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KF § 12 Komplettering av föredragningslistan 
 

Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Backelin framställer frågan om föredragningslistan 

kan kompletteras med nedanstående ärenden. 

En förutsättning är dock att samtliga närvarande beslutande ledamöter är eniga. 

 

* Deltagande i politiska sammanträden på distans. 

* Fullmäktige idag att säga ja till att kommunstyrelsens ordförande ger delegation till 

 kommunchef Mats Öman för att ansöka om bidrag 2020. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Bevilja att föredragningslistan kompletteras med ovanstående ärenden. Noteras att 

Kommunfullmäktige är eniga. 

 

____________________ 
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KF § 13 Meddelanden 
 

Administrativa nämnden 

Protokoll 2020-01-29. 

 
Östra Värmlands Överförmyndarnämnd 
Protokoll 2020-01-20 § 1-4 

Protokoll 2020-01-20 § 5-7 sekretess. 

Protokoll ÖFN 2020-02-17 § 8-11. 

Protokoll ÖFN 2020-02-17 § 12-13 sekretess. 

Årsberättelse 2019. 

 
Myndighetsnämnden 

Protokoll 2020-02-13 

Myndighetsnämndens årsredovisning 2019. 

 
Hjälpmedelsnämnden 
Protokoll 2020-02-20 

 

Länsstyrelsen Värmland 
Regional grundsyn för totalförsvaret i Värmland. 

Tillstånd enligt reservatsföreskrifterna för naturreservatet Baksjön i storfors kommun. 

Tillsyn av vattenuttag där Storfors kommun är verksamhetsutövare. 

Meddelande om gemensam handläggning av anmälningspliktig vattenverksamhet, 

strandskyddsdispens och miljöfarlig verksamhet. 

Beslut nyanläggning av markkabel Bjurbäckshyttan och Lilla Lungen. 

 

Kommunrevisionen i Kristinehamn, granskning av Östra Värmlands 

överförmyndarnämnd och Administrativa nämnden 2019. 
Revisionsrapport granskning av Östra Värmlands överförmyndarnämnd 2019. 

Revisionsrapport granskning av Administrativa nämnden 2019. 

 
Bergslagens räddningstjänst 

BRT Dm nr 1 2020 protokoll. 

 
Kommunrevisionen Storfors kommun 
Anmärkning brister i styrning av verksamhet och ekonomi. 

 
Drifts- och servicenämnden 

Protokoll DSN 2020-02-20  

 

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 

Rapport lekmannarevisor Renhållningsbolaget. 
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KF § 13 forts. 

 

Valmyndigheten 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2020 1V 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2020 2V Regeringsbeslut om att se över delar av valsystemet. 

valmyndighetens nyhetsbrev 2020 3V Regeringen har svarat på Riksrevisionens rapport om 

valförfarandet. 

 

Revisionen 

Följebrev beträffande länsgemensam granskning psykisk ohälsa bland äldre. 

Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre, slutlig. 

Storfors Rapport granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Godkänna redovisningen av meddelanden och lägga dem till handlingarna. 

 

____________________ 
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 Dnr KS/2020: 

 

KF § 14 Hemställan om entledigande från samtliga förtroendeuppdrag i Storfors 

 kommun 

 
Birgitta Hagström (C) har inkommit 2020-03-04 med hemställan om entledigande från 

samtliga politiska uppdrag i Storfors kommun. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Bevilja Birgitta Hagström (C) entledigande från samtliga politiska uppdrag i Storfors 

 kommun. 

 

2. Hemställa hos Länsstyrelsen Värmland om ny sammanräkning. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Birgitta Hagström 

Länsstyrelsen Värmland 

LÖV 
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 Dnr KS/2020:112  

KF § 15  Årsredovisning för AB Storfors Mark och Industrifastigheter 2019 
 

Kommunchef Mats Öman redogör för årsredovisning för AB Storfors Mark och 

Industrifastigheter 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 § 64 samt bilaga 15. 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för ärendet verksamhet och investeringar m.m.  

som genomförts under år 2019. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna årsredovisning 2019 för AB Storfors Mark & Industrifastigheter enligt bilaga 1. 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kopia 

Hans Jildesten 

Mats Öman 
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Dnr KS 2020-0063  

KF § 16 Årsredovisning 2019 Storfors kommun 
 

Kommunchef Mats Öman redogör för förslag till årsredovisning 2019 Storfors kommun.  

Årsredovisningen visar på ett negativt resultat om – 13, 392 tkr. 

 

Ekonomiskt resultat och analys: 

Årets resultat för kommunen uppgick till minus 13,0 miljoner kronor, vilket var 13,4 miljoner 

kronor sämre än det budgeterade resultatet. 

Borträknat VA-verksamheten, som inte ska vara skattefinansierat, var resultatet minus 13,1 

miljoner kronor då VA-verksamheten hade ett överskott på 0,1 miljoner kronor under 2019. 

Orsaken till det negativa resultaten är bland annat att kommunen hade 5,5 miljoner kronor 

lägre verksamhetsintäkter än budgeterat. Bland annat fick kommunen lägre bidrag än planerat. 

 

Under de senaste åren har kommunens intäkter från Migrationsverket minskat kraftigt.   

År 2017 uppgick intäkterna till 39,5 miljoner kronor, år 2018 till 27,4 miljoner kronor jämfört 

med 17,1 miljoner kronor 2019. 

2019 har sedan de tidigare fonderade medlen från Migrationsverket på totalt 8,7 miljoner 

kronor intäktsförts för att täcka delar av kommunens kostnader kopplade till migration. 

Bidragen har fördelats till enheterna för skolan, IFO, Integration och arbetsmarknad. 

 

Ytterligare en orsak till det negativa resultatet var att verksamhetens kostnader översteg 

budget med 9,3 miljoner kronor. Det är främst personalkostnader som överstiger budget och 

det beror på att verksamheten ännu inte hunnit anpassa sig till den nya intäktsnivån. En annan 

orsak är att extra personal har krävts då verksamheten haft kunder med mycket omfattande 

vårdbehov. 

 

Årsredovisningen överlämnades till kommunrevisionen i slutet av februari 2020. 

 
Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 Storfors kommun. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2020-02-24 § 19. 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 § 65. 

Revisionsberättelse 2019  
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KF § 16 forts. 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för årsredovisning 2019 för Storfors kommun. 

Kommunchef redogör för händelser som påverkat att kommunen erhöll ett negativt resultat. 

Det negativa resultatet ska återställas inom 3 år. 

 

Kommunrevisionen tillstyrker att kommunen godkänner årsredovisning 2019. 

  
Kommunfullmäktiges beslut  

 

Godkänna årsredovisningen 2019 enligt bilaga 2.  

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mats Öman 

Annette Olsson 

Eva Wiklund  
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Dnr KS 2020-0063  

KF § 17  Ansvarsprövning: Revisionsberättelse, revisorernas redogörelse samt 

 ansvarsfrihet för förtroendevalda i nämnder och styrelser 

  
Föreligger revisionsberättelse 2019 för Storfors kommun. 

 

Utsedda revisorer i Storfors kommun har granskat den verksamhet som bedrivits i 

kommunstyrelsen och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer under 2019. 

 

KPMG har biträtt revisorerna vid revision. Resultat och omfattning av genomförd granskning 

framgår i bilagan Revisorernas redogörelse och i bilagor för de kommunala bolagen 

 
Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 för Storfors kommun. 

Revisionsberättelse 2019. 

Revisorernas redogörelse 2019. 

Följebrev till revisionsrapport årsredovisning 2019. 

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31. 

 

Kommunrevisionens ordförande Ingemar Olsson redogör för revisionsberättelse 2019 mm. 

 

Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 

för de gemensamma nämnderna (Administrativa nämnden, Drifts- och servicenämnden, 

Hjälpmedelsnämnden, Myndighetsnämnden, Östra Värmlands överförmyndarnämnd) 

Valnämnden samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande meddelar för att behandla ärendet ansvarsfrihet för 

Kommunstyrelsen är det för få fullmäktigeledamöter närvarande för att det ska kunna 

genomföras.  

Kommunfullmäktiges ordförande föreslår därför att ärendena om ansvarsfrihet för 

Kommunstyrelsen och de gemensamma nämnderna Administrativa nämnden, drifts- och 

servicenämnden, Hjälpmedelsnämnden, Myndighetsnämnden, Östra Värmlands 

överförmyndarnämnd, Valnämnden samt enskilda ledamöter i dessa organ behandlas vid 

nästkommande fullmäktige sammanträde 2020-06-25. 

   
Kommunfullmäktiges beslut  

 

Bifalla kommunfullmäktiges ordförandes förslag att ärendena om ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen och de gemensamma nämnderna samt för de enskilda ledamöterna i dessa 

organ behandlas på kommande kommunfullmäktige 2020-06-25. 

___________________ 

 

Kopia 

Lennart Aronsson 
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   Dnr KS/2020:99  

KF § 18  Enkel fråga från Monica Ståhl (KD) Hur har det gått med rökstoppet i 

 Storfors kommun 

 
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) besvarar frågan. 

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 

Anse den enkla frågan besvarad, se bilaga 3 och 4. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Monica Ståhl  
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 Dnr KS 2019-0175 

KF § 19  Rapportering ej verkställda beslut/avbrott i verkställighet Q4 2019 
 

 
Område Typ av 

bistånd/ insats 

Beslutsdatum Ej verkställt inom 3 

månader från beslutsdatum 

Avbrott i verkställighet 

där biståndet ej åter 

verkställts inom tre 

månader 

SoL IFO 

 

Kontaktperson 2019-09-18 Beslutet har ej kunnat 

verkställas då lämplig 

uppdragstagare saknas. 

 

 

SoL IFO 

 

Kontaktperson 2019-04-30 Beslutet har ej kunnat 

verkställas då lämplig 

uppdragstagare saknas. 

Daritalande kontaktperson 

sökes specifikt. 

 

 

SoL IFO 

 

Kontaktfamilj 2019-02-21 

Datum för 

förlängning 

av beslut 

2019-08-19 

Beslutet har ej kunnat 

verkställas då lämplig 

uppdragstagare saknas. 

 

SoL IFO 

 

Kontaktperson 2019-01-16  Tidigare uppdragstagare 

sade upp sitt uppdrag, därav 

avbrott 2019-09-11. 

Beslutet verkställs på nytt 

2020-01-31. 

SoL ÄO 

 

Särskilt boende 2019-09-23 Beslutet har ej kunnat 

verkställas inom 3 månader 

på grund av att ledig bostad 

saknas. Beslutet har 

verkställts 2020-01-13. 

 

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från handläggare Sofia Axén, 2020-02-24. 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 § 59. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Godkänna redovisningen rapportering ej verkställda beslut/avbrott i verkställighet Q4 2019 

 

____________________ 

 

Kopia 

Sofia Axén  
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 Dnr KS 2020-0083  

KF § 20  Genomgång av ej besvarade motioner och medborgarförslag 
 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige 30 § föreskrivs att det två gånger 

per år skall redovisas de motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt. 

Redovisning skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober. 

 

Motion: 
Motion från Andris Widuss (M): Arvoden även för ersättare och Kommunfullmäktige. 

Dnr KS 2018-0233 Inkom 2018-08-06 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-04 § 76: 

Motion arvode även för ersättare och Kommunfullmäktige sänds till Kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

Motion från Urban Persson (StDe) om närvarorätt och delta i överläggningarna men inte i 

besluten. 

Dnr KS 2019-0071 Inkom 2019-02-20. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-28 § 115 att motionen om närvarorätt och delta i 

överläggningarna men inte i besluten remitteras till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Motion från Monica Ståhl (KD) om ställ in alltför korta Kommunfullmäktige möten 

Dnr KS 2019-0315 Inkom 2019-10-02 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-10 § 177 att remittera motionen till 

Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Medborgarförslag: 

Medborgarförslag – Stäng av Gjutåsvägen vid vändplanen. 

Dnr KS 2018-0358 Inkom 2018-12-10 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-14 § 190 att återremittera ärendet till 

Kommunstyrelsen för beredning. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2020-02-24 § 15. 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 § 60. 

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 

Godkänna redovisningen av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag. 

 

___________________  
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Dnr KS 2019-0013 

KF § 21 Revidering av arbetsordning för fullmäktige, deltagande i politiska 

 sammanträden på distans 
 

Tre ändringar föreslås: 

 
 6 § första stycket: 9 ordinarie sammanträden per år ändras till 6 per år. 

 
 I linje med Kommunfullmäktiges beslut att digitalisera distributionen av handlingar bör lydelsen 

uppdateras gällande 13 § tredje stycket. Ny lydelse: 

 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Kallelse och övriga handlingar 

till allmänheten kan beställas i fysiskt format. Beställningen ska göras i förväg till 

kansliet. Taxa för utlämnande av handlingar och övriga kopior och utskrifter 

tillämpas. 

 
 35 § tredje stycket: bör strykas eftersom det inte efterlevts och inte efterfrågats. 

 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-16 redogjorde Kanslichef Oskar Eklöf för 

ärendet. 

Kanslichef Oskar Eklöf föreslog en komplettering:  

I nuvarande arbetsordning står det inskrivet: 

30 § Motioner 

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

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober” 

 

31 § Medborgarförslag 

”Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden 

i april och oktober” 

 

Kanslichef Oskar Eklöf meddelade att fullmäktige beslutade 2019-12-19 § 227 om 

sammanträdestider 2020. Kommunfullmäktige har ej inplanerat något sammanträde i oktober. 

Nuvarande formulering bör ändras.  

Kommunfullmäktiges sammanträden 2020 

Torsdagen den 13 februari kl. 18.00. 

Onsdagen den 8 april kl. 18.00. 

Torsdagen den 25 juni kl. 18.00. 

Torsdagen den 10 september kl. 18.00. 

Torsdagen den 26 november kl. 18.00. 

Torsdagen den 17 december kl. 18.00. 
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KF § 21 forts. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslog att texten revideras gällande när 

motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt skall redovisas för fullmäktige. 

Förslag att texten ändras till ”Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner 

som inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras en gång på våren till fullmäktiges ordinarie 

sammanträden och en gång på hösten till fullmäktiges ordinarie sammanträden.  

 

Gällande medborgarförslag föreslogs, Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de 

medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras en gång på våren till 

fullmäktiges ordinarie sammanträden och en gång på hösten till fullmäktiges ordinarie 

sammanträden. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kanslichef Oskar Eklöf, 2019-10-22 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 2019-02-28 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 2019-10-22. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2020-02-24 § 4 samt bilaga 1. 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 § 44 samt bilaga 9. 

Tjänsteutlåtande från kanslichef Oskar Eklöf, 2020-04-07.  

 

 

Kanslichef Oskar Eklöf redogör för ärendet. Vidare redogörs för att fullmäktiges 

arbetsordning bör kompletteras ytterligare, så att fullmäktige godkänner deltagande på distans 

för ledamöter i fullmäktige, styrelsen och övriga nämnder när särskilda skäl föreligger. 

(Extra ärende Deltagande i politiska sammanträden på distans, 2020-04-07), dnr KS/2020: 

Kanslichef Oskar Eklöfs tjänsteutlåtande 2020-04-07 redovisas enligt nedan: 

”Med anledning av Covid-19 bör fullmäktige vidta förberedande åtgärder för att säkerställa 

genomförande av sammanträden.  
Kommunallagen 

5 kap. Fullmäktige 

16 § Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat 

det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 

sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. 

 

72 § sista stycket Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges 

sammanträden på distans, ska arbetsordningen reglera i vilken utsträckning sådant 

deltagande får ske. 

 

6 kap. Styrelsen och övriga nämnder 

24 § Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds 

sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §. 

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 
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KF § 21 forts. 

 
Revidering av arbetsordning 

Arbetsordningen § 9 kompletteras med ett nytt sista stycke enligt följande förslag: 

Ordförande får efter samråd med vice ordförande tillåta att en eller flera ledamöter deltar på 

distans när särskilda skäl föreligger.  

 

Förslag på sammanträdet – Yrkande 
Hans Jildesten (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges arbetsordning 

kompletteras så att kommunfullmäktige godkänner deltagande på distans för ledamöter i 

fullmäktige, styrelsen och övriga nämnder när särskilda skäl föreligger. Detta inskrivs i 

fullmäktiges arbetsordning. 

 

Hans Jildesten (S) yrkar i övrigt att ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen. 

 

Håkan Larsson (C) yrkar bifall till Hans Jildestens (S) förslag. 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Godkänna deltagande på distans för ledamöter i fullmäktige, styrelsen och övriga nämnder 

 när särskilda skäl föreligger. 

 

2. Komplettera fullmäktiges arbetsordning enligt punkt 1. 

 

3. I övrigt återremittera ärendet för revidering av arbetsordningen för fullmäktige till 

 kommunstyrelsen. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

Kopia 

Oskar Eklöf 

Lennart Aronsson 

Cecilia Collin 

Eva Wiklund  
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 Dnr KS 2019-0315 

KF § 22  Svar på motion från Monica Ståhl (KD) - Ställ in alltför korta 

Kommunfullmäktigemöten 
   
 

Bakgrund 

Monica Ståhl (KD) inkom 2019-10-02 med en motion om att ställa in alltför korta 

kommunfullmäktigemöten. I motionen föreslår Monica Ståhl följande: 

 

"Att KF-möten som av presidiet beräknas pågå kortare tid än 30 minuter och inte innehåller 

sådana viktiga beslut som inte kan vänta till nästkommande ordinarie KF-möte ställs in i så 

god tid som möjligt". 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-10 § 177 att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 
Svar 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2019-11-14 § 192 att minska antal 

sammanträden för kommunfullmäktige från nio till sex bör risken för alltför korta 

sammanträden minskas.  

 

Ordförande kan vid risk för alltför korta sammanträden ställa in i enlighet med 

arbetsordningen § 8. 

 
Beslutsunderlag 

Motion från Monica Ståhl (KD) 2019-09-23 

Kommunfullmäktige 2019-10-10 § 177 

Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 192 

Tjänsteutlåtande kanslichef Oskar Eklöf, 2020-02-04 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2020-02-24 § 16. 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 § 46. 

 

Kanslichef Oskar Eklöf redogör för ärendet. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Besvara motionen enligt ovan. 

 

___________________ 

 

 

Kopia 

Monica Ståhl (KD) 
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Dnr KS 2018-0233 

KF § 23  Svar på motion från Andris Viduss (M): Arvoden även för ersättare och 

 kommunfullmäktige 

 

 
Moderaterna genom Andris Viduss inkom 2018-08-02 med en motion där följandes yrkas: 

 
- att arvodesbestämmelser för förtroendevalda omarbetas snarast 

- att ersättning ska utgå även till ej tjänstgörande närvarande ersättare i nämnder och utskott med 50 % av 

ersättningen för ordinarie ledamot 

- att utge en närvaropremie på 300 kr till tjänstgörande ledamot i kommunfullmäktige 

 

Svar på motionen 

Kommunstyrelsen har tidigare föreslagit att en arbetsgrupp ska ta fram ett förslag på nya 

arvodesbestämmelser. Med anledning av Storfors kommuns ekonomiska situation och den 

förändrade politiska organisationen har arbetet avvaktats. Arbetet kommer nu startas i och 

med att den nya politiska organisationen kom på plats 2020-03-01. 

 
Beslutsunderlag 

Motion från Moderaterna i Storfors Arvoden även för ersättare och kommunfullmäktige, 

2018-08-06. 

Kommunfullmäktige 2018 10-04 § 76, Motion Arvoden även för ersättare och 

Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2020-02-24 § 15, Genomgång av ej besvarade motioner 

och medborgarförslag 

Tjänsteutlåtande från kanslichef Oskar Eklöf, 2020-03-05. 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 § 47.  

 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-16 redogjorde kanslichef Oskar Eklöf för 

ärendet och förslag till besvarande av motionen. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) meddelade att tidigare beslutades  

enligt KS 133/2019 erbjöds respektive parti i kommunfullmäktige Storfors att anmäla en 

partiföreträdare till en parlamentarisk arbetsgrupp som ska genomföra en översyn av 

arvodesbestämmelser. Ordförandeposten och sammankallande är Socialdemokraternas 

representant. Kommunstyrelsens ordförande uppmanar igen övriga partier att anmäla en 

representant till de parlamentariska arbetsgruppen till kommunkansliet. 

 

  



 

STORFORS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2020-04-08 

 

Sida 

19(26) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KF § 23 forts. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Besvara motionen med hänvisning till ovanstående svar. 

 

Uppmana respektive parti i kommunfullmäktige i Storfors att anmäla en partiföreträdare till 

en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag på nya arvodesbestämmelser.  

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Hans Jildesten 

Lars-Erik Karlsson 

Peter Farrington 

Håkan Larsson 

Monica Ståhl 

Juhani Verkkoperä 

Urban Persson 

Cecilia Collin 
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 Dnr KS 2020-0038  

KF § 24  Styrdokument för Storfors kommuns arbete med Krisberedskap  

2020-2022 
 
Sammanfattning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) har undertecknat en överenskommelse om kommunernas krisberedskap 

2019-2022 (SKL 18/03101). Överenskommelsen utgår från Lag (2006:544) om 

kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap (LEH), Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH) samt 

Kommunallag (2017:725).  

 

I enlighet med överenskommelsen har Storfors kommun upprättat ett styrdokument för 

krisberedskap 2020-2022. Styrdokumentet anger kommunens övergripande mål och 

inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. 

 
Bakgrund  

I enlighet med överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med 

krisberedskap. Storfors kommunhar nu upprättat ett styrdokument för krisberedskap 

2020-2022. Styrdokumentet anger kommunens övergripande mål och inriktning för 

arbetet med krisberedskap under mandatperioden. 

 

Av överenskommelsen framgår att kommunen för varje mandatperiod ska, med 

beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen (RSA), utarbeta och fastställa ett styrdokument 

som ska innehålla: 

 

 Kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 

mandatperioden 

 övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, 

bolag och kommunalförbund 

 kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 

 kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 

 vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska 

ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

 

Styrdokumentet skall antas av kommunfullmäktige och kommer att revideras för varje 

ny mandatperiod. Styrdokumentet följs upp i samband med den uppföljning som årligen 

redovisas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt till 

Länsstyrelsen Värmland. Uppföljningarna kommer att årligen i februari månad 

redovisas för kommunstyrelsen. 
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KF § 24 forts. 
 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-16 redogjorde säkerhetssamordnare  

Michael Björklund för ärendet. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande säkerhetssamordnare Michael Björklund, 2019-12-11 

Styrdokument för krisberedskap 2020-2022 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2020-02-24 § 6 samt bilaga 3. 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 § 49 samt bilaga 11. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Anta Styrdokumentet för Storfors kommuns arbete med Krisberedskap 2020-2022  

enligt bilaga 5. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia  

Michael Björklund  
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 Dnr KS 2020-0019 

KF § 25  Förlängd Biblioteksplan för Storfors kommun 
 

Det har sedan 2004 funnits en paragraf i bibliotekslagen om att kommuner och landsting ska 

anta planer för sin biblioteksverksamhet. Sedan 2014 har Sverige en bibliotekslag där det står 

att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner (SFS 2013:801, 17 §). Det åligger 

således varje kommun att anta en biblioteksplan. Den verksamhet som ska ingå i 

biblioteksplanen är den biblioteksverksamhet som kommunen bedriver som huvudman. 

Eftersom Storfors kommun bedriver skolbiblioteksverksamhet som huvudman ska även den 

ingå i planen. 

 

Storfors kommun har en antagen biblioteksplan för 2015-2018. Biblioteksplanen blev i beslut 

av kommunfullmäktige förlängd till att omfatta även 2019. Kommunfullmäktige har 

uppdragit kultur- och fritidsenheten/folkbiblioteket att ta fram en ny biblioteksplan. På grund 

av personalomsättning och en vakant tjänst var det svårt att på ett adekvat sätt avsätta tid till 

det arbetet under 2019. Nu när vakansen är tillsatt med en ny skol- och barnbibliotekarie, samt 

jag som relativt ny bibliotekschef har haft tid att lära känna kommunens specifika möjligheter 

och förutsättningar, har arbetet med en reviderad biblioteksplan påbörjats. Arbetet beräknas 

vara klart under första halvåret 2020. När den nya biblioteksplanen efter eventuella 

revideringar är godkänd ska den enligt tidigare beslut gälla 2020-2023. För att kommunen ska 

leva upp till lagkraven är det dock viktigt att den nuvarande biblioteksplanen gäller under 

tiden arbetet med den nya planen pågår.  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-16 redogjorde Bibliotekschef Michael 

Nordeman för ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande bibliotekschef Michael Nordeman, 2020-01-20 

Kommunfullmäktige 2018-12-05 § 41, Förlängd biblioteksplan till och med 2019-12-31. 

Kommunfullmäktige 2015-02-05 § 99, Biblioteksplan för Storfors kommun 2015-2018. 

Bilaga 2 Kommunfullmäktige 2015-02-05 § 99. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2020-02-24 § 8. 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 § 51. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Förlänga nuvarande biblioteksplan för Storfors kommun till och med 2020-12-31. 

 

____________________ 

 

Kopia 

Michael Nordeman 

Olof Rodéhn 

Lennart Aronsson 

Cecilia Collin  
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 Dnr KS 2018-0358 

KF § 26  Svar på medborgarförslag – Stäng av Gjutåsvägen vid vändplanen 
 

Ett medborgarförslag inkom till Storfors kommun 2018-12-10 om att stänga Gjutåsvägen för 

biltrafik. 

Ärendet har behandlats i gängse ordning och meddelande till förslagsställaren har utförts. 

Efter det negativa beskedet tog fastighetsägaren kontakt med skogsbolaget och fick sin vilja 

igenom 

 
Finansiering 

Ingen 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-16 redogjorde enhetschef Teknisk drift  

Tommy Svärd för ärendet. 

 
Beslutsunderlag redogjorde  

Medborgarförslag inkom 2018-12-10. 

Kommunfullmäktige 2019-01-31 § 96. 

Kommunfullmäktige 2019-10-10 § 176. 

Kommunstyrelsen 2019-10-21 § 200. 

Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 190. 

Tjänsteutlåtande från enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd, 2020-03-09  

Kommunstyrelsen 2020-03-16 § 56. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Stryka ärendet i ärendelistorna då det inte längre är aktuellt. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Förslagsställaren  
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 Dnr KS 2019-0071 

KF § 27  Svar på motion från Urban Persson (StDe) om närvarorätt och rätt att 

delta i överläggningarna men inte i besluten i Kommunstyrelsen 
 

Urban Persson (StDe) inkom 2019-02-20 med nedanstående motion: 

”Enligt kommunallagen 4 kap. 28 § om en ”Närvarorätt” får fullmäktige besluta att en 

förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid 

nämndens sammanträden och delta i en överläggningarna men inte i besluten. Så jag 

motionerar till kommunfullmäktige att få komma med i kommunstyrelsen. Tanken är 

uppenbart att ledamöter från mindre partier inte ska stängas ute. Detta lärde jag mig för övrigt 

på informationen i Lungsund” 

 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2001-06-21 § 54 att införa öppna 

Kommunstyrelsesammanträden. 

Detta innebär att allmänhet har rätt att närvara och lyssna på vad som behandlas på 

sammanträdet, dock ej yttra sig. Likaledes äger ej allmänhet närvarorätt om 

nämnden/styrelsen skulle behandla något sekretessärende.  

 

Motionären föreslår att han får komma med i kommunstyrelsen. Motionären skriver att 

mindre partier ej ska stängas ute. 

 

Vart fjärde år förrättas val till Riksdag, Regioner och Kommunfullmäktige. 

Till grund för fördelning av antal platser till respektive parti i kommunfullmäktige ligger 

vilket valresultat respektive parti erhållit i allmänna val. 

Utifrån mandatfördelningen i kommunfullmäktige fördelas antal platser i kommunstyrelsen 

och utskott. 

Kommunstyrelsen har 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. 

När samtliga ordinarie ledamöter och ersättare är tillsatta utifrån ovanstående kan det innebära 

att mindre partier ej erhåller någon ordinarie plats eller ersättare i nämnd eller utskott. 

Representation i nämnd sker alltså utifrån valresultatet. 

 

Med anledning av ovanstående motivering bör motionärens motion avslås. 

 
Beslutsunderlag 

Motion från Urban Persson (StDe) 2019-02-20. 

Kommunstyrelsens 2001-06-21§ 54. 

Tjänsteutlåtande från kommunsekreterare Lennart Aronsson, 2020-03-04. 

Kommunstyrelsen 2020-03-20 § 58. 
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KF § 27 forts. 

 

Kommunsekreterare Lennart Aronsson redogör för förslag till besvarande av motionen.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Avslå motionen i enlighet med ovanstående motivering. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Urban Persson  
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 Dnr KS/2020:149 

KF § 28 Fullmäktige idag säger ja till att kommunstyrelsens ordförande  

 ger delegation till kommunchef Mats Öman för att ansöka om bidrag 

 under 2020 

 
Föreligger skrivelse enligt nedan från Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) 

enligt nedan: 

”Kommunfullmäktiges beslut 2007-12-17 § 211. 

Begränsningar av verksamheternas handlingsfrihet. 

Fullmäktige tog beslut om bland annat: Avtal skall ingås/undertecknas av kommunstyrelsens 

ordförande och kommunchefen. 

 

Detta beslut är bra men ställer till det vid vissa tillfällen när det gäller ansökningar av pengar 

från statliga myndigheter som idag skall ha in sina ansökningar digitalt. 

 

Alla andra kan lösa detta genom att ge 2 personer underteckningsrätt även digitalt. 

 

Våra statliga myndigheter gör som dom vill och detta kan inte vi påverka. 

 

Vi har nu några ansökningar om pengar som vi inte kan söka på grund av vissa av våra 

statliga myndigheters ansökningsförfarande. 

 

Kommunstyrelsens ordförande kan enligt myndighetens regler ge kommunchefen delegation 

för undertecknande av ansökningarna. 

 

Detta säger fullmäktiges beslut nej till. 

 

Därför ber jag nu fullmäktige idag att säga ja till att kommunstyrelsens ordförande ger 

delegation till kommunchef Mats Öman för att ansöka om bidrag under 2020 och att detta förs 

till protokollet.” 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Att säga ja till att kommunstyrelsens ordförande ger delegation till kommunchef Mats Öman 

för att ansöka om bidrag under 2020. 

 

____________________ 

 

Kopia 

Hans Jildesten 

Mats Öman 

Cecilia Collin 

 


