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Tjänstgörande
Stefan Larsson (M)
Peter Farrington (M) § 39-50, 52-54, 56-62.
Christopher Johrin (M) tjänstgör istället Lars Johrin (M)
Håkan Larsson (C) § 39-50, 52, 54-62.
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Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) 39-50, 53-62.
Ingrid Resare (S) 39-50, 52-56, 58-62.
Urban Lavén (S)
Aurea Rioflorido Karlsson (S) § 39-50, 52-53, 55, 57-62
Steve Nilsson (S)
Birgitta Viberg (S)
Lars-Erik Karlsson(V) § 39-50, 52-54, 56-62
Peter Högberg (V) § 39-50, 52-55, 57-62
Juhani Verkkoperä (SD) § 39-50, 52-62
Urban Persson (StDe)
Monica Ståhl (KD) § 39-50, 52-62
Ingrid Andersson (C), 2:e vice ordförande § 39-50, 52-53, 55, 57-62.
Lennart Johansson (S), 1:e vice ordförande § 39-54, 56-62.
Thomas Backelin (S), Ordförande § 39-50- 52-54, 56-62
Ersättare
Övriga deltagande
Andreas Eriksson, Miljösamordnare Karlskoga och Storfors kommuner § 46
Trond Reimers, Bygg och miljöchef Karlskoga och Storfors kommuner § 47
Margareta Albért, Verksamhetschef Vård- och omsorg § 48
Minna Rudnick, Enhetschef Funktionsstöd § 48
Linda Larsson, Föreståndare Solforsen § 48
Göran Acketoft, Auktoriserad Revisor KPMG § 49
Ingemar Olsson, Kommunrevisionens ordförande § 50
Annette Olsson, Ekonomichef Storfors kommun § 58-59
Jukka Mäenpää, T.f. Enhetschef Teknisk drift § 61
Kristina Karlsson, Näringslivsutvecklare § 61
Marita Sjöberg, Teknisk support
Lennart Aronsson, Sekreterare
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Kommunhuset Storfors.

Underskrifter
____________________________
Lennart Aronsson, sekreterare

____________________________
Thomas Backelin (S) Ordförande §39-50, 52-54, 56-62

____________________________
Ingrid Andersson (C) Ordförande § 55

___________________________
Lennart Johansson (S) Ordförande § 51

____________________________
Kenneth Hjälm (S), Protokolljusterare
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______________________
Håkan Larsson (C), Protokolljusterare
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2021-06-10

Datum för anslags uppsättande

2021-06-23

Datum för anslags nedtagande

2021-07-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets kansli, Storfors

Underskrift
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Mötets öppnande

Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Backelin (S) förklarar sammanträdet öppnat.
____________________
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Upprop

Kommunsekreterare Lennart Aronsson meddelar vilka ledamöter och ersättare som anmält
förhinder till dagens sammanträde och därefter genomför upprop.
Därefter redogörs för vilka ersättare som inträder som beslutande för de ordinarie ledamöter som
var förhindrade att delta på dagens sammanträde.
____________________
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Val av protokollsjusterare samt bestämmande av
justeringens tid och plats

Kommunfullmäktiges beslut
Utse Kenneth Hjälm (S) och Håkan Larsson (C) till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum onsdagen den 23 juni klockan 10.00 i Kommunhuset Storfors.
____________________
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Dnr KS/2021:274, KS/2020:578, KS/2021:148,
KS/2021:135

§ 42

Meddelanden

Kommunrevisionen, Ordförande Ingemar Olsson
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.
Granskning av samverkan mellan region och kommun kring barn och unga med psykisk
ohälsa.
Värmlands läns vårdförbund
Protokoll Direktion 2021-03-19 § 1-14
Tillväxt och tillsynsmyndigheten Karlskoga och Storfors kommuner
Protokoll 2021-04-15 § 20-28.
Protokoll 2021-05-12 § 29-34
Östra överförmyndarnämnden
Protokoll 2021-04-19 § 21-24
Protokoll 2021-04-19 § 25-36 Sekretess
Protokoll 2021-05-17 § 37-40
Protokoll 2021-05-17 § 41-43 Sekretess
Bergslagens Räddningstjänst
Protokoll från Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 2021-04-21 § 13.
Administrativa nämnden
Protokoll 2021-04-22 § 9-12.
Hjälpmedelsnämnden
Protokoll 2021-05-12
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
Stämmoprotokoll. Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
torsdagen den 8 april 2021.
Årsredovisning 2020 Renhållningsbolaget – undertecknad
Revisionsberättelse Renhållningsbolaget 2020
Lekmannarevisorer: Granskningsrapport för år 2020, Renhållningsbolaget.
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KF § 42 forts.
AB Storfors Mark och Industrifastigheter
Årsredovisning 2020

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen av meddelanden och lägga dem till handlingarna.
____________________
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Dnr KS/2021:272

§ 43

Enkel fråga från Monica Ståhl (KD) - Vad händer i Storfors
under sommarlovet

Monica Ståhl (KD) har inkommit med nedanstående enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande
Hans Jildesten (S) att besvara på Kommunfullmäktige 2021-06-10.
”Vad händer i storfors under sommarlovet?
Imorgon den 11 juni börjar sommarlovet i Storfors skolor. De flesta barn och ungdomar längtar
säkert efter detta.
Men tyvärr vet vi att inte alla barn och ungdomar ser fram emot att skolan stänger ner i flera
veckor och de blir utan den trygghet som skolan och dess personal är för dem.
Brist på ordnande aktiviteter och tillsyn kan också bidra till bråk och skadegörelse i samhället.
Min fråga till Kommunstyrelsens ordförande är:
Hur har Storfors kommun planerat inför årets sommarlov med till exempel olika aktiviteter, läger,
fritids, nattvandringar och annat skadeförebyggande för att sommaren 2021 skall bli så bra som
möjligt för barn, ungdomar, föräldrar och alla andra som bor i kommunen?”
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) svar:
Storfors kommun har planerat ett antal olika aktiviteter för barn och unga under sommaren.
Fritidshem och förskolor kommer att vara öppna.
Exempel på planerade aktiviteter:
* Fotbollsskola tillsammans med Storfors FF.
* Aktiviteter i samverkan med IOGT-NTO Kyrksten.
Dock föreligger stor risk att ett antal av de planerade aktiviteterna för barn och unga under
sommaren 2021, måste skjutas på framtiden på grund av restriktioner som föreligger på grund av
Covid-19.
Vidare kommer Fritidshem och förskolor att vara öppna.

Kommunfullmäktige beslutar
Lägga svaret till handlingarna.
____________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
Datum
2021-06-10

Sida 11 (64)
Organ
Kommunfullmäktige

Dnr KS/2021:271

§ 44

Motion från Monica Ståhl (KD) - Framtiden är redan här

Monica Ståhl (KD) har inkommit 2021-05-31 med motion – FRAMTIDEN är redan här.
Motionen redovisas nedan:
”Storfors kommun har varit föredömligt snabb på att utrusta, utbilda politiker och hålla digitala
möten för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Budgetberedning, Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige, vilket har möjliggjort att det politiska arbetet har kunnat fortgå planenligt
under Corona pandemin under 2020 och 2021.
Nu är det hög tid att ta nästa steg i utvecklingen genom att Storfors kommun snarast inför så kallad
digital signering med hjälp av bankID eller på annat sätt.
Med digital signering kommer det politiska arbetet i kommunen att underlättas genom att politiker
slipper skriva ut, scanna, skicka brev eller avsätta tid för resor till kommunhuset för att lämna in
motioner, underteckna dokument eller justera diverse protokoll på plats.
Kristdemokraterna i Storfors föreslår därför Kommunfullmäktige besluta
Att Storfors kommun snarast inför så kallad digital signering.
Storfors den 31 maj 2021
Monica Ståhl
Gruppledare
Kristdemokraterna i Storfors”

Beslutsunderlag
Motion från Monica Ståhl (KD) 2021-05-31.
Monica Ståhl (KD) redogör för inlämnad motion.

Kommunfullmäktiges beslut
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
____________________

Beslutet ska skickas till
Lennart Aronsson
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Dnr KS/2021:243

§ 45

Medborgarförslag Utegym i Kyrksten

Medborgarförslag inkom genom e-tjänsten 2021-05-19 från Eric Peter
Fredlund.

Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.
Ett utegym i den skogsdunge som finns mitt i Kyrksten i anslutning till lekplatsen (där
Alkvettervägen går runt).
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.
Skogsdungen var en gång i tiden en omhändertagen plats med mycket lek bland barn och idag bara
en igenväxt yta.
Som bosatt i fantastiska Kyrksten har man som ni förstår en bit till närmsta gym (Storfors eller
Karlskoga). Det har på senare år också bosatt sig många barnfamiljer i Kyrksten som med planering
säkert har svårt att klämma in ett gymbesök i vardagen.
Ett utegym belägrat mitt i Kyrksten skulle underlätta mycket för folket bosatta här.
Dels en förhöjd trivsel för området men viktigast ett slag för människan och hälsan.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Eric Peter Fredlund, 2021-05-19.
Förslagsställaren hade inbjudits till Kommunfullmäktiges sammanträde att föredra
medborgarförslag för fullmäktige. Enligt arbetsordning för Kommunfullmäktige
2020-09-10 § 64 ska den som inkommer med ett medborgarförslag inbjudas att redogöra för
ärendet vid Kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut
Remittera medborgarförslaget om utegym i Kyrksten till Kommunstyrelsen för beredning.
___________________

Beslutet ska skickas till
Olof Rodéhn, Enhetschef Kultur och fritid
Eric Peter Fredlund, Förslagsställaren
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Dnr KS/2021:124

§ 46

Avfallsanvisningar 2021

Beskrivning av ärendet
Den 10 september 2020 antog kommunfullmäktige en ny avfallsplan med tillhörande föreskrifter
för Storfors kommun. I föreskrifterna hänvisas en del detaljer till anvisningarna.
Förslaget till avfallsanvisningarna innehåller information om matavfallshantering, avfallssortering
och hämtning. Tidigare har den informationen funnits i två separata dokument,
sorteringsanvisningar och hämtningsanvisningar. Ändringarna från tidigare består bland annat i:
 Förtydliganden om tillgänglighet av slamavskiljare.
 Tvätt av kärl som tilläggstjänst.
 Förtydliganden om insamlingen av returpapper.
Detaljer kring formuleringarna har stämts av med renhållaren.
Detaljer har även tagits upp i den politiska referensgruppen för avfall.

Finansiering
Det är Renhållningsbolaget som ansvarar för avfallshanteringen. Finansieringen av
avfallshanteringen står avfallskollektivet för. Inga kostnader belastar kommunen.

Vid Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-26 redogjorde Miljösamordnare Andreas Eriksson
Karlskoga kommun redogör för ärendet.
Returpapper:
Från och med 2022-01-01 tas producentansvaret bort gällande insamlande av returpapper.
Det ska istället bekostas av avfallskollektivet/taxan.
Därav bör översyn ske gällande hur man ska kunna genomföra och organisera detta.
Presenteras tre olika lösningar.
Prio 1: Nationell lösning via SKR.
Prio 2: Storregion lösning Värmland/Örebro.
Prio 3: Delregionallösning.
Miljösamordnare Andreas Eriksson meddelade att Sveriges Kommuner och regioner (SKR) arbetar
med en nationell lösning. Det innebär bland annat att SKR köper Pressretur.
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KF § 46 forts.
Målsättningen är även framgent stimulera kommuninvånare att öka återvinningen av
papper.
Det återvunna papperet kan exempelvis användas inom kartongindustrin, äggkartonger etc.
Peter Högberg (V) ställde frågan vilka åtgärder kan göras för att öka hushållens insamling av
returpapper? Fjorton träd motsvarar 1 ton returpapper.
Andreas Eriksson meddelade att oavsett vilken av ovanstående lösningar som kommer att
genomföras, så ska det genomföras på ett sådant sätt att det stimulerar den enskilde/familjen att
återvinna returpapper.
Hans Jildesten (S): Ärendet kommer att kompletteras vid Kommunstyrelsens sammanträde
2021-05-17 gällande i kraft trädande datum.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-17 redogjorde Miljösamordnare Andreas Eriksson
Karlskoga kommun för ärendet.
Beträffande de tre olika alternativa lösningar som presenterades för Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2021-04-26 redovisades följande:
De indikationer som visats förnärvarande tyder på att alternativ 1 ej kommer att kunna genomföras
(Prio 1: Nationell lösning via SKR). Därmed arbetar man för närvarande med att skapa en lösning
enligt alternativ 2 (Prio 2: Storregion lösning Värmland/Örebro).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 22 mars 2021
Avfallsanvisningar för Storfors kommun den 22 mars 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-26 § 37.
Kommunstyrelsen 2021-05-17 § 82.

Miljösamordnare Andreas Eriksson Karlskoga och Storfors kommuner redogör för ärendet.
Beträffande tvättning av kärl kommer det att vara en tilläggstjänst.
Vidare redogör Miljösamordnare Andreas Eriksson för olika förtydligande i dessa
avfallsanvisningar samt redogör för pågående arbete såsom:
* Avfallssamverkan för hela Östra Värmland.
* Gemensam taxestruktur och andra styrdokument.
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KF § 46 forts.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta avfallsanvisningarna till kommunens avfallsföreskrifter enligt bilaga 1.
2. Upphäva tidigare sorteringsanvisningar och hämtningsanvisningar.
3. Avfallsanvisningar Storfors träder i kraft 2021-07-15.
__________________

Beslutet ska skickas till
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
Andreas Eriksson Miljösamordnare Karlskoga och Storfors kommuner
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Dnr KS/2021:196

§ 47

Efterskänkning av avgifter för tillsyn enligt alkohollagen

Sammanfattning
Coronapandemin har drabbat besöksnäringen hårt under det senaste året.
Restaurangbranschen har fått utstå hårda restriktioner och är bland de branscher som lider mest
under rådande omständigheter.
Kommunallagen medger att kommunen får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i
kommunen eller regionen. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om
det finns synnerliga skäl för det.
Förslaget att efterskänka avgiften för tillsyn av serveringsställen under 2021 beräknas kosta
300 000 kr för Tillväxt- och tillsynsnämnden.
Kommunstyrelsen bereds möjlighet att yttra sig över förslaget innan Kommunfullmäktige fattar
beslut
Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut
1. Tillväxt- och tillsynsnämnden föreslår Kommunfullmäktige i Karlskoga och
Kommunfullmäktige i Storfors att besluta att avgifter för tillsyn av serveringsställen
efterskänks i Karlskoga och Storfors kommuner.
2. Tillväxt- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige i Karlskoga beviljar extra
anslag på 300 000 kronor till Tillväxt- och tillsynsnämnden för att kompensera för detta.
3. Tillväxt- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige i Storfors beviljar extra
anslag motsvarande den tillsynsavgift som uteblir i Storfors.

Beslutsunderlag
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april, reviderad den 15 april 2021.
Tillväxt- och tillsynsnämnden 2021-04-15 § 22.
Förvaltningschef tillväxt- och tillsynsförvaltningen Trond Reimers Karlskoga och Storfors
kommuner redogör för ärendet.
Frågan uppkom i Karlskoga kommun om det fanns laglig möjlighet för kommunen att fatta beslut
om att efterskänka avgifter för tillsyn enligt alkohollagen.
Utredningen genomfördes varvid framkom att regler om stöd till näringslivet finns i
2 kap. 8 § i Kommunallagen (KL). Kommunallagen medger att kommunen får genomföra åtgärder
för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller regionen. Individuellt inriktat stöd till enskilda
näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det.
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KF § 47 forts.
Om en kommun exempelvis generellt beslutar om att efterskänka avgiften för alkoholtillsyn, skulle
detta möjligen kunna betraktas som ett generellt riktat stöd till näringslivet enligt
2 kap. 8 § första stycket KL och därmed kunna godtas. Pandemin som vi befinner oss i får vidare
betraktas som extraordinär, vilket också aktualiserar möjligheten att ”synnerliga skäl” enligt
paragrafens andra stycke kan vara uppfyllt när det gäller vissa typer av stöd, i vart fall om företaget
tillhör en bransch som drabbats hårt av pandemin.
Förslaget rör enbart företag som var registrerade i nämndens register den 31 december 2020.
Förvaltningschef Tillväxt- och tillsynsförvaltningen meddelar att för Storfors kommuns del uppgår
summan till ca 16 000 kronor.

Förslag på sammanträdet – Yrkande
Monica Ståhl (KD) yrkar följande:
att Storfors Kommunfullmäktige avslår Tillväxt- och tillsynsnämndens förslag att bevilja ett extra
anslag motsvarande den tillsynsavgift som uteblir i Storfors.
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) yrkar bifall till Tillväxt och tillsynsnämndens
förslag.
Efter avslutad förhandling finner fullmäktiges ordförande Thomas Backelin att det föreligger två
yrkanden.
Monica Ståhl (KD) har yrkat avslag på Tillväxt och tillsynsnämndens förslag.
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) har yrkat bifall.
Förslagen ställs emot varandra.

Propositionsordning
Följande propositionsordning uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt Tillväxt- och tillsynsnämndens förslag röstar JA.
Den som bifaller Monica Ståhl (KD) avslagsyrkande röstar NEJ.
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STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
Datum
2021-06-10

Sida 18 (64)
Organ
Kommunfullmäktige

KF § 47 forts.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Stefan Larsson (M)
Peter Farrington (M)
Christopher Johrin (M)
Håkan Larsson (C)
Mikael Lind (C)
Hans Jildesten (S)
Kenneth Hjälm (S)
Janina Hjälm (S)
Eva-Lotta Härdig – Eriksson (S)
Ingrid Resare (S)
Urban Lavén (S)
Aurea Rioflorido Karlsson (S)
Steve Nilsson (S)
Birgitta Wiberg (S)
Lars-Erik Karlsson (V)
Peter Högberg (V)
Juhani Verkkoperä (SD)
Urban Persson (StDe)
Monica Ståhl (KD)
Ingrid Andersson (C) 2:e vice
ordförande
Lennart Johansson (S) 1:e vice
ordförande
Thomas Backelin (S) Ordförande
Summa

Ja-röst

Nej-röst

Avstår från
att rösta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
16

5

1

Röstningsresultat
Ordföranden meddelar att röstningen utfallit med 16 JA röster och 5 NEJ röster och 1 ledamot har
avstått från att rösta.
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla Tillväxt och tillsynsnämnden förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
Datum
2021-06-10

Sida 19 (64)
Organ
Kommunfullmäktige

KF § 47 forts.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Storfors kommun beslutar att avgifter för tillsyn av serveringsställen efterskänks i Storfors
kommun.
2. Storfors kommun beviljar extra anslag motsvarande den tillsynsavgift som uteblir i
Storfors.
____________________
Peter Farrington (M), Peter Högberg, Juhani Verkkoperä (SD), Urban Persson (StDe)
anmäler reservation mot beslutet.
Monica Ståhl (KD) anmäler skriftlig reservation enligt bilaga 2.

Beslutet ska skickas till
Trond Reimers Förvaltningschef tillväxt- och tillsynsförvaltningen
trond.reimders@karlskoga.se
Annette Olsson, ekonomichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
Datum
2021-06-10

Sida 20 (64)
Organ
Kommunfullmäktige

Dnr KS/2021:143

§ 48

Uppföljning Solforsen

Beskrivning av ärendet
Enligt uppdrag av Kommunstyrelsen § 162 sker en uppföljning av Solforsens korttidsboende för
kvinnor och barn med skyddsbehov.

Finansiering
Alternativ 1: Behålla verksamheten i befintlig lokal samt bedriva både skyddat boende samt
stödboende. Att vara självfinansierad via externa kunder samt via interndebitering via IFO, se
bifogad rapport uppföljning Solforsen 2021.
Alternativ 2: Behålla verksamheten i befintlig lokal och bedriva skyddat boende. Att vara
självfinansierad via externa kunder, se bifogad rapport uppföljning Solforsen 2021.
Alternativ 3: Flytta verksamheten till annan mindre lokal, bedriva enbart skyddat boende i mindre
omfattning. Att vara självfinansierad via externa kunder, se bifogad rapport uppföljning Solforsen
2021.
Alternativ 4: Avveckling av verksamheten, se bifogad rapport uppföljning Solforsen 2021.
Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2021-05-10 Rapport: Uppföljning Solforsen 2021.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-17 anmälde Kommunstyrelsens ordförande jäv.
Kommunstyrelsens vice ordförande Eva-Lotta Härdig Eriksson blir ordförande.
Verksamhetschef Margareta Albért redogjorde för ärendet.
Nuvarande avtal gäller fram till 2021-12-31.
För närvarande finns det både Stödboende och skyddat boende i fastigheten.
Dessa verksamheter är åtskilda men personal kan samutnyttjas.
Det skyddade boendet har erhållit ett gott renommé ute hos kommunerna.
platsen har börjat bli känd och inarbetad hos kommunerna.
Flera kommuner har ringt och efterfrågat möjligheten att få köpa platser på det skyddade boendet.
Boende på Solforsen är för närvarande 7 kvinnor och barn.
Det skyddade boendet är dimensionerat till max 10 kvinnor med barn och Stödboende räknat till
max 5 personer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
Datum
2021-06-10

Sida 21 (64)
Organ
Kommunfullmäktige

KF § 48 forts.
Beträffande hur länge ett kontrakt bör skrivas på, är det fördelaktigt att kommunen har 3 års
kontrakt, eftersom då har kommunen möjlighet att delta i upphandlingar av skyddade boenden.
Skulle tiden enbart löpa på 1 eller 2 år kunde inte Storfors kommun inte vara med i upphandlingar
gällande det skyddade boendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Verksamhetschef Vård och omsorg Margareta Albért, 2021-05-10.
Rapport: Uppföljning Solforsen 2021.
Kommunstyrelsen 2021-05-17 § 84.

Vid dagens kommunfullmäktige sammanträde 2021-06-10 anmäler Kommunstyrelsens ordförande
Hans Jildesten (S) jäv.
Enhetschef Minna Rudnick och föreståndare Solforsen Linda Karlsson redogör för ärendet.
Enhetschef Minna Rudnick meddelar att om politiken fattade ett beslut som gällde 3 år eller längre
kunde det skyddade boendet Solforsen delta i upphandlingar gällande skyddade.
Detta skulle medföra en ökad beläggningsgrad och högre intäkter.
Ny lag kommer även att kvinnor som bedöms skall ha ett skyddat boende, skall också bli placerade
på ett skyddat boende. Kommunerna kommer ej ha möjlighet till att placera dessa kvinnor med
skyddsbehov på vandrarhem etc.
Enhetschef Minna Rudnick meddelar att det även finns ett stödboende i fastigheten.
Kunder har kommit internt från Storfors kommun.
Interndebitering har ej skett. Därmed har det skyddade boendet ej erhållit intäkt från den
verksamheten.
Förslag på sammanträdet - Yrkanden
Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Monica Ståhl (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja fortsatt verksamhet vid Solforsens skyddade boende/Stödboende, se alternativ 1 i
uppföljning Solforsens-Korttidsboende för kvinnor och barn med skyddsbehov, bilaga 3.
____________________
Beslutet ska skickas till
Minna Rudnick
Margareta Albért

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
Datum
2021-06-10

Sida 22 (64)
Organ
Kommunfullmäktige

Dnr KS/2021:249

§ 49

Uppföljande granskning av god ekonomisk hushållning och
finansiella risker

Rapport från Kommunrevisionen genom KPMG presenteras Uppföljande granskning av god
ekonomisk hushållning. Auktoriserad Revisor Göran Acketoft KPMG redogör för ärendet.
Göran Acketoft KPMG lyfter fram specifika områden som revisionen vill lyfta fram för Storfors
kommun.

Kommunfullmäktiges beslut
Tacka Auktoriserad Revisor Göran Acketoft KPMG för presentationen av rapport
uppföljande granskning av god ekonomisk hushållning, bilaga 4.
___________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
Datum
2021-06-10

Sida 23 (64)
Organ
Kommunfullmäktige

Dnr KS/2021:12

§ 50

Revisionsberättelse 2020 Storfors kommun

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2020, 2021-04-30.
Revisorernas redogörelse 2020, 2021-04-30
Revisorernas bedömning av årsbokslut.
KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31.
Kommunrevisionens ordförande Ingemar Olsson redogör för revisionsberättelsen 2020.
Vi av fullmäktige utsedda revisorer i Storfors kommun, har granskat den verksamhet som
bedrivits i kommunstyrelsen och nämnder och genom lekmannarevisorer under 2020.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt uppsatta mål och
övriga styrande dokument som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
sker en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de styrande dokument som gäller
för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
KPMG har biträtt oss vid revisionen. Resultatet och omfattningen av genomförd granskning
framgår av i bilagan Revisorernas redogörelse och i bilagor för de kommunala bolagen.
Till revisionsberättelsen hör även granskningsrapporter för de gemensamma nämnderna
Administrativa nämnden, Drifts- och servicenämnden, Hjälpmedelsnämnden, Tillväxt och
tillsynsnämnden och Östra Värmlands överförmyndarnämnd.
Revisionen bedömer sammantaget att kommunstyrelsen och nämnder i allt väsentligt har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.
Resultatutfallet för helår uppgår till 1,6 mnkr, vilket är 10,3 mnkr lägre än budgeterat resultat.
Koncernens resultat är 0,6 mnkr. Från föregående års underskott återstår 11,4 mnkr att återställa
inom två år. Revisionen ser allvarligt på att det saknas upplysning i förvaltningsberättelsen på
vilket sätt kommunen avser att återställa underskottet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 50 forts.
Revisionen bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild. Det saknas dock
avstämning av verksamhetsmålen. Årsredovisningen har i övrigt i allt väsentligt upprättats enligt
lag och god sed.
Revisionen bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräckliga.
Revisionen bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte går att bedöma
då det saknas finansiella och verksamhetsmässiga mål från kommunfullmäktige.
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen trots att det finns
skäl att ifrågasätta om kommunstyrelsen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
ekonomiskt tillfredsställande sätt.
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnder (Administrativa nämnden,
Drifts- och servicenämnden, Hjälpmedelsnämnden, Tillväxt- och tillsynsnämnden, Valnämnden
och Östra Värmlands överförmyndarnämnd samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Revisionen tillstyrker att kommunen godkänner årsredovisning för 2020.
Gjorda iakttagelser och synpunkter har redovisats för ansvarig styrelse och nämnd genom skriftliga
rapporter eller muntliga redogörelser vid sammanträde.
Revisionen åberopar Revisorernas redogörelse, och bilagor enligt nedan.
Revisionsberättelsen är upprättad av Ingemar Olsson, Anders Nordell och Gunnar Övelius i
egenskap av kommunfullmäktige valda revisorer, Storfors kommun 2021-04-30.
Följande revisionsrapporter har överlämnats till kommunfullmäktige för kännedom:
* Granskning av god ekonomisk hushållning, uppföljning.
* Granskning av delårsbokslut.
* Granskning gemensamt med Regionen och Värmlands kommuner av barns psykiska hälsa.
Granskning av årsredovisning 2020 överlämnas till fullmäktige i samband med fullmäktiges
behandling av bokslut och årsredovisning.
Till revisionsberättelsen hör även granskningsrapporter för de gemensamma nämnderna,
Drifts- och servicenämnden och Hjälpmedelsnämnden. Dessa rapporter avlämnas vid ett senare
tillfälle.
__________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
Datum
2021-06-10

Sida 25 (64)
Organ
Kommunfullmäktige

Dnr KS/2021:12

§ 51

Ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och dess enskilda
ledamöter år 2020.

Föreligger revisionsberättelse 2020 för Storfors kommun.
Utsedda revisorer i Storfors kommun har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunstyrelsen och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer 2020.
KPMG har biträtt revisorerna vid revisionen. Resultatet och omfattningen av genomförd granskning
framgår i bilagan Revisorernas redogörelse och i bilagor för de kommunala bolagen.

Kommunrevisionens ordförande Ingemar Olsson redogör för revisionsberättelsen 2020 m.m.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 för Storfors kommun.
Revisionsberättelse 2020
Revisorernas redogörelse 2020
Revisorernas bedömning av årsbokslut.
Följebrev till revisionsrapport årsredovisning 2020
Granskning av bokslut och årsredoving per 2020-12-31.
Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och för de
gemensamma nämnderna (Administrativa nämnden, Drifts- och servicenämnden,
Hjälpmedelsnämnden, Tillväxt- och tillsynsnämnden, Valnämnden och Östra Värmlands
överförmyndarnämnd samt enskilda ledamöter i dessa organ
Presidiet föreslår Kommunfullmäktige att ge Kommunstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2020, i enlighet med revisorernas förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
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Organ
Kommunfullmäktige

KF § 51 forts.

Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja Kommunstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020, i enlighet med
revisorernas tillstyrkan.
____________________
Vid behandling eller beslut deltog ej Hans Jildesten (S), Eva-Lotta Härdig Eriksson (S),
Thomas Backelin (S), Ingrid Resare (S), Håkan Larsson (C), Monica Ståhl (KD),
Peter Farrington (M), Juhani Verkkoperä (SD), Aurea Rioflorido Karlsson (S), Janina Hjälm (S),
Birgitta Viberg (S), Peter Högberg (V), Lars-Erik Karlsson (V), Ingrid Andersson (C),
Mikael Lind (C) på grund av jäv.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
Datum
2021-06-10

Sida 27 (64)
Organ
Kommunfullmäktige

Dnr KS/2021:12

§ 52

Ansvarsfrihet för Administrativa nämnden samt dess
enskilda ledamöter år 2020

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 för Storfors kommun.
Revisionsberättelse 2020
Revisorernas redogörelse 2020
Revisorernas bedömning av årsbokslut.
Följebrev till revisionsrapport årsredovisning 2020
Granskning av bokslut och årsredoving per 2020-12-31.
Föreligger revisionsberättelse 2020 för Storfors kommun.
Utsedda revisorer i Storfors kommun har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunstyrelsen och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer 2020.
KPMG har biträtt revisorerna vid revisionen. Resultatet och omfattningen av genomförd
granskning framgår i bilagan Revisorernas redogörelse och i bilagor för de kommunala bolagen.
Kommunrevisionens ordförande Ingemar Olsson redogör för revisionsberättelsen 2020 m.m.
Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och för de
gemensamma nämnderna (Administrativa nämnden, Drifts- och servicenämnden,
Hjälpmedelsnämnden, Tillväxt- och tillsynsnämnden, Valnämnden och Östra Värmlands
överförmyndarnämnd samt enskilda ledamöter i dessa organ
Presidiet föreslår Kommunfullmäktige att ge Administrativa nämnden och dess ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020, i enlighet med revisorernas förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Organ
Kommunfullmäktige

KF § 52 forts.

Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja Administrativa nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020, i
enlighet med revisorernas tillstyrkan.
____________________
Vid behandling eller beslut deltog ej Hans Jildesten (S) och
Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) på grund av jäv.

Beslutet ska skickas till
Administrativa nämnden
Hans Jildesten (S)
Eva-Lotta Härdig Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
Datum
2021-06-10

Sida 29 (64)
Organ
Kommunfullmäktige

Dnr KS/2021:12

§ 53

Ansvarsfrihet för Drifts- och servicenämnden samt dess
enskilda ledamöter år 2020

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 för Storfors kommun.
Revisionsberättelse 2020
Revisorernas redogörelse 2020
Revisorernas bedömning av årsbokslut.
Följebrev till revisionsrapport årsredovisning 2020
Granskning av bokslut och årsredoving per 2020-12-31.
Föreligger revisionsberättelse 2020 för Storfors kommun.
Utsedda revisorer i Storfors kommun har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunstyrelsen och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer 2020.
KPMG har biträtt revisorerna vid revisionen. Resultatet och omfattningen av genomförd
granskning framgår i bilagan Revisorernas redogörelse och i bilagor för de kommunala bolagen.

Kommunrevisionens ordförande Ingemar Olsson redogör för revisionsberättelsen 2020 m.m.
Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och för de
gemensamma nämnderna (Administrativa nämnden, Drifts- och servicenämnden,
Hjälpmedelsnämnden, Tillväxt- och tillsynsnämnden, Valnämnden och Östra Värmlands
överförmyndarnämnd samt enskilda ledamöter i dessa organ
Presidiet föreslår Kommunfullmäktige att ge Drifts- och servicenämnden och dess ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020, i enlighet med revisorernas förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 53 forts.
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja Drifts- och servicenämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2020, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
____________________
Vid behandling eller beslut deltog ej Hans Jildesten (S) och Håkan Larsson (C) på grund av jäv.

Beslutet skall skickas till
Hans Jildesten (S)
Håkan Larsson (C)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
Datum
2021-06-10

Sida 31 (64)
Organ
Kommunfullmäktige

Dnr KS/2021:12

§ 54

Ansvarsfrihet för Hjälpmedelsnämnden och dess enskilda
ledamöter år 2020

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 för Storfors kommun.
Revisionsberättelse 2020
Revisorernas redogörelse 2020
Revisorernas bedömning av årsbokslut.
Följebrev till revisionsrapport årsredovisning 2020
Granskning av bokslut och årsredoving per 2020-12-31.

Föreligger revisionsberättelse 2020 för Storfors kommun.
Utsedda revisorer i Storfors kommun har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunstyrelsen och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer 2020.
KPMG har biträtt revisorerna vid revisionen. Resultatet och omfattningen av genomförd
granskning framgår i bilagan Revisorernas redogörelse och i bilagor för de kommunala bolagen.

Kommunrevisionens ordförande Ingemar Olsson redogör för revisionsberättelsen 2020 m.m.
Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och för de
gemensamma nämnderna (Administrativa nämnden, Drifts- och servicenämnden,
Hjälpmedelsnämnden, Tillväxt- och tillsynsnämnden, Valnämnden och Östra Värmlands
överförmyndarnämnd samt enskilda ledamöter i dessa organ
Presidiet föreslår Kommunfullmäktige att ge Hjälpmedelsnämnden och dess ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020, i enlighet med revisorernas förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 54 forts.

Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja Hjälpmedelsnämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020, i enlighet
med revisorernas tillstyrkan.
____________________
Vid behandling eller beslut deltog ej Aurea Rioflorido Karlsson (S) och Ingrid Andersson (C) på
grund av jäv.

Beslutet ska skickas till
Aurea Rioflorido Karlsson (S)
Ingrid Andersson (C)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
Datum
2021-06-10

Sida 33 (64)
Organ
Kommunfullmäktige

Dnr KS/2021:12

§ 55

Ansvarsfrihet för Tillväxt- och tillsynsnämnden och dess
enskilda ledamöter år 2020

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 för Storfors kommun.
Revisionsberättelse 2020
Revisorernas redogörelse 2020
Revisorernas bedömning av årsbokslut.
Följebrev till revisionsrapport årsredovisning 2020
Granskning av bokslut och årsredoving per 2020-12-31.

Föreligger revisionsberättelse 2020 för Storfors kommun.
Utsedda revisorer i Storfors kommun har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunstyrelsen och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer 2020.
KPMG har biträtt revisorerna vid revisionen. Resultatet och omfattningen av genomförd
granskning framgår i bilagan Revisorernas redogörelse och i bilagor för de kommunala bolagen.

Kommunrevisionens ordförande Ingemar Olsson redogör för revisionsberättelsen 2020 m.m.
Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och för de
gemensamma nämnderna (Administrativa nämnden, Drifts- och servicenämnden,
Hjälpmedelsnämnden, Tillväxt- och tillsynsnämnden, Valnämnden och Östra Värmlands
överförmyndarnämnd samt enskilda ledamöter i dessa organ
Presidiet föreslår Kommunfullmäktige att ge Tillväxt- och tillsynsnämnden och dess ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020, i enlighet med revisorernas förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 55 forts.

Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja Tillväxt- och tillsynsnämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020, i
enlighet med revisorernas tillstyrkan.
____________________
Vid behandling eller beslut deltog ej Thomas Backelin (S), Lars-Erik Karlsson (V)
Peter Farrington (M) och Lennart Johansson (S).

Beslutet ska skickas till
Thomas Backelin (S)
Lars-Erik Karlsson (V)
Peter Farrington (M)
Lennart Johansson (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
Datum
2021-06-10

Sida 35 (64)
Organ
Kommunfullmäktige

Dnr KS/2021:12

§ 56

Ansvarsfrihet för Valnämnden och dess enskilda ledamöter
år 2020.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 för Storfors kommun.
Revisionsberättelse 2020
Revisorernas redogörelse 2020
Revisorernas bedömning av årsbokslut.
Följebrev till revisionsrapport årsredovisning 2020
Granskning av bokslut och årsredoving per 2020-12-31.
Föreligger revisionsberättelse 2020 för Storfors kommun.
Utsedda revisorer i Storfors kommun har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunstyrelsen och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer 2020.
KPMG har biträtt revisorerna vid revisionen. Resultatet och omfattningen av genomförd
granskning framgår i bilagan Revisorernas redogörelse och i bilagor för de kommunala bolagen.
Kommunrevisionens ordförande Ingemar Olsson redogör för revisionsberättelsen 2020 m.m.
Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och för de
gemensamma nämnderna (Administrativa nämnden, Drifts- och servicenämnden,
Hjälpmedelsnämnden, Tillväxt- och tillsynsnämnden, Valnämnden och Östra Värmlands
överförmyndarnämnd samt enskilda ledamöter i dessa organ
Presidiet föreslår Kommunfullmäktige att ge Valnämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020, i enlighet med revisorernas förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja Valnämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020, i enlighet med
revisorernas tillstyrkan.
____________________
Vid behandling eller beslut deltog ej Peter Högberg (V), Aurea Rioflorido Karlsson (S), Birgitta
Viberg (S) och Ingrid Andersson (C) på grund av jäv.

Beslutet ska skickas till
Peter Högberg (V)
Aurea Rioflorido Karlsson (S)
Birgitta Viberg (S)
Ingrid Andersson (C)
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§ 57

Ansvarsfrihet för Östra Värmlands överförmyndarnämnd
samt dess enskilda ledamöter år 2020

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 för Storfors kommun.
Revisionsberättelse 2020
Revisorernas redogörelse 2020
Revisorernas bedömning av årsbokslut.
Följebrev till revisionsrapport årsredovisning 2020
Granskning av bokslut och årsredoving per 2020-12-31.
Föreligger revisionsberättelse 2020 för Storfors kommun.
Utsedda revisorer i Storfors kommun har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunstyrelsen och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer 2020.
KPMG har biträtt revisorerna vid revisionen. Resultatet och omfattningen av genomförd
granskning framgår i bilagan Revisorernas redogörelse och i bilagor för de kommunala bolagen.
Kommunrevisionens ordförande Ingemar Olsson redogör för revisionsberättelsen 2020 m.m.
Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och för
de gemensamma nämnderna (Administrativa nämnden, Drifts- och servicenämnden,
Hjälpmedelsnämnden, Tillväxt- och tillsynsnämnden, Valnämnden och Östra Värmlands
överförmyndarnämnd samt enskilda ledamöter i dessa organ
Presidiet föreslår Kommunfullmäktige att ge Östra Värmlands överförmyndarnämnd och
dess ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020, i enlighet med revisorernas förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja Östra Värmlands överförmyndarnämnd och dess ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2020, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
____________________
Vid behandling eller beslut deltog ej Ingrid Resare (S) på grund av jäv.

Beslutet ska skickas till
Ingrid Resare (S)
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§ 58

Budget 2022

Bakgrund
Vid Budgetberedningens sammanträde 2021-04-19 läste Kommunstyrelsens ordförande Hans
Jildesten (S) upp minnesanteckningar från föregående möte med budgetberedningen. De
diskussioner som fördes vid det mötet ligger till grund för det fortsatta arbetet med budget
2022 och plan 2023 och 2024.
Storfors kommun har kvar att återställa minus 11 370 tkr från tidigare års förlustresultat.
Enligt prognoserna beräknas verksamheterna 2021 förbruka ca 16 mnkr mer än de har i
budget 2021.
Om verksamheterna förbrukar mer medel än som de erhållit i budget för 2021 minskar
möjligheterna för återställande av tidigare års negativa resultat.
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) betonar vikten av att verksamheterna ska
bedriva sin verksamhet inom angivna ramar.
Tidplan:
Budgetberedningen 2021-04-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-26.
Kommunstyrelsen 2021-05-17.
Kommunfullmäktige 2021-06-10
Skattesatsen för 2022 skall fastställas i november 2021. I november har vi säkrare
befolkningsprognos vilket eventuellt ger utrymme för revidering av budgeten.
Vilken befolkningsminskning skall vi beräkna för budget 2022 och i plan 2023 och plan
2024.
Kommunchef Mats Öman meddelade att den senaste befolkningssiffran hade
Storfors kommun 3 974 innevånare. Det är en minskning om 33 personer för år 2021 till
dags datum.
I föregående år budgetarbete har man räknat om en befolkningsminskning om 80 invånare.
Vid föregående budgetberedning föreslogs att vi räknar med en befolkningsminskning om
minus 70 personer per år.
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslog att vi räknar med en
befolkningsminskning om -70 personer år 2022, minus -70 personer år 2023 och minus -70
personer år 2024.
Uppföljning
Monica Ståhl (KD) efterfrågar hur verksamheterna vidtar snabba åtgärder vid de situationer
prognosen visar på ett överskridande för verksamheten.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
Datum
2021-06-10

Sida 40 (64)
Organ
Kommunfullmäktige

KF § 58 forts.
Kommunchef Mats Öman meddelade att månadsrapporter arbetas fram till
Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsen. Månadsrapporterna redogör för
verksamheten samt prognos för 1-2 månader och helår.
Verksamhetschef Vård och omsorg Margareta Albért meddelade att om verksamheten kommer
att överskrida budget, genast tar initiativ för att nedbringa kostnaden eller för att kunna söka mer
statsbidrag. Dock kan vissa åtgärder ta en viss tid innan man ekonomiskt kan visa att
åtgärden haft effekt.
Vidare under Corona-pandemin kan inte samordning av personal ske i samma utsträckning
eftersom personal arbetar på mindre enheter för att förebygga smitta av Covid-19.
Om verksamheten erhåller exempelvis en kund med stora behov som ej var kända när årets budget
antogs i kommunfullmäktige, informeras kommunstyrelsens ordförande och kommunchef.
Verksamheten har möjlighet att senare ansöka om ytterligare medel för denna extra kostnad
från KS oförutsedda.
Beträffande ökade intäkter ser Vård- och omsorg kontinuerligt om möjligheter finns att söka och
erhålla extra medel/statsbidrag.

Skolchef Annelie Izindre
Skolan försöker att fortlöpande optimera verksamheten och fortlöpande söka statsbidrag.
Skolan har dock tidigare år haft nedskärningar av personal.
Kommunstyrelsens ordförande frågade: Vad skulle ni som verksamhetschefer behöva som extra
stöd för att ni skulle kunna bedriva er verksamhet inom budget.
Verksamhetschef Vård och omsorg Margaret Albért
* Upplever att man erhåller ett bra stöd och snabba svar när man vänder sig till
ekonomiavdelningen.
*

Önskvärt att HR avdelningen hade en resurs som arbetar med de medarbetare
som är kort och långtidssjukskrivna.

*

Behov finns av en utrednings och analys tjänst som hjälper verksamheten med att
aktivt utreda och analysera verksamheterna i samråd.

Kommunchef Mats Öman
Korttidsfrånvaron kostade Storfors kommun ca 5 miljoner kronor år 2020.
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Skolchef Annelie Izindre
* Upplever att man får ett bra stöd och snabba svar när man vänder sig till
ekonomiavdelningen.
*

Önskvärt att HR avdelningen hade en resurs som arbetar med de medarbetare som är
kort och långtidssjukskrivna.

*

Behov finns av en utrednings och analys tjänst som hjälper verksamheten med att aktivt
utreda och analysera verksamheterna i samråd.

Vidare diskuterades vidareutbildning av verksamhetschefer och enhetschefer gällande ekonomi,
uppföljning och analysfrågor.
Håkan Larsson (C)
När budget 2021 antogs av Kommunfullmäktige hade verksamhetscheferna fått frågan om man
bedömde att verksamheten kan bedrivas 2021 inom angivna budgetramar. Svaret som lämnades var
att verksamhetscheferna bedömde att det kunde göras.
Fråga: Vad har tillstött under första kvartalet 2021 eftersom verksamheterna går med ett
underskott?
Verksamhetschef Vård och omsorg Margareta Albért:
* En ökad vård tyngd har skett inom Vård och omsorg. Det kan innebära mera tid hos
kund, och ökad arbetsinsats hos kund, längre tid, fler personal och fler resor och
därmed ökade milkostnader.
Skolchef Annelie Izindre
* Till budget 2021 sa vi att vi kan minska på förskolan. Nu har det flyttat in en familj som har
barn med speciella behov inom förskolan.
* Långtidssjukskrivningar inom skolan vilket inneburit att man måste haft dubbelbemanning.
Åtgärder som bland annat genomförts:
Kommunchef Mats Öman:
* Storfors kommun har minskat antal årsarbetare, vid 2018 var det 359 stycken,
2020 var det 224 stycken årsarbetare.
* En verksamhetschef ej återbesattes, pensionsavgång,
utvecklingsstrateg tjänst är borttagen och kanslichef är föräldraledig och ingen extra
resurs är insatt.
Juhani Verkkoperä (SD) föreslog att en tidningsartikel skrivs i kommunens informationstidning
Freska Lufta om kommunens ekonomi samt att man uppmanar både kommunanställda och övriga
kommuninvånare att inkomma med förslag till åtgärder som är positiva för kommunens ekonomi.
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Ajournering 09.30—09.45
Efter att mötet återupptagits redogjorde Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S)
för Prisindex 1,9 %.
Med anledning därav har förslag till uppräkning av 2021 års budget skett med 1,9 %.
Vissa verksamheter har fått annan organisationstillhörighet genom den nya organisationen.
Budgetberedningen och verksamhetschefer och kommunchef för en dialog om uppräknade belopp
är rimliga utifrån kända saker inom varje verksamhet.
Budgetberedningen beslutade:
1. Utsända upprättade budgetförslag 2022 och plan 2023 och 2024 till närvarande
politiska företrädare.
2. Uppdra till Kommunchef Mats Öman att arbeta fram förslag till en informationsartikel
om kommunens ekonomi för att publiceras i kommunens informationstidning. Förslaget
redovisas på Kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-17
Inbjuda Kommunikationschef Eva Wiklund till Kommunstyrelsens sammanträde
2021-05-17.
Förslaget revideras utifrån de diskussioner som förs på Kommunstyrelsens
sammanträde 2021-05-17.
Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen
1. Stärka HR avdelningen.
2. Skapa en ny analys och utredningstjänst som stöd till verksamheterna.
Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige
1. Anta budget 2022 enligt bilaga 1.
2. Beräkna en befolkningsminskning om -70 personer år 2022, befolkningsminskning
om -70 personer år 2023 och befolkningsminskning -70 personer 2024.
3. Politiken och verksamheterna ska arbeta utifrån en gemensam samsyn.
4. Anpassa verksamheterna utifrån de ekonomiska förutsättningarna.
Vid Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-03 redogjorde Kommunstyrelsens ordförande Hans
Jildesten (S) för Budgetberedningens förslag till budget 2022 enligt bilaga1.
Återställandet av tidigare års underskott.
Med anledning av att vissa verksamheter har aviserat i sina prognoser att man kommer att
överskrida sin budget 2021 påverkar detta också kommunens resultat och återställandet av belopp
från tidigare års underskott.
För år 2022 skall det återställas -11 370 tkr.
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Kommunchef Mats Öman och Ekonomichef Anette Olsson betonar vikten av att verksamheterna
bedriver sin verksamhet inom givna budgetramar.
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Peter Högberg (V) föreslog att det ej skapas en ny analys och utredningstjänst som stöd till
verksamheterna. Det bör istället skapas en ny Controllertjänst kombinerat med analys och
utredningsfunktion som är till stöd för verksamheterna. Denna funktion bör även arbeta nära
verksamheterna för att kunna se vad som krävs för att verksamheterna ska kunna bedriva sin
verksamhet inom angivna budgetramar.
Hans Jildesten (S) föreslog att om verksamheterna ser i prognos att man befarar att överskrida
budgeten. Då har verksamheterna i uppdrag att för kommunstyrelsen, förutom Polen resan för
högstadieeleverna samt ofrivilliga delade turer presentera samtliga åtgärder som verksamheterna har
för avsikt att genomföra för att hamna inom budget.
Håkan Larsson (C) verksamheterna bör även vid det tillfället presentera vilka verksamheter som
enligt lag ska bedrivas och vilka verksamheter som kommunen kan besluta att ej
bedriva.
Håkan Larsson (C) föreslog att Storfors kommun inbjuder Mats Öman till ett
Kommunstyrelsemöte för att delge oss hans nya erfarenheter från Gullspångs kommun gällande
åtgärder för att verksamheterna ska bedriva sin verksamhet inom angiven
budgetram.
Hans Jildesten (S) föreslog att Storfors kommun startar ett projekt med mål att uppnå förslag till
åtgärder för att minska takten på befolkningsminskningen.
Monica Ståhl (KD) yrkade bifall till Hans Jildesten (S) förslag om projekt för att motverka
befolkningsminskning.
Verksamhetschef Vård och omsorg Margareta Albért bedömde att det är mer till gagn att det skapas
en ny analys och utredningstjänst än en Controller tjänst.
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) frågarde:
Vad skulle ni som verksamhetschef för Vård och omsorg och skolchef vilja ha hjälp
med från politiken:
Verksamhetschef Vård och omsorg Margareta Albért:
* En bra grundbemanning som man kan göra bra schema för utifrån SÄBO och Hemtjänst.
* Inom Funktionsstöd beror det på vilka kunder och dess behov man har, så utifrån det kan
Margareta Albért inte närmare specificera exakt vad som krävs.
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Skolchef Annelie Izindre:
* Personalen är fantastiska.
* Det saknas dock tid för rektorerna för utredningar och analyser.
* En Controllerfunktion vore positiv för skolan.
Kommunchef Mats Öman meddelade att enheten Teknisk drift bedöms förbruka mer medel än som
finns i budget för verksamheten. Orsak är att enheten för Teknisk drift har många
fasta kostnader som ej är direkt påverkbara. Ändå har åtgärder tidigare genomförts såsom
byte av belysning vilket varit kostnadsreducerande.
Ekonomichef Annette Olsson:
Följande bedöms överskrida erhållen budget.
* Kansli
* Enheten Teknisk drift.
* Vård och omsorg.
* Skola
Ökade intäkter:
Kommunen har exempelvis anställt en Verksamhetsutvecklare som bland annat arbetar med
att söka bidrag.
Sjukskrivningskostnader:
Storfors kommun har kostnader för sjukskrivningar om ca 4 miljoner kr.
Politiken efterfrågar en fördjupad analys av om det finns åtgärder som kommunen kan
vidta för att nedbringa sjukskrivningskostnaderna. Om möjligt sker en presentation vid
nästkommande sammanträde med Kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
Datum
2021-06-10

Sida 45 (64)
Organ
Kommunfullmäktige

KF § 58 forts.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-17 lämnar Ekonomichef Annette Olsson följande
redogörelse:
SKR presenterade sin ekonomirapport den 11/5.
Ekonomichefen lämnar några punkter från prognosen som kan vara av intresse:
 Återhämtningen i sysselsättningen, efter pandemin, kommer att dra ut på tiden och
kommer att pågå fram till 2024.
 Kommunsektorns finanser, som SKR räknar i procent av BNP, kommer att sjunka
tillbaka från 2020 års positiva procenttal, till ett negativt redan år 2021. Sedan kommer
kommunernas andel av BNP att fortsätta minska under några år framöver. Procenttalen
är inte stora som högst knappt 0,5 % och som lägst ungefär -0,5 %.
 SKR varnar för att det finns en risk för att riktade statsbidrag för med sig ökade
kostnader på sikt. Detta beror på att de riktade statsbidragen ger en högre normalnivå för
kostnader som är svårt att krympa när väl bidragen upphört.
 Hälften av den totala befolkningsökningen de kommande 10 åren beräknas
komma inom åldersgruppen 80 år eller äldre.
 Endast 16 (290) kommuner hade ett negativt resultat år 2020. Flera av de med negativt
resultat hade det p.g.a. att man placerat en del av ansvarsförbindelsen och därmed
kostnadsfört placeringen med påverkan på resultatet.
KPA:s information om pensionskostnaderna
Den 29 april hade KPA information om pensionskostnaderna.
SKR har fattat beslut om ändrat livslängdsantagande ska gälla vid pensionsskuldsberäkning, det här
kommer att påverka kostnader för pensioner för både kommuner och regioner.
Livslängdsantagandet är att vi kommer att leva längre, det är främst männens livslängd som
beräknas öka, även höginkomsttagare lever längre.
Det här innebär att det blir en engångseffekt på ansvarsförbindelsen och avsättningen av
pensionsskulden år 2021. För kommuner beräknas genomsnittlig förändring bli 3,1 % för
ansvarsförbindelsen och 5,4 % för avsättningen.
På grund av pandemin sköts vissa löneökningar upp när avtalsförhandlingarna gjordes sent år 2020.
Många löneökningar genomfördes inte förrän 2021. Detta påverkar de pensionskostnaderna som
beräknas i procent på intjänad lön, det är en fördröjning av pensionskostnaderna baserade på lön
med några år.
KPA räknar inte med att det blir så stor effekt år 2022, år 2023 beräknas det bli lägre
pensionskostnader eftersom löneökningen inte kom med på underlaget. År 2024 beräknas det sedan
bli en större ökning eftersom att två löneökningar är med i underlaget för pensionsberäkningen då.
Ekonomichef Annette Olsson meddelar att MBL 11 har ägt rum och protokollet är utsänt till
dagens sammanträde. Fackförbunden har svårt att se att vissa enheter ska kunna hålla sina
budgetar. Lärarförbundet prioriterar behöriga lärare framför en Polenresa, det går att uppnå samma
värden genom aktiviteter inom landet.
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Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogjorde för kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till budget 2022. Vidare redogjorde Kommunstyrelsens ordförande för den diskussion som
genomfördes med verksamhetscheferna vid arbetsutskottets sammanträde 2021-05-03 gällande
vilken hjälp de önskade från politiken för att de skulle kunna bedriva sin verksamhet inom budget.
Peter Högberg (V) anser att det föreligger ett behov till typ en Controllerfunktion.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-17 § 96 att:
1. Stärka HR avdelningen för arbete med kort och långtidssjukskrivna.
2. Skapa en ny analys och utredningstjänst som stöd till verksamheterna.
3. Ge kommunchefen i uppdrag att tillsätta en projektgrupp för att minska takten på
befolkningsminskningen.
4. Kostnaden belastar ansvar 110 kommunledning, verksamhet 9215 (Utvecklingsarbete).
5. Verksamheterna skall komma med förslag till Kommunstyrelsen om hur verksamheterna
ska kunna bedriva sin verksamhet inom budget exklusivt demokratiresan till Polen för
högstadieeleverna samt ofrivilliga delade turer.
6. Ge Kommunchefen i uppdrag att arbeta fram till nästa KS hur vi ska kunna använda
befintlig resurs på ekonomiavdelningen för Controlleruppdrag.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Anta budget 2022 enligt bilaga 12.
2. Beräkna en befolkningsminskning om -70 personer år 2022, befolkningsminskning
om -70 personer år 2023 och befolkningsminskning -70 personer 2024.
3. Politiken och verksamheterna ska arbeta utifrån en gemensam samsyn.
4. Anpassa verksamheterna utifrån de ekonomiska förutsättningarna.

Beslutsunderlag
Budgetberedningen 2021-04-19 § 2 Budget 2022 samt bilaga 1.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-03 § 58 samt bilaga 1.
MBL § 11 protokoll 2021-05-04.
Kommunstyrelsen 2021-05-17 § 96.
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Ekonomichef Annette Olsson redogör för ärendet.

Förslag på sammanträdet – Yrkande
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt
att Kommunfullmäktige ger budgetberedningen i uppdrag att besluta om man ska revidera budget
2022 i samband med beslut om skattesatsen eller om budget 2022 ska vara oförändrad.
Juhani Verkkoperä (SD) yrkar på återremiss. Juhani Verkoperä (SD) anför som motivering att
politiken innan beslut om budget 2022 fattas att månads och tertialrapporten finns med i utsända
handlingar till sammanträdet.
Monica Ståhl (KD) yrkar på återremiss.
Stefan Larsson (M), Peter Farrington (M) och Urban Persson (StDe) yrkar bifall till Juhani
Verkkoperä (SD) återremissyrkande.
Peter Högberg (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt bifall till Kommunstyrelsens
ordförande Hans Jildestens (S) förslag.
Ordföranden Thomas Backelin (S) finner att det föreligger två förslag.
Dels ett återremissyrkande och dels ett bifallsyrkande samt att Kommunfullmäktige ger
budgetberedningen i uppdrag att besluta om man ska revidera budget 2022 i samband med beslut
om skattesatsen eller om budget 2022 ska vara oförändrad.
Ordföranden meddelar att han kommer att ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
senare.
Ordföranden uppläser följande propositionsordning.
Ledamot/tjänstgörande ersättare som vill att ärendet ska avgöras idag röstar JA.
Ledamot/tjänstgörande ersättare som vill att ärendet ska avgöras senare röstar NEJ.
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Ledamot/tjänstgörande ersättare
Stefan Larsson (M)
Peter Farrington (M)
Christopher Johrin (M)
Håkan Larsson (C)
Mikael Lind (C)
Hans Jildesten (S)
Kenneth Hjälm (S)
Janina Hjälm (S)
Eva-Lotta Härdig Eriksson (S)
Ingrid Resare (S)
Urban Lavén (S)
Aurea Rioflorido Karlsson (S)
Steve Nilsson (S)
Birgitta Wiberg (S)
Lars-Erik Karlsson (V)
Peter Högberg (V)
Juhani Verkkoperä (SD)
Urban Persson (StDe)
Monica Ståhl (KD)
Ingrid Andersson (C) 2:e vice ordf.
Lennart Johansson (S) 1:e vice ordf.
Thomas Backelin (S)
Summa

Ja-röst

Nej-röst

Avstår från
att rösta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
16

6

Röstningsresultat
Ordföranden meddelar att röstningen har utfallit med att 16 ledamöter/tjänstgörande ersättare röstat
JA och 6 ledamöter/tjänstgörande ersättare har röstat NEJ.
Kommun fullmäktiges ordförande Thomas Backelin (S) meddelar att det ej är en tredjedel som
röstat nej. Därav har Kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta budget 2022 enligt bilaga 5.
2. Beräkna en befolkningsminskning om -70 personer år 2022, befolkningsminskning
om -70 personer år 2023 och befolkningsminskning -70 personer 2024.
3. Politiken och verksamheterna ska arbeta utifrån en gemensam samsyn.
4. Anpassa verksamheterna utifrån de ekonomiska förutsättningarna.
5. Kommunfullmäktige ger budgetberedningen i uppdrag att besluta om man ska revidera
budget 2022 i samband med beslut om skattesatsen eller om budget 2022 ska vara
oförändrad.
____________________
Juhani Verkkoperä (SD) anmäler reservation mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
Stefan Larsson (M), Peter Farrington (M), Monica Ståhl (KD) och Urban Persson anmäler
reservation mot beslutet.

Beslutet skall skickas till
Kommunchef
Annette Olsson, Ekonomichef
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Dnr KS/2021:173

§ 59

Plan 2023 och plan 2024

Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 2021-04-19 § 3 Plan 2023-2024.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-03 § 59.
Kommunstyrelsen 2021-05-17 § 97.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-17 redogjorde Kommunstyrelsens ordförande Hans
Jildesten (S) för Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till plan 2023 och 2024.
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Juhani Verkkoperä (SD) yrkade att ärendet återremitteras.
Peter Farrington (M) yrkade bifall till Juhani Verkkoperä yrkande om återremiss.
Peter Högberg (V) och Håkan Larsson (C) yrkade att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag och skickar det till Kommunfullmäktige för beslut.
Propositionsordning
Följande propositionsordning upplästes och godkändes:
Ordföranden ställde Kommunstyrelsens arbetsutskott mot Juhani Verkkoperä (SD) förslag
om återremiss.
Den som röstar enligt arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
anta plan 2023-2024 röstar JA.
Den som röstar enligt Juhani Verkkoperä (SD) förslag om återremiss röstar NEJ.

Ledamot/tjänstgörande ersättare
ORDINARIE
Hans Jildesten (S)
Eva-Lotta Härdig Eriksson (S)
Thomas Backelin (S)
Ingrid Resare (S)
Peter Högberg (V)
Håkan Larsson (C)
Lars-Erik Karlsson (V)
Peter Farrington (M)
Juhani Verkkoperä (SD)
Summa
Justerandes signatur

Ja- Nej- Avstår
röst röst från
att
rösta
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7
2
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Röstningsresultat
Ordföranden meddelar att sju ledamöter/tjänstgörande ersättare har röstat JA enligt arbetsutskottets
förslag och två ledamöter har röstat på Juhani Verkkoperä (SD) förslag om återremiss.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Anta plan 2023- och plan 2024 enligt bilaga 13.

Vid dagens Kommunfullmäktige sammanträde 2021-06-10 Ekonomichef Annette Olsson
redogjorde för plan 2023 och plan 2024.
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Stefan Larsson (M) yrkade på återremiss.
Ordföranden finner att det föreligger två förslag.
Dels ett återremissyrkande och dels Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden meddelade att han kommer att ställa propositions ordning på om ärendet ska avgöras
idag eller senare.
Följande propositionsordning uppläses och godkänns:
Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar JA.
Den som vill att ärendet ska avgöras senare röstar NEJ.

Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 2021-04-19 § 3 Plan 2023-2024.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-03 § 59.
Kommunstyrelsen 2021-05-17 § 97.
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Ledamot/tjänstgörande ersättare
Stefan Larsson (M)
Peter Farrington (M)
Christopher Johrin (M)
Håkan Larsson (C)
Mikael Lind (C)
Hans Jildesten (S)
Kenneth Hjälm (S)
Janina Hjälm (S)
Eva-Lotta Härdig Eriksson (S)
Ingrid Resare (S)
Urban Lavén (S)
Aurea Rioflorido Karlsson (S)
Steve Nilsson (S)
Birgitta Wiberg (S)
Lars-Erik Karlsson (V)
Peter Högberg (V)
Juhani Verkkoperä (SD)
Urban Persson (StDe)
Monica Ståhl (KD)
Ingrid Andersson (C) 2:e vice ordf.
Lennart Johansson (S) 1:e vice ordf.
Thomas Backelin (S)
Summa

Ja-röst

Nej-röst

Avstår från
att rösta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17

5

Röstningsresultat
Ordföranden meddelar att röstningen har utfallit med att 17 ledamöter/tjänstgörande ersättare röstat
JA och 5 ledamöter/tjänstgörande ersättare har röstat NEJ.
Kommun fullmäktiges ordförande Thomas Backelin (S) meddelar att det ej är en tredjedel som
röstat nej. Därav har Kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
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Kommunfullmäktiges beslut
Anta plan 2023- och plan 2024 enligt bilaga 6.
____________________
Stefan Larsson (M), Peter Farrington (M) Christopher Johrin (M), Juhani Verkkoperä (SD) och
Urban Persson lämnar reservation mot beslutet.

Beslutet ska skickas till
Annette Olsson, ekonomichef
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Dnr KS/2021:211

§ 60

Försäljning av Lungsundet 1:105

Bakgrund
AB Storfors Mark och Industrifastigheter, nedan kallad SMI, äger och förvaltar fastigheten
Lungsundet 1:105 enligt uppdrag från Storfors kommun. Fastigheten förvärvades under våren 2015
efter att Storfors kommunfullmäktige fattat beslut. Köpeskillingen landade på 7,8 mnkr.
Att hyra ut en fastighet har sina för- och nackdelar. En av nackdelarna är att en entreprenör inte
vill, av förståeliga skäl, investera och utföra underhåll i fastigheten samt får svårigheter att planera
sin verksamhet över längre tid. Underhållsbehovet i byggnaden och området som helhet är
omfattande för att kunna nå en ökad attraktivitet att välja just Lungsundet som camping,
hotell/pensionat och konferens.
Kommunfullmäktige har efter förslag från SMI fattat beslut om att anläggningen kan säljas.
SMI´s styrelse har löpande fört diskussioner hur vi skulle kunna gå vidare gällande Lungsundet
1:105 och har enhälligt kommit fram till att inleda en försäljningsprocess av fastigheten.
Försäljningsprocessen har ägt rum via Länsförsäkringar fastighetsförmedling i Filipstad.
Fastigheten har annonserats via Hemnet, Objektvision, Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings
hemsida och sponsrade annonser på Facebook. Totalt antal klick 7 935 stycken. Totalt har det varit
fyra visningstillfällen som har genererat 12 spekulanter. Två bud inkom varav ett var ett
”symboliskt bud” och ett på 4,2 mnkr.
SMI´s styrelse bjöd in den aktör som hade lämnat ett rimligt och seriöst bud av fastigheten
till att presentera sig under ett styrelsemöte. Aktörerna som bjöds in var Henrik Von Scheele och
Richard du Rietz. Personerna gjorde en mycket seriös presentation av sig själva och beskrev att de
har erfarenheter av att bedriva camping, hantera fastigheter, kunskap om marknadsföring och
nätverkade. De är medvetna om att fastigheten har behov av viss renovering för att höja sin status
och har en plan att i inledningsskedet investera ca 1 mnkr i renovering och utveckling. De har båda
ett brett nätverket och goda relationer till Lundsbergs skola där en samverkan har för avsikt att
stärkas. Entreprenörerna ämnar att driva verksamheten i ett gemensamt bolag.
Styrelsen har sedan diskuterat om budet skulle antas eller om försäljningsprocessen skulle
förlängas. Beslutet var enhälligt, AB Storfors Mark och Industrifastigheters styrelse föreslog
kommunfullmäktige att anta budet och att erbjuda Henrik Von Scheele och Richard du Rietz att
köpa Lungsundet 1:105 till ett pris av 4,2 mnkr. Priset är tillika det bud som entreprenörerna har
lämnat till mäklaren.
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Under förutsättning att kommunstyrelsen den 3 maj, 2021, säger ja till att godkänna lämnat pris så
har styrelsen inom SMI diskuterat att entreprenören på något sätt, genom villkorat avtal, omgående
får tillgång till fastigheten i syfte att säkerställa kommande sommarsäsong. Mäklaren kommer att
vara behjälplig att skriva ett köpeavtal och där viss handpenning
kommer att erläggas av entreprenören. Om kommunfullmäktige säger nej till affären så är detta
villkorat i avtalet och entreprenören får då lämna fastigheten.
Genom att fastigheten säljs så ökar sannolikheten att verksamheten kan utvecklas i positiv riktning
och fortsätta vara ett nav inom den turistiska infrastrukturen som finns längs sjösystemet
Bergslagskanalen.
Genom en försäljning till ett belopp av 4,2 mnkr så kommer AB Storfors Mark och
Industrifastigheter att uppvisa ett underskott. Idag har bolaget lån hos Kommuninvest
på 7,8 mnkr vilket även anges i bolaget balansräkning i årsredovisning för 2020.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-03 redogjorde VD Mats Öman för ärendet.
AB Storfors Mark & Industrifastigheter lämnade ut Lungsundet 1:105 till försäljning via mäklare.
Flera visningar har genomförts. Anbud har inkommit. Styrelsen för AB Storfors Mark &
Industrifastigheter har genomfört diskussioner och förhandlingar med anbudsgivaren.
Vid styrelsemötet 2021-04-15 för AB Storfors Mark & Industrifastigheter behandlades ärendet.
Enligt § 6 ”Styrelsen är enig att föreslå Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige om att erbjuda
Henrik Von Scheele och Richard du Rietz att köpa Lungsundet 1:105 till ett pris av 4,2 mnkr. Priset
är tillika det bud som entreprenörerna har lämnat till mäklaren”.
Protokoll från AB Storfors Mark & Industrifastigheter daterat 2021-04-15 följer som bilaga 1 till
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-05 § 74.
Mats Öman meddelade att 4,2 mnkr är lägre än det bokförda värdet av Lungsundet 1:105.
Ekonomichef Annette Olsson redogjorde för vilka konsekvenser det medför i bokslutet om
man säljer Lungsundet 1:105 till ett lägre belopp än det bokförda.
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Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Oppositionsråd Håkan Larsson (C) yrkade bifall till att sälja fastigheten Lungsundet 1:105.
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige
Sälja fastigheten Lungsundet 1:105 till Henrik Von Scheele och Richard du Rietz för 4,2 miljoner
kronor.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Protokoll AB Storfors Mark och Industrifastigheter, daterat 2021-04-15 samt bilaga 1
Objektbeskrivning från mäklare.
Tjänsteutlåtande från VD Mats Öman, 2021-04-30 (SMI/2021:6).
Kommunstyrelsen 2021-05-03 § 74.

Henrik Von Scheele och Richard du Rietz har därefter låtit meddela att man återtaget anbudet och
har ej för avsikt att fullfölja affären att köpa Lungsundet 1:105.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-17 presenterade Kommunstyrelsens ordförande
Hans Jildesten (S) ny anbudsgivare, Olof Olsson vilken deltar på sammanträdet.
Olof Olsson har lämnat ett anbud på fastigheten Lungsundet 1:105. Olof Olsson
lämnar en presentation över sig och sin familj, erfarenheter att driva företag, nätverk,
ekonomi och avsikter med förvärv av Lungsundet 1:105.
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) meddelade att Olof Olsson anmält intresse att
förvärva fastigheten Lungsundet 1:105 för en summa om 3,8 miljoner kronor.
Styrelsen för AB Storfors Mark och Industrifastigheter hade styrelsemöte 2021-06-04, varvid man
beslutade att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att sälja fastigheten Lungsundet
1:105 till Olof och Linda Olsson för minst 3,8 miljoner kronor. Dock skulle anbudsgivaren
informeras om att politiken tidigare har beslutat att sälja fastigheten för en summa om 4,2 miljoner
kr, varför anbudet om 3,8 miljoner kronor gör det mindre säkert att erhålla ett godkännande av
fullmäktige.
Olof Olsson meddelade att han accepterar att summan höjs till 4,2 miljoner kronor under
förutsättning av Storfors kommun ikläder sig ansvaret för en förenklad detaljplaneändring
Lungsundet 1:105 samt att kommunen ikläder sig ansvaret om snöröjning och gräsklippning under
ett år från tillträdesdatumet.
Olof Olsson har inbetalt en förskottsbetalning om ca 400 tkr.
Orsak till att en förändrad detaljplan måste genomföras är att köparen avser att med familj skall bo i
Annexet. I nuvarande detaljplan är det förbjudet att nyttja till lokalen till bostad
utan det skall vara hotellverksamhet.
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VD AB Storfors Mark och Industrifastigheter Mats Öman meddelade att ett kontrakt är upprättat
till och med 2021-09-05 med annan entreprenör som driver Lungsundet 1:105 under sommaren.
Kommunstyrelsen beslutar att ajournera sammanträdet mellan 08:55-09:20.
Kommunstyrelsens ordförande återupptager mötet igen 09.20.
Förslag på sammanträdet - yrkanden
Peter Högberg (V) yrkade bifall till försäljning av Lungsundet 1:105 för en köpeskilling
om 4,2 miljoner kronor.
Peter Högberg (V) ansåg att sådana åtaganden från kommunens sida som snöröjning och
gräsklippning för ett år helst bör undvikas, dock i aktuellt ärende yrkar Peter Högberg bifall till att
Storfors kommun åtager sig snöröjning och gräsklippning under ett år Lungsundet 1:105 samt att
Storfors kommun ikläder sig genomförandet av en förenklad detaljplan för Lungsundet 1:105.
Peter Högberg (V) yrkade att någon formulering inskrivs i protokollet gällande hur kommunen
hanterar skillnaden mellan bokfört värde av Lungsundet 1:105 och det belopp om
4,2 miljoner kr som Kommunen erhöll vid försäljningen Lungsundet 1:105.
Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) yrkade bifall till AB Storfors Mark och Industrifastigheters förslag.
Efter avslutade förhandlingar fann ordföranden att det endast förelåg ett förslag.
Kommunstyrelsen beslutade att
Starta en förenklad detaljplaneändring Lungsundet 1:105 när försäljning av
Lungsundet 1:105 vunnit laga kraft.
Kommunstyrelsen beslutade föreslå Kommunfullmäktige att
Sälja Lungsundet 1:105 till Olof och Linda Olsson för 4,2 miljoner kronor.
Protokollet justeras omedelbart.
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Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för ärendet.

Förslag på sammanträdet – Yrkande
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Peter Högberg (V), Stefan Larsson (M) och Monica Ståhl (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Sälja Lungsundet 1:105 till Olof och Linda Olsson för 4,2 miljoner kronor.
____________________

Beslutet ska skickas till
Styrelsen AB Storfors Mark och industrifastigheter
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§ 61

Försäljning del av Storfors 11:117.

Storfors kommun nedan kallad kommunen, äger och förvaltar fastigheten Storfors 11:117.
Del av fastigheten belägen norr om länsväg 774 utarrenderas idag som jordbruksmark. I
gällande detaljplan (som vann laga kraft den 17 april 2009) är denna mark avsedd för industri
och småindustri. Gällande arrendeavtal är möjligt att säga upp med 3 månaders uppsägningstid om
marken skall användas för industri.
Kommunen har under tre års tid haft en dialog med några personer om en etablering av en konceptfabrik
avsedd för landbaserad fiskproduktion, livsmedelshantering och förädling och servicebyggnader
(inklusive kontor) samt ytor utanför byggnaderna för lossning och lastning
av produkter. En dialog har även förts har om en framtida utbyggnad om ytterligare 2 anläggningar.
Varje anläggning behöver en yta på ca 50 000 m2.
Under den senaste tiden har diskussionerna accelererat och Arctic Sustainability Group AB
nedan kallad ASG har nu beslutat att starta verksamheten kommunen och önskar förvärva
150 000 m2 av fastigheten Storfors 11:117 markerat enligt bilaga 1.
ASG har för avsikt att färdigställa den första fabriken under 2022. Beräknat antal nya arbetstillfällen i
kommunen när projektet nått sin slutfas och är i full produktion är 80 till 100 personer.
Kommunen och ASG har tecknat ett optionsavtal daterat 2021-05-16. Optionsavtalet är
villkorat med att Storfors kommunfullmäktige beslutar om försäljning av fastigheten till ASG
och att beslutet vinner laga kraft.
Kommunen har vid tidigare företagsetableringar sålt mark för en krona med villkor om att fastigheten
skall bebyggas inom en viss tid enligt avtal.
I Storfors handlingsplan för bättre näringslivsklimat står bland annat att kommunen skall
skapa plug-in tomter för att underlätta företagsetableringar. Med detta i åtanke så bygger kommunen en
väg in mellan den yta som ASG vill förvärva och yta som då är förberedd som plug-in för en kalkylerad
kostnad på ca 1,5 miljoner. I slutet av denna väg uppför kommunen
en transformatorstation som kommer att förse de nya fastigheterna med el. Kostnaden för
vägen står kommunen för. Kostnaden för transformatorstationen delas mellan parterna enligt särskilt
avtal som tecknas i ett senare skede.
Kommunen kommer att bygga ledningar för sjövatten till och från ASGs fastighet för en kalkylerad
kostnad på ca 8 miljoner. För att klara den kommande kapacitetsökningen, så
kommer det att vara nödvändigt att utföra åtgärder vid kommunens reningsverk för en
kalkylerad kostnad på ca 6 miljoner. Samt ett antal pumpar för en kalkylerad kostnad på ca 1 miljon.
Den kalkylerade totalkostnaden för sjövattenrör, uppdaterat reningsverk samt pumpar är ca 15 miljoner.
I avtal med ASG så står det inskrivet att denna investering skall vara kostnadsneutral för kommunen.
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KF § 61 forts.
Förslag är att kommunen säljer del av fastigheten Storfors 11:117 enligt bilaga 1, för en
summa av 1 krona till ASG.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-17 redogjorde Kommunstyrelsens ordförande Hans
Jildesten för ärendet samt överlåter till VD för Artic Sustainability Group AB att närmare redogöra för
ärendet.
Ajournering av sammanträdet 11.20 - 11.45.
Gruppmöte genomförs.
Mötet återupptages 12.00 eftersom samtliga ledamöter ej återkopplats sig till mötet.
Efter ajourneringen återupptar Kommunstyrelsens ordförande sammanträdet igen.
Kommunstyrelsen beslutade att föreslår Kommunfullmäktige
Sälja del av fastigheten Storfors 11:117 för 1 krona till Arctic Sustainability Group AB,
enligt bilaga 14, (Bilaga 1, 2021-05-16) .

Beslutsunderlag
1. Optionsavtal, daterat 2021-05-16
2. Tilläggsavtal till optionsavtal. 2021-05-16
3. Bilaga 1, daterat 2021-05-16
4. Bilaga 2, daterat 2021-05-16
5. Bilaga 3, daterat 2021-05-16
6. Bilaga 4, daterat 2021-05-16
7. Detaljplan (upprättad 2009)
8. Tjänsteutlåtande från Näringslivsutvecklare Kristina Karlsson, 2021-05-16.
9. Kommunstyrelsen 2021-05-17 § 100.

Vid dagens Kommunfullmäktige sammanträde redogör Kommunstyrelsen ordförande Hans
Jildesten (S) för ärendet.
Storfors kommun avser att starta arbete med installationer för sjövatten när ASG har påbörjat
ASGs byggnation.

Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt
föreslår att i beslutsmeningen inskrivs Optionsavtal och tilläggsavtal skrivs in i köpeavtalet.
Juhani Verkkoperä (SD) yrkar på återremiss.
Juhani Verkkoperä (SD) anförda motivering till återremissyrkandet följer som bilaga 7.
Monica Ståhl (KD) yrkar på återremiss.
Monica Ståhl (SD) anförda motivering till återremiss följer som bilaga 8.
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Stefan Larsson (M) och Peter Farrington (M) yrkar på återremiss.
Peter Högberg (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt Hans Jildestens (S)
tilläggsförslag.
Peter Högberg (V): Så många av fullmäktiges ordinarie ledamöter/tjänstgörande ersättare har yrkat
på återremiss samt tagit upp olika juridiska frågor.
En återremiss bör ha ett klart avgränsat uppdrag. Därav föreslår Peter Högberg (V) att ärendet
återremitteras med uppdrag att Kommunstyrelsens ordförande skall kontakta Sveriges Kommuner
och Regioners (SKR) jurister och begära att det juridiska utlåtanden skall ske skriftligt.
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) yrkar bifall till Peter Högberg (V)
återremissyrkande.
Ordföranden finner att det föreligger två återremissyrkanden med olika uppdrag.
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Följande propositionsordning uppläses och godkänns:

Propositionsordning
Den som bifaller Peter Högbergs (V) förslag röstar JA.
Den som bifaller Stefan Larsson (M) förslag röstar NEJ.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Stefan Larsson (M)
Peter Farrington (M)
Christopher Johrin (M)
Håkan Larsson (C)
Mikael Lind (C)
Hans Jildesten (S)
Kenneth Hjälm (S)
Janina Hjälm (S)
Eva-Lotta Härdig Eriksson (S)
Ingrid Resare (S)
Urban Lavén (S)
Aurea Rioflorido Karlsson (S)
Steve Nilsson (S)
Birgitta Wiberg (S)
Lars-Erik Karlsson (V)
Peter Högberg (V)
Juhani Verkkoperä (SD)
Urban Persson (StDe)
Monica Ståhl (KD)
Ingrid Andersson (C) 2:e vice ordf.
Lennart Johansson (S) 1:e vice ordf.
Thomas Backelin (S)
Summa

Ja-röst

Nej-röst

Avstår från
att rösta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

9

Röstningsresultat
Ordföranden meddelar att 13 ledamöter/tjänstgörande ersättare röstat JA och
9 ledamöter/tjänstgörande ersättare röstat 9.
Kommunfullmäktige har således bifallit Peter Högbergs (V) återremissyrkande.
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Kommunfullmäktiges beslut
Återemittera ärendet med uppdrag att Kommunstyrelsens ordförande skall kontakta
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) jurister och begära att det juridiska utlåtanden skall ske
skriftligt.
___________________
Stefan Larsson (M), Peter Farrington (M), Christopher Johrin (M), Håkan Larsson (C),
Mikael Lind (C), Juhani Verkkoperä (SD), Urban Persson (StDe), Monica Ståhl (KD),
Ingrid Andersson (C) anmäler reservation

Beslutet ska sändas till
Hans Jildesten (S)
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Nytt sammanträde med Kommunfullmäktige

Med anledning av att ärendet Försäljning del av Storfors 11:117 återremitterades till
Kommunstyrelsen bör beslut fattas om ett extra kommunfullmäktige då detta ärende behandlas.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har sammanträde 2021-06-24 klockan 18.00 i Kommunhuset samt via
Teams.
____________________
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