullmäktige skulle vilja bifalla inlämnad motion är detta ej möjligt lagligt. 

Överklagan av ett kommunalt beslut skall således ske till Förvaltningsrätten och överklagan ska ha 

inkommit inom tre veckor från att beslutsprotokollet är anslaget på kommunens officiella 

anslagstavla.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Stefan Valentin Larsson (M) och Peter Farrington (M), 2021-03-22. 

Begäran om stopp av verkställande och omprövning av Kommunstyrelse beslut. 

Kommunfullmäktige 2021-04-15 § 29. 

Tjänsteutlåtande från Kanslichef Oskar Eklöf, 2021-05-26.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 83. 

 

Kommunsekreterare Lennart Aronsson redogör för förslag till besvarande av motion från Stefan 

Valentin Larsson (M) och Peter Farrington (M). 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 

Avslå motionen med hänvisning att ett överklagande av ett kommunalt beslut ej kan ske via  

inlämnad motion till fullmäktige utan det ska ske till förvaltningsrätten inom tre veckor från att 

beslutsprotokollet är anslaget på kommunens officiella anslagstavla. 

 

___________________ 
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Dnr KS/2021:5, KS/2020:444  

 

§ 146  Rutin vid ansökan om Partistöd 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-18 § 13 att revidera regler för kommunalt partistöd. 

I KF 2021-03-18 § 13 framgår att redovisningsblankett och anvisningar för vad partierna  

skall redovisa vid ansökan om partistöd skall framtas av kommunkansliet och redovisas för 

Kommunstyrelsens arbetsutskott under våren 2021. I bilaga 6 KF 2021-03-18 § 13 står det att 

blanketter för redovisning ochh granskningsintyg tillhandahålls av kansliavdelningen.  

Politiken har uppdragit åt kommunkansliet ta fram anvisningar/instruktioner vid ansökan om 

partistöd. Det leder till en kvalitetssäkring i rutiner vad som skall redovisas, samtliga partier 

inlämnar motsvarade dokument.  

 

Ur regler för kommunalt partistöd i Storfors kommun § 5En mottagare av partistöd ska årligen 

lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 

Kommunallagen 4 kap. 31 § första stycket. Redovisningen ska gälla för perioden 1 januari-31 

december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets gång. 

 

Redovisningen ska vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter och aktiviteter som 

genomförts i kommunen för partistödet. Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett 

sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Det innebär bland 

annat att redovisningen bör omfatta allt det partistöd som använts, både det  

som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt har sparats från tidigare år. 

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

utanför Storfors kommun samt vilka motprestationer som erhållits. 

 

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild 

av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas 

redovisningen. 

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

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

 

Tidigare år har diskussion först om vilka handlingar partiet ska bifoga och vad mer konkret 

ett granskningsintyg innebär. 

Därav har kansli utarbetat ett förslag till granskningsintyg där utsedd granskare vidimerar att vissa 

saker har genomförts såsom årsmötet, revisionsberättelse, årsmötet beslutat bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet m.m.  

När detta granskningsintyg undertecknats och bifogats ansökan om partistöd, anser kansli att det är 

en tillfyllest redovisning för att uppfylla gällande regler för partistöd.  
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KS § 146 forts. 

 

Vid ansökan om partistöd skall följa dokument insändas: 

* Ansökan om partistöd, bilaga 1. 

* Redovisning av partistöd, bilaga 2. 

* Granskningsintyg, bilaga 3.  

* Kopia av vald styrelse för respektive politiskt parti innevarande år. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-03-18 § 13 

Bilaga 6 KF 2021-03-18. 

Ansökan om partistöd. 

Redovisning av partistöd. 

Granskningsintyg 

Tjänsteutlåtande från Kommunsekreterare Lennart Aronsson, 2021-05-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 84 

 

Kommunsekreterare Lennart Aronsson redogör för ärendet. 

Med anledning av de diskussioner som fördes förra året om handlingar som ska inlämnas i  

samband med ansökan om partistöd samt uppdraget som Kommunstyrelsens kansli erhöll 

från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 har förslag till blanketter tagits fram.  

Därmed blir det enhetligt och förenklat för samtliga partier vilka dokument som ska inlämnas i 

samband med ansökan om partistöd.  

De två nya dokument som framtagits är ansökan om partistöd samt granskningsutlåtande.  

 

Respektive parti i fullmäktige ska även fortsättningsvis ansöka om partistöd före juni  

månads utgång för att vara berättigade till partistöd enligt gällande regler för partistöd.   

 

Kommunstyrelsens beslut  

 
1. Anta rutin vid ansökan av partistöd enligt ovan.    

 

2. Rutin vid ansökan om Partistöd skall börja gälla från och med 2022-01-01. 

 

3. Efter att Kommunfullmäktige har beslutat att utbetala partistöd 2022 till sökande partier i  

    Kommunfullmäktige i Storfors, skall kommunkansliet genomföra en utvärdering av    

    gällande regler till respektive parti om reglerna är lättare eller svårare än tidigare regler 

    för ansökan om partistöd samt om förslag till revidering föreligger från något parti. 

____________________ 

 

Beslutet ska skickas till 
Lennart Aronsson 

Respektive parti i fullmäktige i Storfors 
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Dnr KS/2021:276 

 

§ 147  Utbetalning av partistöd Centern 

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

ska fattas minst en gång per år. 

 

I kommunallagen 4 kap. § 31 framgår det 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. 

 

Redovisning, granskning och utbetalning 

I bilaga 3 KF 2019-02-28 § 121 Regler för kommunalt partistöd i 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STORFORS KOMMUN 
 

PROTOKOLL Sida 39 (44) 

Datum 

2021-08-16 

Organ 
Kommunstyrelsen 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KS § 147 forts.  
 

Finansiering 
Ansvar 100 Verksamhet 1110 

Beslutsunderlag 
Ansökan om Partistöd 2021 Centerpartiet. 

Revisionsberättelse för tiden 2020-01-01--2020-12-31 Centerpartiet. 

Balansrapport 2020-01-01--2020-12-31. 

Redovisning av partistöd 2020 Centerpartiet. 

Tjänsteutlåtande från Kommunsekreterare Lennart Aronsson, 2021-08-12.  

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

  
1. Utbetala Partistöd 2021 till Centerpartiet. 

 

2. Finansiering sker genom ansvar 100 och verksamhet 1110. 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Håkan Larsson (C) 

Annette Olsson 
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Dnr KS/2021:279 

 

§ 148  Utbetalning av partistöd 2021 Sverigedemokraterna 

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

ska fattas minst en gång per år. 

 

I kommunallagen 4 kap. § 31 framgår det 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. 

 

Redovisning, granskning och utbetalning 

I bilaga 3 KF 2019-02-28 § 121 Regler för kommunalt partistöd i 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. 
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KS § 148 forts. 
 

Finansiering 
Ansvar 100 Verksamhet 1110 

Beslutsunderlag 
Ansökan partistöd 2021 SD Storfors. 

Redovisning av partistöd 2020 SD Storfors. 

Bilaga 1 Ekonomisk berättelse SD Storfors 2020. 

Bilaga 2 Balansräkning SD Storfors 2020. 

Bilaga 3 Revisionsberättelse SD Storfors 2020. 

Tjänsteutlåtande från Kommunsekreterare Lennart Aronsson, 2021-08-12. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 

1. Utbetala Partistöd 2021 till Sverigedemokraterna. 

 

2. Finansiering sker genom ansvar 100 och verksamhet 1110. 

 

__________________ 
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Dnr KS/2021:275 

 

§ 149  Utbetalning av partistöd 2021 Storfors Socialdemokratiska 

 Arbetarkommun 

Beskrivning av ärendet 

I kommunallagen 4 kap. § 32 framgår det att beslut om att beslut om att betala ut partistöd  

ska fattas minst en gång per år. 

 

I kommunallagen 4 kap. § 31 framgår det 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. 

 

Redovisning, granskning och utbetalning 

I bilaga 3 KF 2019-02-28 § 121 Regler för kommunalt partistöd i 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.  

 

Socialdemokraterna Storfors arbetarparti har inkommit med Ansökan om partistöd. 
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KS § 149 forts.  
 

Finansiering 
Ansvar 100 Verksamhet 1110 

Beslutsunderlag 
Ansökan om Partistöd 2021 Socialdemokraterna i Storfors. 

Granskningsrapport gällande utbetalning av partistöd 2021, med redovisning av aktiviteter  

för år 2020. 

Redovisningsrapport av lokala partiaktiviteter år 2020 (Blankett redovisning av partistöd). 

Resultaträkning för år 2020. 

Balansräkning för år 2020. 

Revisionsrapport för 2020. 

Tjänsteutlåtande från Kommunsekreterare Lennart Aronsson, 2021-08-12. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 

1. Utbetala Partistöd 2021 till Storfors Socialdemokratiska Arbetarkommun. 

 

2. Finansiering sker genom ansvar 100 och verksamhet 1110. 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) 

Lennart Johansson (S) 

Annette Olsson 
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§ 150  Sekretess 

 

 

 

 

 


