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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-04-07 
 

Kallelse 
Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde.  
Ersättarna underrättas om sammanträdet. 
 
Tid: 2021-04-15, kl. 18:00 
 
Plats: Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset samt via Teams 
 
 
Program  
Tid  Programpunkt  Lokal  

17:00  Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.  Valsaren  

17:00 Gruppmöte Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna. 

Synaren  

17:00  Gruppmöte Sverigedemokraterna.  Betaren  

17:00  Gruppmöte Storforsdemokraterna.  Lokal nr 2  

18:00  Allmänhetens frågestund.  Valsaren  

18:05  Ordet är fritt.    

18:15 Tema: Information från Vård- och omsorg 
Verksamhetschef  
Vård och omsorg 
Margareta Albért 

18:45-
18:55 Ärendebehandling.    

 
Thomas Backelin 
Ordförande 
 
Vid förhinder meddelar kommunfullmäktigeledamot detta till KS-kansli som inkallar 
ersättare efter ordning som fastställts vid val.  
Telefon 0550-651 53, 0550-651 47, 0550-651 37 eller storfors.kommun@storfors.se  
  

mailto:storfors.kommun@storfors.se
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-04-07 
 

 Ärenden Dnr Paragra
f 

 

1 Mötets öppnande    

2 Upprop    

3 Val av protokollsjusterare 
samt bestämmande av 
justeringens tid och plats 

   

4 Meddelanden    

5 Anmälan om motion från 
Juhani Verkkoperä (SD)  
om Äldreombudsman 

  Juhani Verkkoperä (SD) 

6 Anmälan från Stefan 
Valentin Larsson (M) och 
Peter Farrington (M): Stopp 
för verkställande samt 
omprövning av beslut i KS 
gällande sammanslagning av 
Vargbroskolan och 
Vuxenskolan/SFI 

   

7 Redovisning av ej 
färdigbehandlade 
medborgarförslag och 
motioner 

   

8 Årsredovisning Storfors 
kommun 2020 

KS/2021:9 KS § 38 Kommunchef  
Mats Öman 
 
Ekonomichef 
Annette Olsson 

9 Tertialrapport 3 
avvikelser/missförhållanden, 
SoL 

KS/2020:431 KS § 48 Enhetschef IFO 
Marina Collstam 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-04-07 
 

 Ärenden Dnr Paragra
f 

 

10 Barnchecklista KS/2021:59 KS § 49 Verksamhetschef  
Vård och omsorg 
Margareta Albért 

11 Svar på Motion - Större 
möteslokaler för Kulturhuset 

KS/2020:493 KS § 53 Kommunsekreterare 
Lennart Aronsson 

12 Detaljplan Kvarnvägen KS/2020:42 KS § 58 Tf. Enhetschef 
Teknisk drift 
Jukka Mäenpää 

13 Försäljning av industrimark KS/2021:42 KS § 60 Tf. Enhetschef 
Teknisk drift 
Jukka Mäenpää 
 
Näringslivsutvecklare 
Kristina Karlsson 

14 Borgen för Storfors Sport 
och Aktivitetscenter 

KS/2020:599 KS § 67 Verksamhetsutvecklare 
Anne-Louise Izindre 

15 Fyllnadsval: Ersättare (S) till 
Styrelsen för Stiftelsen 
Björkåsen. 

 -------  
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 
Protokoll 2021-02-26 
 
 
§ 2 
 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 
Dnr DSN/2021:1     Dpl 10 
 
Drifts- och servicenämndens beslut 
Upprättad verksamhetsberättelse och bokslut för 2020 godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gemensamma drifts- och servicenämndens långsiktiga vision är - det 
ska bli bättre att vara medborgare i Värmland. Nämnden skapar 
förutsättningar för samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner 
och landstinget. Genom samverkan kan resurser nyttjas på ett mer 
kostnadseffektivt sätt och kvalitén samt möjligheten att följa utvecklingen 
förbättras. Nämnden ska för varje verksamhetsår anta verksamhetsplan och 
budget samt hantera nämndens verksamhetsberättelse och bokslut efter 
genomfört verksamhetsår. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2021 
Drifts- och servicenämndens Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga parter i Drifts- och servicenämnden. 
 
 

mailto:karlstadskommun@karlstad.se
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 
Protokoll 2021-02-26 
 
 
§ 3 
 
Verksamhetsplan och budget 2021 
Dnr DSN/2021:2     Dpl 10 
 
Drifts- och servicenämndens beslut 
Kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan och budget 2021 
godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden ska inför varje verksamhetsår anta verksamhetsplan och budget. 
Föreliggande ärende avser nämndens verksamhet och budget för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2021 
Drifts- och servicenämndens verksamhetsplan och budget 2021 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga parter i Drifts- och servicenämnden. 
 
 

mailto:karlstadskommun@karlstad.se
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 
Protokoll 2021-02-26 
 
 
§ 4 
 
Nyttjande av överskott för arbete med 
reglemente och samverkansavtal 
Dnr DSN/2021:4, DSN/2021:3     Dpl 00, 10 
 
Drifts- och servicenämndens beslut 
Förslag till beslut av nyttjande av överskott är enligt nedan: 

1. Att nämnden återtar tidigare beslut kring nyttjande av överskott, Dnr 
DSN/2020:9 Nyttjande av överskott för genomförande av 
kommunikationsinsats. 

2. Att nämnden godkänner att överskottet från årets resultat används till 
insats för att arbeta vidare med reglemente och samverkansavtal. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vi ser att vi i det fortsatta arbetet med nämndens reglemente och 
samverkansavtal har behov av att ta in externt stöd och expertis. De 
förutsättningar gällande lagar och regler som finns i dag kring kommunal 
och offentlig samverkan är långt fler än de som fanns när nämnden bildades, 
och för att få klarhet i vilka möjliga alternativ och vägval som är lämpliga 
för fortsatt samverkan behöver arbetet fortsätta under första halvåret 2021.  
 
Nämnden redovisar ett överskott på cirka 119 000 kronor och hela 
överskottet ämnas då användas till att köpa in externt stöd för det fortsatta 
arbetet. Arbetet med att öka kännedom om nämndens uppdrag och potential 
genomförs efter att reglemente och samverkansavtal är uppdaterat. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2020 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga parter i Drifts- och servicenämnden. 
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 
Protokoll  2021-02-26  

Tid och plats 
2021-02-26, kl. 09:00 – 11:00 
Karlstad CCC och via länk 
Mötet ajourneras kl. 10:28-10:35. 

Tjänstgörande 
Mattias J Fröding (KD) ordförande 
Lisa Levin (S) (Arvika) tjänstgör för Peter Söderström (S) (Arvika) 
Johanna Söderberg (C) (Eda) 
Åsa Hååkman Felt(S) (Filipstad) 
Göran Adrian (C) (Forshaga) 
Tomas Nilsson (S) (Grums) 
Jens Fischer (OR) (Hagfors) 
Kenth Carlsson (KD) (Hammarö) 
Torsten Bergstedt (M) (Kristinehamn) 
Mathias Lindquist (S) (Munkfors) 
Linda Johansson (S) (Sunne) 
Ola Johansson (M) (Säffle) 
Kjell-Erik Mattsson (S) (Torsby) 
Rolf Emanuelsson (C) (Årjäng) 
Patrik Fornander (M) (Region Värmland) 

Ersättare 
Ulf Söhrman (M) (Filipstad) 
Tomas Pettersson (S) (Hagfors) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd Gemensam drift- och servicenämnd 

Sammanträdesdatum 2021-02-26 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-18 

Datum då anslaget tas ner 2021-04-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Tage Erlandergatan 8, 

Karlstad 

Underskrift  .......................................................................  
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Justerare 
Linda Johansson (S) 

Tid och plats för justering 
Karlstad den 17 mars 2021 

Övriga närvarande 
Viktoria Grännsjö, kommunikatör, Karlstads kommun 
Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, Karlstads kommun 
Peter Jönarp, IT-strateg, Karlstads kommun 
Roberta Jonsson, IT-controller, Karlstads kommun 
Åsa Hansen, bibliotekschef, Karlstads kommun 
Petter Engelbertsson, samordnare, Karlstads kommun 
Mikael Borén, IT-chef, Region Värmland (från informationspunkter) 

Underskrifter 
Sekreterare  .................................................................................  
 Viktoria Grännsjö 

Ordförande  .................................................................................  
 Mattias J Fröding 

Justerare  .................................................................................  
 Linda Johansson 
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§ 1 
 
Godkännande av extraärende 
Dnr      Dpl  
 
Gemensam drift- och servicenämnds beslut 
Följande ärendet tas upp som extra ärenden vid dagens möte:  

• Nyttjande av överskott för arbete med reglemente och 
samverkansavtal 

  

mailto:karlstadskommun@karlstad.se
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§ 2 
 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 
Dnr DSN/2021:1     Dpl 10 
 
Drifts- och servicenämndens beslut 
Upprättad verksamhetsberättelse och bokslut för 2020 godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gemensamma drifts- och servicenämndens långsiktiga vision är - det 
ska bli bättre att vara medborgare i Värmland. Nämnden skapar 
förutsättningar för samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner 
och landstinget. Genom samverkan kan resurser nyttjas på ett mer 
kostnadseffektivt sätt och kvalitén samt möjligheten att följa utvecklingen 
förbättras. Nämnden ska för varje verksamhetsår anta verksamhetsplan och 
budget samt hantera nämndens verksamhetsberättelse och bokslut efter 
genomfört verksamhetsår. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2021 
Drifts- och servicenämndens Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga parter i Drifts- och servicenämnden. 
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§ 3 
 
Verksamhetsplan och budget 2021 
Dnr DSN/2021:2     Dpl 10 
 
Drifts- och servicenämndens beslut 
Kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan och budget 2021 
godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden ska inför varje verksamhetsår anta verksamhetsplan och budget. 
Föreliggande ärende avser nämndens verksamhet och budget för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2021 
Drifts- och servicenämndens verksamhetsplan och budget 2021 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga parter i Drifts- och servicenämnden. 
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§ 4 
 
Nyttjande av överskott för arbete med 
reglemente och samverkansavtal 
Dnr DSN/2021:4, DSN/2021:3     Dpl 00, 10 
 
Drifts- och servicenämndens beslut 
Förslag till beslut av nyttjande av överskott är enligt nedan: 

1. Att nämnden återtar tidigare beslut kring nyttjande av överskott, Dnr 
DSN/2020:9 Nyttjande av överskott för genomförande av 
kommunikationsinsats. 

2. Att nämnden godkänner att överskottet från årets resultat används till 
insats för att arbeta vidare med reglemente och samverkansavtal. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det fortsatta arbetet med nämndens reglemente och samverkansavtal har 
behov av att ta in externt stöd och expertis. De förutsättningar gällande lagar 
och regler som finns i dag kring kommunal och offentlig samverkan är långt 
fler än de som fanns när nämnden bildades. För att få klarhet i vilka möjliga 
alternativ och vägval som är lämpliga för fortsatt samverkan behöver arbetet 
fortsätta under första halvåret 2021. 
 
Nämnden redovisar ett överskott på cirka 119 000 kronor och hela 
överskottet ämnas då användas till att köpa in externt stöd för det fortsatta 
arbetet. Arbetet med att öka kännedom om nämndens uppdrag och potential 
genomförs efter att reglemente och samverkansavtal är uppdaterat. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2020 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga parter i Drifts- och servicenämnden. 
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Information 
E-tjänsteutvecklingen i länet 
Ann Salomonsson, chef Kontaktcenter Karlstads kommun, informerar. 
 
Bibliotekssamverkan i länet 
Åsa Hansen, bibliotekschef och Petter Engelbertsson samordnare, Karlstads 
kommun, informerar. 
 
Redovisning av delegeringsbeslut 
Inget att redovisa. 

mailto:karlstadskommun@karlstad.se


 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 1(12) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-10 

 

 

  

 
 Plats och tid Onsdagen den 10 mars 2021 i Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, 

klockan 08:30 – 12:00  sammanträdet ajournerades 09:20 – 09:40 
 

Beslutande Linda Brunzell (M), ordförande 
Thomas Backelin (S), 1:e vice ordförande 
Göran Pettersson (S), 2:e vice ordförande 
Simon Jansson (C) 
Britta Angenete Gillberg (L)  §§ 12-14 
Urban Jonsson (S) 
Lars-Erik Karlsson (V) 
 

Tjänstgörande ersättare 
 

Annika Wetterling (M), ersatte Simon Jansson (C) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Per-Olof Södergren (C) Acke Månsson (S) 
Torbjörn Svensson (KD) Peter Farrington (M) 
Erika Eriksson (S) Lennart Johansson (S) 
 

Övriga deltagare Trond Reimers, förvaltningschef Agne Adolfsson, sekreterare 
Rickard Johansson, byggnadsinspektör Jan Rydberg, BAB handläggare 
Daniel Madsen, miljöinspektör (d) Therese Tivehag, byggnadsinspektör (d) 

Utses att justera Thomas Backelin (S) 
 

Ersättare  Göran Pettersson (S) 

Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret, 18 mars 2021 
 
Underskrifter 
 Sekreterare ……………………………………………………… Paragrafer §§ 12-19 
 Agne Adolfsson  

 1:e vice ordförande ……………………………………………………… 
 

 Thomas Backelin (S)  

 Justerare ……………………………………………………… 
 

 Göran Pettersson (S)  
 
 
  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-10 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-18 Datum då anslaget tas ned 2021-04-08 

Förvaringsplats för protokollet Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
 

Underskrift ……………………………………………………… 
 

 Agne Adolfsson  



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2(12) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-10 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
§ 12 Dnr 2021-00036   XXXXX, XXXXXXX - Sanktionsavgift för olovlig tillbyggnad och 
                                        fasadändring på enbostadshus .......................................................................... 3 
§ 13 Dnr 2020-00172   Yttrande över revidering av Tillväxt- och tillsynsnämndens reglemente ........ 5 
§ 14 Dnr 2021-00002   Verksamhetsrapport .......................................................................................... 7 
§ 15 Dnr 2021-00009   Ekonomisk rapport till KS ................................................................................ 8 
§ 16 Dnr 2021-00003   Delegationsbeslut ............................................................................................. 9 
§ 17 Dnr 2021-00004   Inkomna handlingar ........................................................................................ 10 
§ 18 Dnr 2021-00005   Avslutade lantmäteriförrättningar .................................................................. 11 
§ 19 Dnr 2021-00006   Förvaltningsinformation ................................................................................. 12 

 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 3(12) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-10 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 12 Dnr 2021-00036 
 
XXXXXXX, XXXXXXXX - Sanktionsavgift för olovlig 
tillbyggnad och fasadändring på enbostadshus 
 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 4(12) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-10 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 12 Dnr 2021-00036 
 
 
 
 
 
__ 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 5(12) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-10 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 13 Dnr 2020-00172 
 
Yttrande över revidering av Tillväxt- och 
tillsynsnämndens reglemente 
 

Sammanfattning 
En ändring av Tillväxt- och tillsynsnämndens reglemente kräver djupare 
analys än det utskickade underlaget. Ändringar påverkar avtalet mellan 
Karlskoga och Storfors och måste således godkännas av båda parterna.  
 

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2021. 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 25 november 2020. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-12-07 § 51 
KS förslag på reglemente   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Tillväxt- och tillsynsnämnden tillstyrker de ändringarna i förslaget 

som grundar sig på Sveriges kommuner och regioners förslag.  
2. Tillväxt- och tillsynsnämnden avråder från att flytta ansvaret för de 

trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor 
(1978:234) till Samhällsbyggnadsnämnden. 

3. Tillväxt- och tillsynsnämnden föreslår att ansvaret för de 
trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor 
(1978:234) i sin helhet flyttas till tillväxt- och tillsynsnämnden och 
tas bort från samhällsbyggnadsnämndens reglemente. 

 

Yrkanden 
Urban Jonsson (S) och Annika Wetterling (M) yrkade bifall till 
förvaltningens beslutsförslag punkterna 1 och 2, samt att punkt 3 ändras 
till: 
"Tillväxt- och tillsynsnämnden föreslår att ansvarsfrågan för de 
trafikuppgifter som anges i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor 
(1978:234) utreds och klargörs."  
 

Propositionsordningar 
Ordförande ställde först förvaltningens förslagspunkter 1 och 2 till beslut 
under proposition och fann att nämnden biföll detta.  
Därefter ställde ordförande Urban Jonssons (S) och Annika Wetterlings 
(M) ändringssyrkande på punkt 3 mot förvaltningens förslag under 
proposition och fann att nämnden biföll Urban Jonssons (S) och Annika 
Wetterlings (M) ändringssyrkande.  



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 6(12) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-10 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 12 Dnr 2021-00036 
 
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att lämna yttrande över 
revidering av nämndens reglemente till kommunstyrelsens arbetsutskott 
enligt följande: 
1. Tillväxt- och tillsynsnämnden tillstyrker de ändringarna i förslaget 

som grundar sig på Sveriges kommuner och regioners förslag. 
2. Tillväxt- och tillsynsnämnden avråder från att flytta ansvaret för de 

trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor 
(1978:234) till Samhällsbyggnadsnämnden. 

3. Tillväxt- och tillsynsnämnden föreslår att ansvarsfrågan för de 
trafikuppgifter som anges i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor 
(1978:234) utreds och klargörs. 

 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott   
 
 
__ 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 7(12) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-10 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 14 Dnr 2021-00002 
 
Verksamhetsrapport 
 

Sammanfattning 
 
Trond Reimers, förvaltningschef redovisade den månatliga rapporten för 
februari 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport februari 2021  
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av 
verksamhetsrapporten.  
 
 
Expedieras till: 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
 
 
__ 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 8(12) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-10 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 15 Dnr 2021-00009 
 
Ekonomisk rapport till KS 
 

Sammanfattning 
Tillväxt- och tillsynsnämnden redovisar ett underskott om 17 tkr vid 
utgången av februari månad. Nämnden uppnår inte periodens 
budgeterande intäkter och det vägs till viss del upp av låga 
personalkostnader. Lönekostnaderna för hela Tillväxt- och 
tillsynsnämnden ligger under budget. Nämnden har tilldelats en 
investeringsbudget om 50 tkr till möbler men inga inköp har gjorts ännu.  
 

Beslutsunderlag 
Verksamhets- och ekonomirapport februari 2021  
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden godkände den ekonomiska rapporten för 
februari 2021.   
 
 
 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
 
__ 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 9(12) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-10 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 16 Dnr 2021-00003 
 
Delegationsbeslut 
 

Sammanfattning 
Tillväxt- och tillsynsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande och tjänstemän enligt gällande delegeringsordning. Dessa 
beslut redovisas månatligen för nämnden. Redovisningen innebär inte att 
tillväxt- och tillsynsnämnden får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. 
Däremot står det tillväxt- och tillsynsnämnden fritt att återkalla lämnad 
delegation. 
 
Delegationsbeslut för februari 2021 anmäls dnr TTN 2021.00003 
 
Delegationsbeslut BAB Karlskoga och Storfors februari 2021 
Delegationsbeslut PBL februari 2021 
Delegationsbeslut Teknik- och fastighetsavdelningen februari 2021 
Delegationsbeslut Miljö februari 2021 
Ordförandedelegation - T217001 - Underrättelse om avslutad förrättning   
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden godkände redovisningen av 
delegeringsbeslut.  
 
 
 
Vid nästa sammanträde 2021-04-15 önskar nämnden få information om 
följande ärenden: 
– MI 2021-194 Anmälan om upphörande av serveringstillstånd. 
– Indraget serveringstillstånd. 
 
 
__ 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 10(12) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-10 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 17 Dnr 2021-00004 
 
Inkomna handlingar 
 

Sammanfattning 
Miljöprogram - Karlskoga kommun 
Protokollsutdrag KF 2021-02-02 § 3 
Begäran om entledigande från Hans Malmberg (L) 
Samverkansprotokoll TTF 2021-02-09   
 
 
__ 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 11(12) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-10 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 18 Dnr 2021-00005 
 
Avslutade lantmäteriförrättningar 
 
 
 
__ 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 12(12) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-10 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 19 Dnr 2021-00006 
 
Förvaltningsinformation 
 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen informerade om följande:  
 
Av nämnden begärd information 
− Jan Rydberg, BAB handläggare, informerade om ett beslut angående 

bostadsanpassning. 

− Therese Tivehag, byggnadsinspektör, informerade om regler och 
handläggning gällande attefallshus. 

− Daniel Madsen informerade om tillsyn av sprängämnesprekursorer. 
 

Överklagade beslut 
Inga inkomna överklagningar att rapportera. 
En tidigare överklagan på bygglov för ett gym, har avslagits av Mark- 
och miljödomstolen. 
 
Råd och nätverk 
Nämndpresidiet och Trond Reimers, förvaltningschef, deltog den 1 mars 
2021 på Karlskoga och Storfors kommunstyrelsers samråd med Tillväxt- 
och tillsynsnämnden. 
Linda Brunzell (M) och Trond Reimers, förvaltningschef, rapporterade 
från Sverigefinska rådet den 23 februari 2021. 
Linda Brunzell (M) rapporterade från Tvärsektoriellt råd för folkhälsa 
och barnkonvention (Tvär) den 5 mars 2021. 
 
Övrigt 
Inga övriga frågor togs upp. 
 
 
 
__ 
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Beslutande 

Kommunhuset, Kristinehamns kommun, kl. 14:00-14:40 samt distansdeltagande via teams 

Ledamöter 
Ellen Skaare Håkansson (KD) ordförande 
Barbro Davidson (M) 
Sune Frisk (S) 
Ingegerd Nordkvist (-) 
Ingrid Resare (S) 
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Asa Wahlgren, ekonom § 10 

§§ 7-12 sekretess 55 13-14 Östra Värmlands överförmyndarnämnd 

2021-02-22 
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Kristinehamn, Degerfon, filipstad, Karlskoga, Storfors 

Ersättare 
Inga-Lill Röhr (S) 
Britt-Marie Karlsson (S) 
Eva Närvä Eickenrodt (M) 
Marianne Högberg (S) 

Sune Frisk (S) Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Paragrafer 7-12 

Justering på cistans kla 22-03-01 

Ma 

Ellen Skaare Håkansson 

Sune Frisk (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslag 

Förvaringsplats för protokollet Pärm på överf-
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Underskrift 
Ma us Warnicke 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(7) 
Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-02-22 

Öfn § 7 

Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkänns. 

Justerandes sign 

  

Utdragsbestyrkande 
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Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(7) 
Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-02-22 

Öfn § 8 

Information från förvaltningen 

Beslut 
Östra Värmlands överförmyndarnämnd tackar för informationen och lägger den 
till handlingarna. 

Sammanfattning 

Magnus Warnicke informerar om den löpande verksamheten. 

• Frånvaro och nya restriktioner med anledning av pågående pandemi. 
Personalen på enheten är på kontoret varannan dag, övrig tid jobbar vi 
hemifrån. 

• Information om rekrytering av ny överförmyndarhandläggare. Vi 
kommer även att ta in två granskare på deltid som kommer att arbeta 
hemifrån under årsräkningsperioden. 

• Ärende som återremitterats av nämnden kommer inte att tas upp pga 
andra förändrade omständigheter i ärendet. 

• Vi kommer att erbjuda våra ställföreträdare en digital utbildning under 
våren (2021-04-21). Vi har gått samman med kontoren i Karlstad och 
Forshaga och köpt in tjänsten från SKR. Kalle Larsson håller utbildning 
angående dödsbohantering utifrån ett ställföreträdarperspektiv. 

Justerandes sign 

   

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(7) 

Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-02-22 

Öfn § 9 

Information från ordförande 

Ellen Skaare Håkansson (KD) meddelar att det inte framkommit något nytt 
sedan senaste sammanträdet. 

Ordet lämnas till  Inga-Lill Röhr (S) som informerar kort om vad som händer i 
Föreningen Sveriges Överförmyndare. 

Justerandes sign 

  

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(7) 
Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-02-22 

Öfn § 10 

Årsberättelse 2020 

Beslut 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd godkänner årsberättelse för 2020. 

Sammanfattning 

Innan verksamhetsberättelse för 2020 tas upp i kommunfullmäktige i 
Kristinehamns kommun och skickas till övriga deltagande kommuner ska 
årsberättelsen godkännas av överförmyndarnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-12 
Årsberättelse för 2020 

Skickas till 

Kristinehamns kommun, Degerfors kommun, Filip stads kommun, Karlskoga 
kommun och Storfors kommun. 

Justerandes sign 

  

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(7) 

Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfots, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-02-22 

Öfn § I I 

Internkontroll per 2020- I 2-3 I 

Beslut 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd godkänner redogörelsen om 
internkontroll per 2020-12-31. 

Sammanfattning 

Enligt tidigare beslut av Östra Värmlands överförmyndarnämnd ska 
överförmyndarenheten visa statistik per halvårs- och helårsskifte av gällande 
punkter som nämnden formulerat i internkontrollplanen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-09 
Internkontroll per 2020-12-31 

 

Utdragsbestyrkande 
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Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(7) 

Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfots, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-02-22 

Öfn § 12 

Medlemsavgift Föreningen Sveriges Överförmyndare 

2021 

Beslut 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd beslutar om medlemskap för samtliga 
ledamöter och ersättare samt att avgiften 500 kronor per person ska belasta 
överförmyndarnämndens budget. 

Sammanfattning 

Föreningen Sveriges Överförmyndare är en intresseorganisation för politiker och 
tjänstemän som arbetar med överförmyndarfrågor. Medlemsavgiften för 2021 är 
500 kronor per person. 

Beslutsunderlag 

Överförmyn.darenheten.s tjänsteskrivelse 2021-02-15 
Medlemsbrev från Föreningen Sveriges Överförmyndare januari 2021 

Justerandes sign 

  

Utdragsbestyrkande 
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Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 
Sammanträdesdatum 

2021-02-22 Sekretess 
Kristinehamn, Degerfors, filipstad, Karlskoga, Storfors 

Plats och tid Kommunhuset, Ktisiinehamns kommun, kl. 14:00-14:40 samt distansdeltagande via teams 

Beslutande Ledamöter 
Ellen Skaare Håkansson (KD) ordförande 
Barbro Davidson (M) 
Sune Frisk (S) 
Ingegerd Nordkvist (-) 
Ingrid Resare (S) 

Ersättare 
Inga-T ,ill  Röhr (S) 
Britt-Marie Karlsson (S) 
Eva Närvä Eickenrodt (M) 
Marianne Högberg (S) 

Övriga närvarande Magnus Warnicke, enhetschef samt föredragande §§ 13-14 
Jenny Alpmyr HR-chef 

Justerare Sune Frisk (S) 

Justeringens plats och tid Justering på dis -03-01 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Paragrafer 13-14 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd g 7-12 sekretess §§ 13-14 

2021-02-22 

2021-03-01 Datum för borttagande 2021-03-22 

Pärm på överförmy darko oret 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslag 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 
Ma uris Warnicke 

justerandes sign 
d 3k_ 

   

Utdragsbestyrkande 

Xf' 

  

    



 

Internkontroll 2020-07-01—2020-12-31 

Handläggningstid 

Handläggningstiden, från det att ett nytt ärende inkommit och diarieförts tills 
dess att ärendet påbörjats, ska inte överstiga 14 dagar. Gäller nya ärenden (ej 
överflyttade) exkl ensamkommande barn perioden 2020-07-01–2020-12-31. 

Kommun Inkomna Rätt tid Kommentar 
Degerfors 18 18  
Filipstad  15 15  
Karlskoga 53 53  
Kristinehamn 30 30  
Storfors 5 5  

 

Personal 

Frånvaro och personalomsättning 

Under 2020 har personal varit frånvarande 58 arbetsdagar på grund av sjukdom. 
Huvudparten av frånvaron är kopplad till pågående pandemi och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att man ska stanna hemma även 
vid milda förkylningssymptom. 

En medarbetare har i slutet av 2020 meddelat att han avslutar sin anställning 
under början av 2021. 

Beredskap 

Det ska finnas beredskap för om någon av handläggarna är frånvarande under en 
längre period. Enhetens beredskap när någon av handläggarna är borta en längre 
tid ser ut enligt följande:  

Handläggare för Filipstad täcker upp för Degerfors/Storfors. 
Handläggare för Degerfors/Storfors täcker upp för Filipstad. 



Handläggare för Karlskoga (2 st) täcker upp för varandra. 
Handläggare för Kristinehamn (2 st) täcker upp för varandra. 

Om arbete inte kan fördelas enligt den beredskap som finns fördelas det av 
enhetschef. 

  



 

Förvaltarskap 

Samtliga förvaltarskap ska årligen granskas för att pröva om det finns skäl att 

ansöka om upphörande av förvaltarskapet.  

De förvaltarskap som anordnats under 2020 eller på annat sätt prövats i domstol 

prövas inte igen av överförmyndarnämnden. 

Kommun Antal Prövade Kommentar 
Degerfors 8 5 1 st anordnades under året, 2 st prövning 

har inletts i TR under året 
Filipstad  11 9 2 st anordnades under året 
Karlskoga 35 35  
Kristinehamn 40 33 4 st anordnades under året, 3 prövades i 

rätten, rutinen har följts i samtliga fall. 
Storfors 5 3 1 st inkommet slutligt beslut under året. 1 st 

prövning har inletts i TR under året 
 

Handläggningstid gällande god man för ensamkommande barn  

Handläggningstiden för förordnandet av god man ska följa lagstiftarens 
intentioner. God man ska vara förordnad inom en vecka från det att ärendet 
inkommit. Gäller perioden  
2020-07-01–2020-12-31. 

Kommun Antal Rätt tid Kommentar 
Degerfors 0 0  
Filipstad  0 0  
Karlskoga 0 0  
Kristinehamn 0 0  
Storfors 0 0  

 

Rutin för anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare 



När barnet har fått uppehållstillstånd ska överförmyndarnämnden anmäla att det 
finns behov om särskilt förordnad vårdnadshavare till socialnämnden. 
Påminnelse skickas kontinuerligt ut till socialtjänsterna var tredje månad så länge 
det inte är uppenbart obehövligt. Att det är uppenbart obehövligt innebär att 
barnet fyller 18 år inom kort. Avser perioden 2020-07-01–2020-12-31. 

Kommun Antal Anmälda Kommentar 
Degerfors 0 0  
Filipstad  2 2  
Karlskoga 0 0  
Kristinehamn 2 2  
Storfors 0 0  



Östra Värmlands 
överförmyndarnämnd 
Årsberättelse 2020 

Godkänd ÖFN § 10, den 22 februari 2021
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ÖSTRA VÄRMLANDS 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 
Ordförande: Ellen Skaare Håkansson 

Förvaltningschef: Martin Willén 

Enhetschef: Magnus Warnicke 

Överförmyndarnämndens uppdrag 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd med kommunerna Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, 
Karlskoga och Storfors ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i 
enlighet med reglerna i föräldrabalken samt de övriga författningarna som reglerar frågor knutna 
till verksamheten.  

Överförmyndarnämndens tillsyn ska tillgodose kommuninvånarnas behov av rättssäkerhet och 
service. Överförmyndarnämndens tillsyn ska ge skydd mot rättsförluster för personer som inte 
själva kan tillvarata sina rättigheter. 

Länsstyrelsen har tillsyn över nämndens verksamhet. 

Viktiga händelser under året 

Det har varit svårt att rekrytera gode män och förvaltare till komplicerade ärenden under flera år 
och Coronapandemin har försvårat läget ytterligare. Extra resurser satsas därför på rekrytering av 
nya ställföreträdare. 
Även personal har varit frånvarande i betydligt högre omfattning än normalt varför 
omprioriteringar behövt göras i verksamheten för att bibehålla en hög rättssäkerhet.  
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Östra Värmlands överförmyndarnämnds verksamhetsmål 

Målområde Hög rättssäkerhet 

Nämndmål (vad vi vill uppnå) 
Måluppfyllelse 

Överförmyndarnämndens arbete ska tillgodose kommuninvånarnas behov av 
rättssäkerhet och service. 

Målet är uppfyllt          Målet är delvis uppfyllt          Målet är inte uppfyllt 

Kommentar 

Kontroll att samtliga nya gode män och förvaltare genomgått utbildning med godkänt resultat 
sker löpande enligt rutin som en del i lämplighetskontrollen.  
Ingen föreläsning har kunnat hållas för ställföreträdare på grund av pågående pandemi. 

Kontroll att gode män och förvaltare genomgått lämplighetskontroll sker löpande enligt rutin när 
förslag på ställföreträdare ska lämnas till tingsrätten eller när överförmyndarnämnden fattar beslut 
om byte av ställföreträdare.  
Under hösten varje år går överförmyndarenheten igenom ställföreträdarregistet för att se när 
gode män och förvaltare kontrollerades senast. Ny kontroll görs i de fall där ställföreträdarna inte 
kontrollerats de senaste tre åren. 

Föreningen Sveriges överförmyndares studiedagar genomfördes digitalt under hösten där 6 från 
enheten och 7 från nämnden deltog. 

Indikator (hur vi mäter målet) Målvärde 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Nya gode män och förvaltare ska genomgå utbildning 
med godkänt resultat. 

100 % 100 % 100 % 

Föreläsning inom relevanta områden ska erbjudas minst 
en gång per år. 

1 ggr 2 ggr 0 ggr 

Gode män och förvaltare ska genomgå 
lämplighetskontroll i samband med nytt uppdrag om 
kontroll inte skett de senaste 6 månaderna. 

100 % 100 % 100 % 

Gode män och förvaltare ska genomgå 
lämplighetskontroll minst vart tredje år. 

100 % 100 % 100 % 

Nämndledamöter och tjänstemän erbjuds att delta på 
Föreningen Sveriges överförmyndares studiedagar samt 
ytterligare utbildning efter individuella behov. 

100 % 100 % 100 % 

Internkontroll ska genomföras av förvaltningen och 
följas upp av nämnden. Vid behov ska åtgärdsplan 
lämnas till nämnden. 

3 ggr 3 ggr 3 ggr 

Barnbokslut ska upprättas varje år. 1 ggr 1 ggr 1 ggr 
Information där det finns behov eller intresse. 5 ggr 6 ggr 3 ggr 
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5 från enheten och 1 från nämnden deltog på Jan Wallgrens Överförmyndarnyheter. 
2 från enheten har deltagit i utbildning om skyddade personuppgifter.  
1 från enheten deltar i Länsstyrelsens resursnätverk gällande ensamkommande barn. 
Alla handläggare på enheten deltog i seminarium om arv och dödsbo. 5 deltog sedan i fördjupat 
seminarium inom samma område. 
6 från enheten och 4 från nämnden deltog vid länsträff i Värmland med föreläsning om 
barnkonventionen. 
6 från enheten deltog vid SKR:s seminarium om barn och barnärenden.  
2 från enheten deltog vid SKR:s seminarium om gallringsråd för överförmyndare. 

Internkontroll har genomförts och presenterats vid nämndsammanträde i januari, augusti och 
november. 

Barnbokslut för föregående år har upprättats. 

Informationsträffar har genomförts vid tre tillfällen under året för: 
LSS- och biståndsenheten i Filipstad om godmanskap och förvaltarskap. 
Chefer inom äldreomsorg, hemtjänst och hemsjukvård i Kristinehamn om godmanskap och 
förvaltarskap. 
Enhetschef och förste socialsekreterare på BUF (Barn, Ungdom, Familj) i Kristinehamn om 
särskilt förordnade vårdnadshavare. 
Några träffar har skjutits fram eller ställts in då det inte varit möjligt att genomföra dem på ett bra 
sätt digitalt. 
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Målområde Information till de som berörs av 
överförmyndarnämndens verksamhet 

Nämndmål (vad vi vill uppnå) 
Måluppfyllelse 

God information till samverkande kommuner för insyn i verksamheten. 

God information till allmänheten för att de som är i behov av ställföreträdare 
ska få rätt hjälp samt underlätta rekrytering av ställföreträdare. 

Målet är uppfyllt          Målet är delvis uppfyllt          Målet är inte uppfyllt 

Kommentar 

På grund av pågående pandemi har inte information kunnat spridas inom nämndens kommuner 
på det sätt som planerats. Det har heller inte funnits några aktiviteter som nämnden kunnat delta 
vid för att sprida information till allmänheten.  

Indikator (hur vi mäter målet) Målvärde 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Information om överförmyndarens verksamhet i 
samverkande kommuner KF, KS eller KSAU. 

5 ggr 3 ggr 0 ggr 

Deltagande vid lokala aktiviteter och arrangemang som 
är lämpliga ur verksamhetssynpunkt. 

1 ggr 0 ggr 
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Målområde Ekonomi 

Nämndmål (vad vi vill uppnå) 
Måluppfyllelse 

God kontroll och planering gällande ekonomin. 

Målet är uppfyllt          Målet är delvis uppfyllt          Målet är inte uppfyllt 

Kommentar 

Ekonomin har redovisats genom årsberättelse för 2019, kvartalsrapport samt delårsbokslut. För 
att följa värdkommunens redovisningsår, som delats in i tre perioder, har målet för 2021 ändrats 
till tre rapporter till nämnden under året.  

Indikator (hur vi mäter målet) Målvärde 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Rapportering på nämndens sammanträden under året, 
inklusive årsberättelse och delårsrapport. 

4 ggr 3 ggr 3 ggr 
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Målområde Miljö 
 
 
Nämndmål (vad vi vill uppnå) 

Måluppfyllelse 

Överförmyndarnämnden ska ha ett miljötänk i sin verksamhet.  

 
Målet är uppfyllt          Målet är delvis uppfyllt          Målet är inte uppfyllt 
 

 
Kommentar 

Protokollen justerades omedelbart efter nämndsammanträde fram till och med mars, därefter har 
det inte kunnat ske på grund av att sammanträden sker på distans. Kallelser till sammanträden 
skickas ut digitalt. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 
Indikator (hur vi mäter målet) 

 
Målvärde 

Utfall 
2019 

Utfall  
2020 

Omedelbar justering av sammanträdesprotokoll. 100 % 100 % 30 % 
Digitala kallelser till nämndsammanträden. 100 %  100 % 
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Årets ekonomiska resultat 

 
 
 
(Tusentals kronor) 

 
Utfall  

2019 

 
Utfall 
2020 

 
Årsbudget  

2020 

 
Årets 

avvikelse 
     
Intäkter 5 164 5 351 5 943 -592 
Kostnader 5 164 5 351 5 943 592 
varav personal 4 241 4 321 4 830 508 
varav kapitaltjänst 45  44 0 -44 
Nettokostnad 0 0 0 0 
     
Nettobudget 0 0 0 0 
     
Resultat för perioden     
     
     
Kostnad per 
verksamhetsområde: 

    

Nämnd 158 110 175 91 
Kansli 5 006 5 241 5 768 527 
TOTALT     

Kommentar till årets ekonomiska resultat 

Resultatet för året är ett överskott på 706 tkr. I sammanställningen ovan ser överskottet ut att 
vara 592 tkr. Differensen på årets överskott, dvs skillnaden mellan 706 tkr och 592 tkr är ökade 
intäkter på 104 tkr (74 tkr stadsbidrag, 40 tkr Forshaga kommun i samband med kampanj för 
rekrytering av ställföreträdare).  
Den största förklaringen till överskottet beror på lägre personalkostnader på knappt 600 tkr. I 
den avvikelsen ingår även statligt bidrag gällande kompensation för sjuklönekostnader på 74 tkr. 
Förklaringen till de lägre personalkostnaderna är hög sjukfrånvaro samt vård av barn. På grund av 
pågående pandemi har det under året genomförts färre aktiviteter vilket bidragit till lägre 
kostnader.  
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Årets investeringar 

 
 
 
(tusentals kronor) 

 
Utfall 
2020 

 
Årsbudget 

2020 

 
Årets 

Avvikelse 
    
    
    
    
    
TOTALT    

Kommentar till årets investeringar 

Inga investeringar har gjorts under året. Investeringar gällande nytt verksamhetssystem och 
ytterligare arkivskåp var inplanerat men har fått skjutas framåt på grund av pågående pandemi. 
De personella resurser som var avsatta har prioriterats om till annat. 
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Framtiden 

Mer komplicerade ärenden 
Antalet komplicerade ärenden som handläggs har ökat under många år men det har blivit extra 
tydligt under de senaste åren. Komplexiteten är svår att mäta men antalet förvaltarskapsärenden 
som handhas har ökat med 38 % sedan den gemensamma nämndens bildande 2011. Antalet 
komplicerade ärenden bedöms fortsätta öka. 
 
Rekrytering av ställföreträdare  
När uppdragen blir allt mer komplicerade ställs andra krav på ställföreträdares kompetens än 
tidigare. Därför är det viktigt med god tillgång på ställföreträdare, så att en matchning mellan 
huvudman och ställföreträdare kan göras. 
 
Det har blivit svårare att rekrytera ställföreträdare. Delvis på grund av mer komplicerade ärenden 
men även en samhällsutveckling där det är svårare att få människor att ställa upp på ideell, eller 
delvis ideell, basis.  
Samtidigt ökar medelåldern bland ställföreträdarna och andelen som beräknas ”gå i pension” 
bedöms vara hög de närmaste åren. Det innebär att än fler nya ställföreträdare behöver rekryteras 
för de som är i behov av hjälp ska kunna få det.  
 
Eftersom en stor andel av gode män och förvaltare är i den ålderskategorin att de, enligt 
Folkhälsomyndigheten, tillhör en riskgrupp under pågående pandemi. Det har inneburit att ett 
flertal inte är villiga att åta sig nya uppdrag, varken ärenden av enklare eller svårare karaktär. Det 
betyder att det redan ansträngda läget att rekrytera ställföreträdare har försvårats ytterligare.  
 
Resurser 
För att samma kvalitet ska kunna bibehållas i verksamheten bedöms det troligt, utifrån den 
utveckling vi ser idag, att de personella resurserna kommer att behöva utökas framöver. Antalet 
ärenden som handläggs har ökat med 10 % sedan 2011 samtidigt som antalet mer komplicerade 
ärenden fortsätter att öka. De tar mer tid i anspråk samtidigt som mer tid behöver läggas på 
rekrytering av ställföreträdare.  
  
Ställföreträdarutredningen 
Regeringen tillsatte 2019 en utredning som ska föreslå reformer för att förbättra rekryteringen av 
och stödet till gode män, förvaltare och andra ställföreträdare. Utredningen ska presenteras senast 
i april 2021. 
 
”En särskild utredare ska se över reglerna om gode män och förvaltare. Översynen syftar bl a till 
att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska 
ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd. I slutändan handlar det 
om att de personer i vårt samhälle som är i behov av en ställföreträdare ska kunna lita på att de 
får den hjälp och det stöd som behövs.”  
 
I uppdraget ingår att ta ställning i frågor om bland annat hur rekryteringen av kompetenta 
ställföreträdare kan underlättas och i vilka särskilda fall som det bör kunna utses professionella 
ställföreträdare. Samtidigt ska utredningen komma med förslag gällande arvoden och ersättningar 
till ställföreträdare. 
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Nyckeltal 

Verksamhetsvolymer 2020-12-31 
201231 191231 181231 

Godmanskap 666 677 642 
Förvaltarskap 113 104 97 
Förmynderskap 287 270 259 
Tillfälligt godmanskap 15 18 14 
Godmanskap ensamkommande barn 6 13 38 
Särskild förordnad vårdnadshavare/ förmyndare 49 51 72 
Totalt antal aktiva ärenden 1136 1133 1122 

Kommun Godmanskap, 
inkl tillfälliga 
godmanskap 

Förvaltarskap Förmynderskap Ensamkommande 
barn (särskild 
förordnad 
vårdnadshavare) 

Karlskoga 210 44 106 0 (7) 
Filipstad 105 13 52 3 (11) 
Degerfors 94 9 40 1 (11) 
Storfors 21 7 16 0 (10) 
Kristinehamn 251 40 73 2 (10) 

Kommentar/Analys 

Antalet ärenden rörande ensamkommande barn har fortsatt att minska. Över ett längre 
tidsperspektiv än det som syns i ovanstående siffror framgår att antalet godmanskap har skiftat 
över åren. Antalet förvaltarskap och förmynderskap har ökat.  



Justerare Ingegerd Nordkvist (-) 

Justeringens plats och tid Justering klar 2022-03-29 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ma 

Ordförande 
Ellen S 

Justerare 
Inge ordkvist (-) 

Mr us Wa nicke 

ÖSTRA 
VÄRMLANDS 
överförmyndarnämnd 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) 
Sammanträdesdatum 

2021-03-22 
Krisdnehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 

Plats och tid Kommunhuset, Kristinehamns kommun, kl. 14:00-14:30 samt distansdeltagande via teams 

Beslutande Ledamöter 
Ellen Skaare Håkansson (KD) ordförande 
Barbro Davidson (M) 
Sune Frisk (S) 
Ingegerd Nordkvist (-) 
Ingrid Resare (S) 

Ersättare 
Inga-Lill Röhr (S) 
Eva Närvä Eickenrodt (M) 
Marianne Högberg (S) 
Lars Johrin (M) 

Övriga närvarande Magnus Warnicke, enhetschef och sekreterare 

Paragrafer 15-18 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslag 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd §§ 15-18 sekretess §§ 19-20 

2021-03-22 

2021-03-g  3/ Datum för borttagande 2021-0449  2 

Pärm på överf r yndar toret 

Justerandes sign 

  

Utdragsbestyrkande 

  

     



ÖSTRA 
VÄRIMLANDS 
överförmyndarnämnd 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(5) 

Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-03-22 

Öfn § 15 

Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkänns. 

Justerandes sign 

  

Utdragsbestyrkande 

    

     



ÖSTRA 
VÄRM L DS-- 
överför ndarnämnd 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(5) 
Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Deierfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-03-22 

Öfn § 16 

Information från förvaltningen 

Beslut 
Östra Värmlands överförrnyndarnämnd tackar för informationen och lägger den 
till handlingarna. 

Sammanfattning 
Magnus Warnicke informerar om den löpande verksamheten. 

• Årstäkningar, information angående hur vi ligger till. 
• Rekrytering av ny handläggare är klar. 
• Påminnelse om digital utbildning för ställföreträdare, om någon i 

nämnden vill vara med är det fritt fram. Det medför ingen merkostnad. 

Justerandes sign 

   

Utdragsbestyrkande 

     

     



ÖSTRA 
VÄRMLANDS 
överförmyndarnämnd 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(5) 

Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-03-22 

Öfn § 17 

Information från ordförande 

Ellen Skaare Håkansson (KD) diskuterar det som skickats med kallelsen för 
kännedom: 

• Sammanställning av revisorernas enkät. 
• Medlemsbrev från FSÖ. 
• Information angående Länsstyrelsens tillsyn har varit uppe i KF, 

Kristinehamn. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



ÖSTRA 
VÄRM LAN DS 
överförmyndarnämnd 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(5) 
Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-03-22 

Öfn § 18 

Barnbokslut 2020 

Beslut 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd godkänner barnbokslut för 2020. 

Sammanfattning 

Enligt tidigare beslut av Östra Värmlands överförmyndarnämnd ska ett 
barnbokslut tas fram för varje år. 

Beslutsunderlag 

Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2021-03-11 
Barnbokslut för 2020 

Skickas till 

Ekonomi- och styrningsavdelningen, Kristinehamns kommun 

Justerandes sign 

   

Utdragsbestyrkande 

     

     



















Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-03-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt konferensrum, Pexip, kl.09:00-11:50

Beslutande Henrik Samuelsson (M) (ordförande) (Region Värmland)
Eva Frykenberger (C) (vice ordförande) (Kils kommun)
Marita Ögren (C) (Region Värmland)
Mats Sandström (S) (Region Värmland)
Lena Palmehn (M) (Karlstad kommun)
Eva Sjöberg (C) (Hammarö kommun)  ersätter Anita Gustafsson (M)
Gert Dahlberg (S) (Sunne kommun)
Aurea Rioflorido Karlsson (S) (Storfors kommun)
Ulrika Nilsson (S) (Grums kommun)
Ulla Carlberg (C) (Årjängs kommun)  ersätter Liv Pettersson (S)
Jonas Ås (S) (Arvika kommun)
Monica Olsson (C) (Torsby kommun)
Gert Cordes (C) (Kristinehamn kommun)

Ersättare Yvonne Kristoffersen (SIV) (Region Värmland)
Judith Kisch (M) (Grums kommun)

I tjänsten Eva Stjernström (Ledningsstrateg)
Marianne Fleron (Verksamhetschef habilitering och hjälpmedel)
Tobias Nyåker (Enhetschef hjälpmedelsservice)
Sofie Nilsson  (Sekreterare)
Andreas Anderberg (Utvecklingsledare Regionservice) §9
Sandra Nätt (Funktionsrättsstrateg) §14

Justering Mats Sandström (S) utsågs jämte ordföranden justera protokollet.

Sekreterare ...............................................  
Sofie Nilsson

Ordförande ...............................................       ................................................
Henrik Samuelsson (M)

Underskrifter

Justerande ...............................................        ................................................  
Mats Sandström (S)
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-03-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Hjälpmedelsnämnd
Sammanträdesdatum 2021-03-12
Datum då anslaget 
sätts upp

Datum då anslaget 
tas ner

Förvaringsplats för 
protokollet

.................................................Underskrift

Sofie Nilsson
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-03-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 1 Upprop
§ 2 Val av justerare
§ 3 Godkännande av föredragningslista
§ 4 Hjälpmedelsnämndens årsredovisning 2020
§ 5 Internkontrollplan hjälpmedelsnämnden 2021
§ 6 Reviderad nämndplan hjälpmedelsnämnden 2021
§ 7 Information hjälpmedelsservice 2021
§ 8 Hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektiv 2022
§ 9 Återrapport gällande utredning om välfärdsteknik
§ 10 Hjälpmedelsnämndens årsredovisning 2020
§ 11 Internkontrollplan hjälpmedelsnämnden 2021
§ 12 Reviderad nämndplan hjälpmedelsnämnden 2021
§ 13 Redogörelse för webbinariet om välfärdsteknik
§ 14 Kunskapshöjande insats om funktionshinderpolitik och funktionsrätt till nämnderna
§ 15 Övrigt
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-03-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1
Upprop

Sammanfattning av ärendet
Upprop förrättas.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-03-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2
Val av justerare

Sammanfattning av ärendet
Mats Sandström (S) utses jämte ordförande att justera protokollet.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-03-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3
Godkännande av föredragningslista

Sammanfattning av ärendet
Föredragningslistan godkänns.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-03-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4
Hjälpmedelsnämndens årsredovisning 2020

Sammanfattning av ärendet
Ledningsstrateg Eva Stjernström informerar hjälpmedelsnämnden om rubricerat ärende. 
Hjälpmedelsnämnden bidrar till regionens mål god och jämlik hälsa genom att arbeta fram 
gemensamma riktlinjer för de hjälpmedel som hanteras av nämnden, genom att anordna 
utbildningar för förskrivare och genom att administrera gemensamma inköp och 
upphandlingar med stöd av sortimentsgrupper så att det är samma hjälpmedel som hanteras 
och förskrivs på samma premisser i hela regionen. Hjälpmedelsservice deltar i ”Sjuklövern”, 
ett samarbete inom Sjukvårdsregionen Mellansverige som hanterar 21 olika upphandlingar 
som hjälpmedelsnämnden är delaktiga i. Under året genomfördes nio upphandlingar inom 
samarbetet som nämnden deltog i, detta på olika nivåer i upphandlingsförfarandet, i en av 
dem har vi varit ansvariga. Upphandlingarna har av naturliga skäl stött på en del problem 
under året till följd av coronapandemin men med hjälp av den digitala tekniken har mycket 
gått att lösa. Utöver de upphandlingar som vi hanterar tillsammans inom “Sjuklövern” så har 
en upphandling av inkontinensmaterial genomförts under 2019/20. I uppdraget som 
kompetenscentrum ingår att genomföra utbildningar för förskrivare, hjälpmedelsnämnden har 
hållit i tre utbildningar för förskrivare. Under 2020 har det genomförts 34 
föreläsningar/utbildningar och 29 nätverksträffar där över 770 medarbetare i regionen och 
länets kommuner har deltagit.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-03-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5
Internkontrollplan hjälpmedelsnämnden 2021

Sammanfattning av ärendet
Ledningsstrateg Eva Stjernström informerar hjälpmedelsnämnden om interkontrollplanen för 
2021. Hjälpmedelsnämndens internkontrollplan baseras på dess mätplan för 2021. Enligt 
Kommunallagen 6 kap 6§ ansvarar nämnderna för att det finns en tillräcklig intern kontroll 
inom sina respektive ansvarsområden. Med nämnder avses även regionstyrelsen i sin roll som 
verksamhetsansvarig för vissa områden. Regionstyrelsen fastställer årligen en intern 
kontrollplan som innehåller regionövergripande kontrollmoment.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-03-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6
Reviderad nämndplan hjälpmedelsnämnden 2021

Sammanfattning av ärendet
Ledningsstrateg Eva Stjernström informerar hjälpmedelsnämnden om den reviderade 
nämndplanen för 2021. Hjälpmedelsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i september 
2020 att välfärdsteknik ska ingå i nämndens verksamhet. I beslutet ingick även 
genomförandet av en ytterligare fördjupad utredning för att förtydliga nämndens uppdrag 
samt att välfärdsteknik ska vara en del av hjälpmedelsnämndens uppdrag från och med 2022. 
Regionfullmäktige beslutade i december 2020 att utöka nämndens budget med 1 miljon 
kronor för att finansiera det fortsatta utredningsarbetet och framtagandet av ett nytt 
samverkansavtal som sedan ska beslutas av de 17 huvudmännen.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-03-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr  HMN/210008

Information hjälpmedelsservice 2021

Sammanfattning av ärendet
Enhetschef för hjälpmedelsservice informerar hjälpmedelsnämnden om processen med 
tyngdtäcken där Medicintekniska produktionsrådet rekommenderar regionerna att inte 
subventionera tyngdtäcken och hjälpmedelsnämnden kommer att få underlag att ta ställning 
till. Hjälpmedelsnämnden får information om elrullstolskön, sjukfrånvaro, bemanning och 
arbetet med produktplanering och prioritering inom hjälpmedelsservice.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-03-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8 Dnr  HMN/210002

Hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektiv 2022

Sammanfattning av ärendet
Ledningsstrateg Eva Stjernström informerar hjälpmedelsnämnden om arbetet med 
hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektivet för 2022. Sannolikt kommer 
hjälpmedelsnämndens uppdrag att utökas under 2022 genom att produkter och tjänster inom 
välfärdsteknik tillkommer.

Planeringsdirektivet som beslutades i regionstyrelsen den 26/1 2021 ingår i Region 
Värmlands planeringsprocess där syftet är att arbeta fram en flerårsplan för 2022–2024 och en 
regionplan för 2022 gällande Region Värmlands uppdrag. Regionfullmäktige är beslutsinstans 
och beslutet bereds av regionstyrelsen. Region Värmlands effektmål för år 2022 är; trygga 
och nöjda invånare, attraktivt och hållbart Värmland, god, jämlik och jämställd hälsa och 
hållbar organisation. Dessa mål, i samklang med organisationens värdegrund För alla i 
Värmland, ska vara vägledande i arbetet med framtagandet av respektive nämnds resultatmål 
för de kommande åren.

Hjälpmedelsnämnden är en gemensam nämnd för regionen och samtliga kommuner i länet. 
Den ansvarar för att en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor erbjuds länets invånare.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-03-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9
Återrapport gällande utredning om välfärdsteknik

Sammanfattning av ärendet
Ledningsstrateg Eva Stjernström och utvecklingsledare på regionservice Andreas Anderberg 
informerar hjälpmedelsnämnden om arbetet med den pågående utredningen om 
välfärdsteknik.

6 områden att tänka på när välfärdsteknik ingår i hjälpmedelsnämndens ansvar:

1. En tydlig avgränsning gällande hjälpmedelsnämndens ansvar i förhållande till kommunerna

2. Tydliggöra vilka hjälpmedel som ingår i ett basutbud

3. Separat budget eller ingå i ordinarie?

4. Identifiera vilken kompetens som Hjälpmedelservice behöver. Mer kompetens kring 
välfärdsteknik behövs, den finns idag i länets kommuner

5. Ska välfärdsteknik bedömas utifrån ”Ordnat införande” eller ”Specifik sortimentsgrupp”?

6. Vad definieras som medicintekniska produkter och vad betecknas som 
konsumentprodukter?

 

Uppdraget är att:

·Identifiera vilka områden enligt ovanstående som kan utredas av intern alternativt extern 
kompetens

·Identifiera vilka frågeställningar enligt ovanstående som kan utredas av intern alternativt 
extern kompetens

·Vilken ekonomisk resurs finns avsatt till fortsatt utredning

·Presentera ett förslag på hur fortsatt utredning för införande av välfärdsteknik i 
hjälpmedelsnämndens verksamhet ska genomföras
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-03-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr  HMN/210004

Hjälpmedelsnämndens årsredovisning 2020

Beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar:

1.   Årsredovisningen för verksamhetsår 2020 godkänns

Sammanfattning av ärendet
Förslag till årsredovisning för 2020 har upprättats enligt bilaga.
Hjälpmedelsnämndens redovisning ingår som en del i styrelsens årsredovisning, som ska 
godkännas av regionfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse årsredovisning hjälpmedelsnämnden 2020
 Hjälpmedelsnämnden årsredovisning 2020

Utdraget skickas till
Regionstyrelsen
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-03-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr  HMN/210009

Internkontrollplan hjälpmedelsnämnden 2021

Beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar:

1. Hjälpmedelsnämnden godkänner uppföljning och internkontroll för hjälpmedelsnämnden 
2021.

Sammanfattning av ärendet
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en tillräcklig intern 
kontroll inom Region Värmland.

Enligt Kommunallagen 6 kap 6§ ansvarar nämnderna för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll inom sina respektive ansvarsområden. Med nämnder avses även regionstyrelsen i sin 
roll som verksamhetsansvarig för vissa områden. Regionstyrelsen fastställer årligen en intern 
kontrollplan som innehåller regionövergripande kontrollmoment.

 

 Ärendebeskrivning

System för internkontroll

Internkontroll innefattar flera delar: system för internkontroll, regionövergripande 
internkontrollåtgärder samt nämndernas egna interkontrollplaner. Hjälpmedelsnämnden 
definierar internkontroll som:

·       Genomförda nätverksträffar

·       Genomförda utbildningstillfällen: antal och syfte/innehåll

·       Genomförda upphandlingar: antal och i vilka områden. Uppföljning av att avtal finns 
inom nämndens alla ansvarsområden.

·       Leveranssäkerhet (Uppföljning av eventuella avvikelser mellan preliminärt 
leveransdatum och datum när gods är mottaget hos förskrivaren)

·       Uppföljning teknisk beredskap: antal tillfällen, typ av insatser

·       Ekonomisk uppföljning
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-03-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Region Värmlands system för internkontroll inkluderar även regionstyrelsens uppsiktsplikt, 
enligt Kommunallagen 6 kap 1§. Rapportering lämnas i regionstyrelsens ordinarie 
rapportering till regionfullmäktige.

 

Finansiering eller ekonomiska konsekvenser

Internkontrollen genomförs inom förvaltningens ramar och förväntas inte ge några 
ekonomiska konsekvenser. Genom internkontrollen skapas goda förutsättningar för 
uppföljning av verksamhet och ekonomi.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2021 hjälpmedelsnämnden

Utdraget skickas till
Regionstyrelsen

De värmländska kommunerna

Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-03-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12 Dnr  HMN/210011

Reviderad nämndplan hjälpmedelsnämnden 2021

Beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar:

1.   Godkänna upprättat förslag på revidering av hjälpmedelsnämndens nämndplan för 2021.

2.   Ärendet direktjusteras.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av regionfullmäktiges beslut 2020-12-08 har följande områden reviderats:

·       Budget 2021.

 

Ärendebeskrivning

Med anledning av regionfullmäktiges beslut om reviderad regionplan och budget 2021 ska 
nämnderna vid behov justera sina nämndplaner och mätplaner för 2021. Revidering av 
regionplan och budget innebär kompletterande uppdrag och en ökad nettokostnadsram på 1 
miljon kronor 2021 till hjälpmedelsnämnden för välfärdsteknik.

Med anledning av ovanstående har följande text under stycket Budget (sid 9) lagts till: Enligt 
beslut i fullmäktige den 8 december 2020 fick hjälpmedelsnämnden för år 2021 en ökad 
budgetpost med 1 miljon kronor för att i samverkan med kommunerna utveckla välfärdsteknik 
som en del avhjälpmedelsnämndens uppdrag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse revidering av hjälpmedelsnämndens nämndplan 2021
 Revidering hjälpmedelsnämndens nämndplan 2021

Utdraget skickas till
Regionstyrelsen

16 / 19



Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-03-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13
Redogörelse för webbinariet om välfärdsteknik
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-03-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14
Kunskapshöjande insats om funktionshinderpolitik och 
funktionsrätt till nämnderna

Sammanfattning av ärendet
Funktionsrättsstrateg Sandra Nätt informerar hjälpmedelsnämnden om funktionshinderpolitik 
och funktionsrätt. Från och med 2021 står det i Region Värmlands regionplan att den svenska 
funktionshinderspolitiken samt FNs konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning ska utgöra en grund för Region Värmlands arbete. Därutöver har också 
arbetet med att ta fram en regionövergripande handlingsplan för funktionsrätt och 
funktionshinderspolitik startat. Enligt Agenda 2030 ska undertecknande stater bedriva ett 
hållbarhetsarbete som tar hänsyn till levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-03-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15
Övrigt

Sammanfattning av ärendet
Inga övriga frågor.
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9 APRIL  
 

 
 

Moderaterna i Storfors 
Författare: Stefan Valentin Larsson 
 

Motion till Storfors kommunfullmäktige

Stopp för verkställande och 
omprövning av beslut i KS att slå 
samman Vargbroskolan och 
Vuxenskolan SFI

Moderaterna i Storfors
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Motion om  

”Stopp för verkställande samt omprövninga av beslut i KS 
gällande sammanslagningen av Vargbroskolan och 
Vuxenskolan/SFI”. 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige 

 

 Att tillse att versktällande av KS beslut stoppas 

 

 Att tillse att de ny tillkomna uppgifterna utredes och att konsekvens 
och riskplaner upprättas och utvärderats. 

 

 Att tillse att Kommunfullmäktige tar beslut I frågan då den är av 
vesäntlig art för skolan, medborgarna och berör tidigare gjorda 
investeringar och uppnådda mål. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 
 
 
Bakgrund 
 
Storfors 2021 03 22 
Begäran om stopp i verkställande och omprövning av beslut i KS 2020_535 TJUT. 
 
Ärende:  
Sammanslagning av Vuxenskolan/SFI verksamhet, samt fysisk flytt av verksamheten och elever till 
Vargbroskolans lokaler. 
 
Orsak till begäran om omprövning: 
Nya uppgifter har framkommit efter att beslutet har tagits i KS. 
Alla uppgifter redovisades inte vid KS när beslutet togs. 
 
Vi bör gemensamt agera och ompröva, omvärdera och analysera innan verkställande av beslutet har 
genomförts, tillika kräver vi att verkställandet stoppas tills de framkomna uppgifterna bekräftats eller 
dementerats. 
 
Vid beslutstillfället saknades, redovisades inte kompletta underlag för beslutet. 
Det har ensidigt fokuserats på en en ekonomisk besparing och en föredragning av konsekvensanalys 
samt riskanalys saknades vid beslutstillfället. 
 
En konsekvens/riskanalys måste tas fram med hänvisning till de nedan nya framkomna uppgifterna. 
 
 
Vilka är de nya uppgifterna? 
 
-Alla vuxna som arbetar i någon form i skolan, måste vid anställning i skolverksamheten, presentera 
ett så kallat utdrag ur belastningsregistret. 
 
-Här kommer vi i den dagliga skolverksamheten för mellan och högstadiet elever, ha ca 15 st 
vuxna/unga vuxna som för visso är elever men med en betydande åldersskillnad mot den ordinarie 
elevgruppen och det utan kontroll i belastningsregistret med de risker det medför. 
 
-Besparingen på 400 000 sek skulle kunna genomföras förutan att slå samman verksamheterna och 
flytta de vuxna eleverna till Vargbroskolans lokaler. 
 
Det har kommit till vår kännedom att förhandlingarna mellan arbetsgivaren och facket lokalt hat 
strandat och gått vidare till centrala förhandlingar, det sista vi vill är att påtvinga en sådan här ej 
genomarbetad reform i ett rent besparingssyfte på våra anställda utan att alla frågeställningar, risker 
och riskbegränsande åtgärder presenterats, genomlyst och varit till underlag för beslutet. 
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Barnperspektivet måste också alltid beaktas. 
Det är inte alla barn som har en lugn och trygg hemmiljö, skolan är då en oas och en plats där man kan 
både finna ro och söka stöd för de upplevelser man har i hemmet eller på fritiden. 
 
Man kan i skolan, på skoltid, finna vuxna som lyssnar, förstår och hjälper. 
 
Genom att blanda barn med deras föräldrar, vilket kan bli konskvensen av att slå ihopp 
SFI/Vuxenskolan med Vargbroskolans verksamhet, fråntager vi barn till föräldrar som läser på 
SFI/vuxenskolan den möjligheten, då det finns risk att de även under skoltiden står eller känner sig stå 
under föräldrars uppsikt och kontroll. 
 
Vi ifrågasätter även om 1 lärare på 15 SFI elever är tillräckligt för att erhålla en advekvat utbildning, 
risken finns att Vargbroskolans resurser kommer att uttnyttjas utöver den specificerade tjäsnten och 
därigenom ta extra resurser från den ordinarie verksamheten. 
 
Vilket i förlängningen försämrar utgångsläget för de mellan och högstadie elever som i dag läser vid 
Vargbroskolan. 
 
 
Moderaterna i Storfors 
2021 03 22 
 
Stefan Valentin Larsson 
Stefan Valentin Larsson 
 

                                                  MODERATERNA I STORFORS 



 

5 

 
 
Datum 2021 03 22 
 
 
 
Undertecknad av Stefan Valentin Larsson 
 



Storfors 2021 03 22 

Begäran om omgående stopp för verkställande och en skyndsam omprövning av KS beslut gällande 
sammanslagning av verksamheterna Vargbroskolan och Vuxenskolan/SFI. 

KS beslut KS 2020_535 TJUT. 

 

Ärende:  

Sammanslagning av Vuxenskolan/SFI verksamhet, samt fysisk flytt av verksamheten och 
elever till Vargbroskolans lokaler. 

 

Orsak till begäran om omprövning: 

Nya uppgifter har framkommit efter att beslutet har tagits i KS. 

Alla uppgifter redovisades inte vid KS när beslutet togs. 

 

Vi bör gemensamt agera och ompröva, omvärdera och analysera innan verkställande av 
beslutet har genomförts, tillika kräver vi att verkställandet stoppas tills de framkomna 
uppgifterna bekräftats eller dementerats. 

 

Vid beslutstillfället saknades, redovisades inte kompletta underlag för beslutet. 

Det har ensidigt fokuserats på en en ekonomisk besparing och en föredragning av 
konsekvensanalys samt riskanalys saknades vid beslutstillfället. 

 

En konsekvens/riskanalys måste tas fram med hänvisning till de nedan nya framkomna 
uppgifterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vilka är de nya uppgifterna som inte presenterades på KS möte vid beslut och föranleder 
omgående krav på stopp för verkställandet och den begärda omprövningen? 

 

-Alla vuxna som arbetar i någon form i skolan, måste vid anställning i skolverksamheten, 
presentera ett så kallat utdrag ur belastningsregistret. 

 

-Här kommer vi i den dagliga skolverksamheten för mellan och högstadiet elever, ha ca 15 st 
vuxna/unga vuxna som för visso är elever men med en betydande åldersskillnad mot den 
ordinarie elevgruppen och det utan kontroll i belastningsregistret med de risker det medför. 

 

-Besparingen på 400 000 sek skulle kunna genomföras förutan att slå samman 
verksamheterna och flytta de vuxna eleverna till Vargbroskolans lokaler. 

 

Det har kommit till vår kännedom att förhandlingarna mellan arbetsgivaren och facket lokalt 
hat strandat och gått vidare till centrala förhandlingar, det sista vi vill är att påtvinga en 
sådan här ej genomarbetad reform i ett rent besparingssyfte på våra anställda utan att alla 
frågeställningar, risker och riskbegränsande åtgärder presenterats, genomlyst och varit till 
underlag för beslutet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barnperspektivet måste också alltid beaktas. 

Det är inte alla barn som har en lugn och trygg hemmiljö, skolan är då en oas och en plats 
där man kan både finna ro och söka stöd för de upplevelser man har i hemmet eller på 
fritiden. 

 

Man kan i skolan, på skoltid, finna vuxna som lyssnar, förstår och hjälper. 

 

Genom att blanda barn med deras föräldrar, vilket kan bli konsekvensen av att slå ihop 
SFI/Vuxenskolan med Vargbroskolans verksamhet, fråntager vi barn till föräldrar som läser 
på SFI/vuxenskolan den möjligheten, då det finns risk att de även under skoltiden står eller 
känner sig stå under föräldrars uppsikt och kontroll. 

 

Vi ifrågasätter även om 1 lärare på 15 SFI elever är tillräckligt för att erhålla en adekvat 
utbildning, risken finns anser vi och delar av lärarkåren att Vargbroskolans resurser kommer 
att dräneras utöver den specificerade tjänsten och därigenom ta extra resurser från den 
ordinarie verksamheten som redan är under hård press genom sparkrav. 

 

Vilket i förlängningen försämrar utgångsläget och framtidsutsikterna för de mellan och 
högstadieelever som i dag och i framtiden läser vid Vargbroskolan. 

 

 

Moderaterna i Storfors 

2021 03 22 

 

Stefan Valentin Larsson 

Stefan Valentin Larsson 



Dnr KS/2020:530  
 
§ Redovisning av ej färdigberedda motioner och 
 medborgarförslag 
 
Nedan redovisas ej färdigberedda motioner och medborgarförslag till och med 2020-11-20. 
 
Motion: 
KS/2020:321 – Motion från Kristdemokraterna digitalisera kommunhuset 
Inkom: 2020-06-17 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-25 § 46: 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Motion: 
KS/2020:493 – Motion större möteslokaler frö KS och KF 
Inkom: 2020-11-03 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-26 § 79. 
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommer att behandlas vi Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-15.  
 
 
Motion: 
KS/2020:525 – Motion från Monica Ståhl (KD) att kommunen snarast inrättar en Frivillig 
resursgrupp så kallad FRG i kommunen. 
Inkom: 2020-11-16  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-26 § 80: 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Motion: 
KS/2020:549 – Motion från Peter Farrington (M) om upprättande och utförande av en 5 årig 
Asfalteringsplan för hela kommunen. 
Inkom 2020-12-07 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-17 § 109. 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Motion: 
KS/2020:550 – Motion från Stefan Valentin Larsson (M): Motion om krav på ministandard 
för Boende för Individer, familjer, barn med försörjningsstöd. 
Inkom 2020-12-07 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-17 § 108. 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 



Motion: 
KS/2020:551 – Motion från Stefan Valentin Larsson (M). Motion om ökad rörlighet på 
fastighetsmarknaden. 
Inkom 2020-12-07  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-17 § 107. 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Motion: 
KS/2021:69 – Motion från Stefan Valentin Larsson (M). 
Samarbete med kommunerna i Östra Värmland gällande Karlskoga Sjukhus. 
Inkom 2021-03-11 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18 § 5 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Motion: 
KS/2021:70 Motion från Stefan Valentin Larsson (M): 
Heltid för ofrivilligt deltidsanställda inom Kommunens orgsanisation: 
Inkom 2021-03-11 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18 § 5 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Motion: 
Motion från Stefan Valentin: Trafik förbättringar.  
Daterad 2021-03-11 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18 § 6 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Godkänna redovisningen av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag och lägga 
redovisningen till handlingarna. 
 
____________________ 
 

 
 















































































































































































































 
 2020-12-03 

 
 

STORFORS 
KOMMUN   

Årshjul 2021 för årsredovisning, tertialrapport, 
delårsredovisning samt budget 
 
När politisk behandling av årsredovisning, delårsredovisning och budget senast får ske i styrs 
av kommunallagen. Samtliga ska fastställas/rapporteras i kommunfullmäktige. För att 
behandlas i kommunfullmäktige måste ett ärende först beredas i kommunstyrelsen. Däremot 
behöver ett ärende inte beredas i utskott före behandling i kommunstyrelsen. 

Årsredovisning 
Behandling Stoppdatum 
Leverantörsfakturor ska vara attesterade 20/1 
Ekonomiavdelningen stänger året 29/1 
Underlag tillhanda till cheferna 29/1 
Underlag tillhanda till kommunchef  8/2 
Underlag till revisonen 15/2 
Underlag åter till ekonomichef från revisionen 1/3 
Kallelse kommunstyrelsen 8/3 
Kommunstyrelsen 15/3 
Kommunfullmäktige 15/4 

Vi beräknar inte att årsredovisningen hinner behandlas i KSAU 22/2 utan att ärendet går 
direkt till kommunstyrelsen. 

Tertialrapport 1 
Behandling Stoppdatum 
Leverantörsfakturor ska vara attesterade 20/5 
Ekonomiavdelningen stänger tertial 1 28/5 
Underlag tillhanda till cheferna 28/5 
Prognoser ska vara klara 9/6 
Underlag till kommunchef 9/6 
Kallelse kommunstyrelsens arbetsutskott 7/6 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 14/6 
Kallelse kommunstyrelsen 9/8 
Kommunstyrelsen 16/8 
Kommunfullmäktige 9/9 

Vi beräknar inte att tertialrapport 1 hinner behandlas i KSAU 7/6 utan att ärendet går direkt 
till kommunstyrelsen. 

Delårsredovisning 
Behandling Stoppdatum 
Leverantörsfakturor ska vara attesterade 15/9 
Ekonomiavdelningen stänger delåret 21/9 
Underlag tillhanda till cheferna 21/9 
Prognoser ska vara klara 30/9 
Underlag till kommunchef 30/9 
Underlag till revisonen 7/10 



 
 

STORFORS 
KOMMUN 

  

Underlag åter till ekonomichef från revisionen 17/10 
Kallelse kommunstyrelsen 18/10 
Kommunstyrelsen 25/10 
Kommunfullmäktige 11/11 

Vi beräknar inte att delårsrapporten hinner behandlas i KSAU 4/10 utan att ärendet går direkt 
till kommunstyrelsen. 

Budget 
Behandling Stoppdatum 
Budgetberedning 29/3 
Analysarbete för cheferna utifrån budgetram 12/4 
Budgetberedning 19/4 
Kommunfullmäktige beslutar om budgetram 10/6 
Analysarbete för cheferna utifrån budgetram 6/9 
Budgetberedning 13/9 
Analysarbete för cheferna utifrån budgetram 4/10 
Budgetberedning 11/10 
Kallelse kommunstyrelsen 18/10 
Kommunstyrelsen 25/10 
Kommunfullmäktige 11/11 
Detaljerad fördelning av ramen  17/12 
Budget läses in i ekonomisystem 18/12 

beräknar inte att budgeten hinner behandlas i KSAU 4/10 utan att ärendet går direkt till 
kommunstyrelsen.
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-01-26 
Diarienummer 
/Ärendebeteckning/ 

Handläggare:  
Marina Collstam 
Enhetschef IFO 
Maja Koivuranta 
Enhetschef IFO 
 

Tertialrapport avvikelser/missförhållanden IFO, SoL 
 
Avvikelser/missförhållande 
 
Orsak September Oktober November December 

Dokumentation     

Informationsöverföring   1 2 

     

 
Avvikelserna har handlat om: 
Att e-tjänst gällande månadsrapporter uppdragstagare ej har fungerat på så sätt att det inte har 
inkommit notiser till IFO-mailen eller systemadministratör från e-tjänsten när nya 
månadsrapporter inkommit under perioden 201126–201207. I samband med detta upptäcktes 
också att det inte skickats notiser till IFO-mailen eller systemadministratör om nya ärenden i 
e-tjänst (t.ex. nya orosanmälningar barn och unga). Dock hade ingen ny orosanmälan 
inkommit under den aktuella tidsperioden.  
Om det hade missats att en orosanmälan inkommit via e-tjänst tillsocialtjänsten så hade det 
föranlett en Lex Sarah – utredning.  

 
Att beviljat ekonomiskt bistånd för december månad ej har utbetalats till en klient. När detta 
uppdagades gjordes en direktutbetalning till klienten. Detta är en miss i handläggningen, som 
beror på den mänskliga faktorn.  

 
Att larmbild till beviljat trygghetslarm ej har skickats till larmcentralen. Misstaget uppdagades 
en vecka efter beviljat bistånd, vilket innebar en försening av installation av larm. Brukaren 
har dagliga besök av hemtjänst.  
 
 
Inga av avvikelserna har varit av så allvarlig karaktär att det bedömts som missförhållande 
eller risk för missförhållande och därmed har inga Lex Sarah utredningar öppnats.  
 





























 

Underrättelse 
GRANSKNING - Detaljplan för Kvarnvägen, Storfors kommun 
Storfors kommun önskar återinföra Kvarnvägen som allmän platsmark (gata). Gatan har en 
funktion att binda samman två delar av Storfors samhälle och genom att övergå till allmän 
platsmark följer och tydliggörs det kommunala ansvaret genom drift och underhåll. 

Planområdet omfattar fastigheterna Storfors 1:39 och 11:330 som ägs av Storfors kommun, 
Storfors 1:2 och 14:1 som ägs av Trafikverket samt Storfors 11:347 som är privatägd.  

Syftet med planen är att återinföra Kvarnvägen som allmän platsmark (gata). 

Granskningshandlingar har nu tagits fram för planområdet. 

 

Storfors kommun har genom beslut i kommunstyrelsen 2020-03-16 beslutat att planförslaget 
är redo att ställas ut för granskning till berörda och myndigheter i enlighet med PBL 
(2010:900). Planen hanteras med ett standardförfarande då planen bedöms vara förenlig med 
översiktsplanen, är av begränsat allmänt intresse och inte bedöms innebära betydande 
miljöpåverkan. 

Granskningstiden är mellan 2020-04-10 till 2020-04-30. Förslag till detaljplan med 
handlingar finns tillgängliga på följande platser från och med 2020-04-10. 

 Kommunhuset i Storfors 

 På kommunens hemsida www.storfors.se  

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligt senast 2020-04-30 till 
Storfors kommun, box 1001, 688 29 Storfors eller mail storfors.kommun@storfors.se. Den 
som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan 
förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. 

För mer information kontakta kanslichef Oskar Eklöf på 0550-65103 eller 
oskar.eklof@storfors.se. 

http://www.storfors.se/
mailto:storfors.kommun@storfors.se
mailto:oskar.eklof@storfors.se
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1. INLEDNING
BAKGRUND
Storfors kommun önskar återinföra Kvarnvägen som all-
män platsmark (gata). Gatan har en funktion att binda 
samman två delar av Storfors samhälle och genom att 
övergå till allmän platsmark följer och tydliggörs det kom-
munala ansvaret genom drift och underhåll. 

PLANENS SYFTE
Syftet med planen är att återinföra Kvarnvägen som all-
män platsmark (gata).

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:

1. Denna planbeskrivning
2. Plankarta - juridiskt bindande dokument
3. Undersökning om betydande miljöpåverkan

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som 
redogör inkomna synpunkter. Efter granskning upprät-
tas ett granskningsutlåtande som redogör för inkomna 
synpunkter.

En fastighetsförteckning upprättas som redovisar fastig-
hetsägare som är berörda av planförslaget. 

PLANFÖRFARANDE OCH  
TIDPLAN
Planen kommer att handläggas med ett standardförfaran-
de med granskning enligt PBL 2010:900, kapitel 5.

Samråd: Myndigheter, sakägare och andra berörda ges 
möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning: Planförslaget finns tillgängligt för granskning 
och en sista möjlighet att lämna synpunkter ges.

Antagande: Planen antas i kommunullmäktige

Överklagande: Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgo-
dosedda har möjlighet att överklaga inom tre veckor från 
beslutet tagits.

Laga kraft: Om ingen överklagar planen vinner den laga 
kraft tre veckor efter beslutet. 

Planbesked
Planuppdrag Bygglov

Planbesked
Planuppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kra� Bygglov

Kungörelse Samråd Granskning Gransknings-
utlåtande

Laga kra�Samråds-
redogörelse

Antagande

Planbesked
Planuppdrag Samråd Laga kra�Samråds-

redogörelse
Antagande

Underrä�else

GranskningSamråd Antagande Laga kra�

Preliminär tidplan
Uppdrag om planläggning  2019
Samrådsskede   hösten 2019
Granskning    vårvinter 2020
Antagande KF   våren 2020
Laga kraft   sommar 2020

PLANDATA OCH MARKÄGO
FÖRHÅLLANDEN 

Planområdet omfattar fastigheterna Storfors 1:39 och 
11:330 som ägs av Storfors kommun, 1:2 och 14:1 som 
ägs av Trafikverket, 11:347 som är privatägd. Sammanta-
get omfattar detta en area på ca 11700 m2. 

2. TIDIGARE STÄLLNINGS
TAGANDEN

PLANUPPDRAG
Kommunstyrelsen har 2019-04-29 § 97 beslutat att ge 
Teknisk drift i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
för Kvarnvägen. 

ÖVERSIKTSPLAN
Kvarnvägen pekas inte ut specifikt i översiktsplan 2013, 
men  det uttrycks att kommunn önskar att långsiktigt 
trygga kommunikationer. En planändring av Kvarnvägen 
bedöms ligga i linje med den övergripande strategiska 
visionen.

Karta ovan visar planområdets ungefärliga belägenhet 
rödmarkerad.
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DETALJPLANER
Området omfattas idag av ”Detaljplan för del av Kvarnvä-
genområdet”, antagandehandling daterad 2006-10-26. För 
aktuell del anger planen industrimark med begränsning i 
byggrätt genom bestämmelse om att marken inte får be-
byggas (prickmark) och att marken endast får bebyggas 
med förråd och upplag (plusmark), samt att del av vägen 
ska vara tillgänglig för gemensam anläggning (g) och utfart 
(y). Planen har en genomförandetid på fem år, som nu har 
utgått.

UNDERSÖKNING OM BETYDAN
DE MILJÖPÅVERKAN
Enligt gjord undersökning om betydande miljöpåverkan, 
daterad 2019-06-05, bedöms inte föreslagen ändrad mark-
användning och genomförandet av detaljplanen medföra 
sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hus-
hållningen med mark, vatten eller andra resurser att det 
finns krav på att göra en miljöbedömning/strategisk mil-
jöbedömning av planen enligt PBL eller MB. 

3. AVVÄGNINGAR ENLIGT 
MILJÖBALKEN M.FL.

MILJÖBALKEN (MB)
Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avväg-
ningar som behöver göras rörande annan lagstiftning i 
allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum 
behöver särskilt beaktas;

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
Med hänsyn till Kvarnvägens tidigare belägenhet och 
funktion att binda samman två delområden i Storfors 
bedöms föreslagen användning som gatumark utgöra en 

fortsatt lämplig användning samt ur en allmän synpunkt 
utgöra en god hushållning av markområde. 

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser 
för hushållning
Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark 
och vattenområden, främst riksintressen för naturvården, 
kulturmiljövården, eller friluftslivet som så långt som möj-
ligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada na-
tur- eller kulturmiljön.

Planförslaget omfattar ingen område för riksintresse enligt 
3 kap. MB.

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för 
vissa områden 
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för vissa områden i lan-
det” listas en rad områden som, med hänsyn till sina natur- 
och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse.

Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtag-
ligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestäm-
melserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av be-
fintliga tätorter eller det lokala näringslivet.

Planförslaget omfattar ingen område för riksintresse enligt 
4 kap. MB.

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande 
styrmedel som infördes med miljöbalken 1999 för att 
komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläpp-
skällor från till exempel trafik och jordbruk. En MKN kan 
anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av 
ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskri-
vas i ord. MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå 
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsnormerna syftar till att 
skydda människors miljö och hälsa. Idag finns det särskil-
da normer för:

• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 

2004:660) 
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten 

(SFS 2001:554) 
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)

MKN för utomhusluft
Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i 
utomhusluft av kvävedioxid och kväveoxider, svaveldiox-
id, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och 
PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i 
utomhusluft.

Planförslaget avser säkerställa en redan förekommande 
vägfunktion och förslaget innehåller ingen trafikgenere-

Kartan ovan visar plankarta tillhörande ”Detaljplan för del 
av Kvarnvägenområdet”.
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rande användning. Gatan bedöms i huvudsak komma att 
användas av persontrafik mellan olika delar av tätorten. 
Ytterligare påverkan genom ökat luftutsläpp från trafik i 
området bedöms som ringa.

Planförslaget bedöms inte medföra att MKN för utom-
husluft överskrids i området

MKN för vattenförekomster
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har anta-
git en förvaltningsplan för MKN för samtliga vattenföre-
komster i distriktet. Alla vatten ska uppnå god ekologisk 
status (alternativt god potential) samt god kemisk ytvat-
tenstatus år 2021 om inte särskilda skäl finns. MKN inne-
fattar även ett krav på ickeförsämring, vilket innebär att 
vattenförekomstens miljötillstånd inte får försämras till en 
lägre statusklass.

Recipient för dagvatten från planområdet är Storforsälven. 
Idag har den ekologiska och kemiska statusen för berörd 
vattenförekomst klassificerats som måttlig ekologisk sta-
tus och god kemisk status utan överallt överskridande äm-
nen (PBDE och kvicksilver samt kvicksilverföroreningar 
som utgör problem av sådan omfattning och karaktär att 
de inte bedöms teknisk möjliga att åtgärda i dagsläget, nu-
varande halter får dock inte öka). Kravet är god kemisk 
status och att god ekologisk status uppnås till år 2027. 

Vattenförekomsten bedöms ha problem med bristande 
konnektivitet orsakat av dammar vid Mögsjöns utlopp 
(Storfors kraftverk) och vid Lillfors, flödesförändringar 
orsakat av reglering i Storfors samt rensning. Rensning har 
även tillsammans med verksamheter/markanvändning på-
verkat det morfologiska tillståndet. Flera definitiva vand-
ringshinder för fisk och annan fauna förekommer.

Bedömningen är att planförslagets huvudsakliga syfte att 
säkerställa en markanvändning som sedan en längre tid 
tillbaka förekommit på platsen inte kommer att påverka 
MKN för vattenförekomsten. Gatan har vegetationsbe-
klädda diken där infiltration och rening kan ske innan dag-
vatten leds vidare till recipient.

MKN	för	fisk-	och	musselvatten
Storforsälven omfattas inte av förordningen (2001:554) 
för miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten för att 
skydda fiskvatten i landet. 

MKN för omgivningsbuller
MKN för omgivningsbuller, såsom de i dag är formu-
lerade, gäller egentligen bara skyldigheten att kartlägga 
och upprätta åtgärdsprogram för kommuner med fler än 
100 000 invånare.

Planområdet bedöms inte vara utsatt för eller ge upphov till 
bullerstörning som påverkar MKN för omgivningsbuller.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, 
biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m.m. 
Kvarnvägen är belägen inom ett avstånd omkring 50 m 
från Storforsälven. Föreslagen markanvändning kom-
mer att kräva upphävande av strandskydd. Då området 
redan idag är ianspråktaget på sådant sätt att det saknar 
betydelse för strandskyddets syfte bör det inte påverka 
planförslaget.

ÖVRIGA FÖRORDNANDEN
Artportalen redovisar flera fynd i närhet till planområdet. 
där olika fågelarter har observerats vid olika tillfällen och 
år. Arterna omfattas av olika rödlistekategorier, men fyn-
den är inte validerade. Vägområdet bedöms inte utgöra 
fyndplats eller besitta särskilda värden för flora eller fauna.

Bestämmelser om artskydd hanteras via artskyddsförord-
ningen (2007:845) med grund i fågeldirektivet och art- och 
habitatdirektivet.

4. FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH FÖRÄNDRINGAR

NATUR OCH KULTUR
Mark, vegetation och landskapsbild
Planområdet är beläget mellan Storforsälven och järn-
vägen. Vägområdet som tidigare hade huvudgatestatus 
med separat gång- och cykelförbindelse och som i nuläget 
utgör kvartersmark har privatiserats och stängts av med 
grind mot väster. Mot öster övergår vägen i industriom-
råde. Områdets präglas till stor del av banverksamhet och 
industri. Längs älven återfinns en vegetationsrand. 

Planförslag
Planförslaget avser endast återställa och säkerställa tidiga-
re gatufunktion i området. Ingen större påverkan på mark, 
vegetation eller landskapsbild bedöms ske.

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU jordartskarta 1:25 000-1:100 000 utgörs mar-
ken i området runt Kvarnvägen av lera.

Gatan har funnits i området under en längre tid och total-
stabiliteten för denna bedöms vara tillfredsställande.

Planförslag 
Vid större ombyggnationer eller markarbeten av gata fö-
reslås samråd med geoteknisk kompetens för ev. behov 
av geoteknisk undersökning med anledning av närhet till 
järnvägsområdet.
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Förorenad mark
Enligt historiska kartor har området utgjort väg och 
järnvägsområde. Bostäder har förekommit mot vattnet. 
Längre tillbaka, i den häradsekonomiska kartan, redovi-
sas jordbruksmark och järnväg. Inga kända föroreningar 
förekommer.

Planförslag 
Om markföroreningar påträffas under mark-, spräng-, 
schakt- eller fyllnadsarbete ska tillsynsmyndighet kontak-
tas enligt miljöbalken 10 kap11§.  

Radon
I den översiktliga markradonutredningen, daterad 1991-
02-23, för Storfors kommun har största delen av kommu-
nen klassats som normalriskområde. Områden som utgörs 
av finsand, mo, mjäla och lera klassats som lågriskområde.

Planförslag 
Markradonundersökning ska göras av byggherren i sam-
band med bygglovsprövning om inte byggnation sker 
i radonsäkert utförande. Planförslaget innefattar ingen 
byggrätt.

Fornlämningar och kulturminnen 
Inga kända fornlämningar eller kulturminnen förekom-
mer i området.

Planförslag 
Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade 
enligt kulturminneslagen. Skulle i samband med exploa-
tering eller andra arbeten fornlämningar eller misstänka 
fornlämningar påträffas skall kontakt tas med tillsyns-
myndigheten, dvs. länsstyrelsen.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Planområdet är beläget centralt i Storfors, parallellt med 
järnvägen och Storforsälven. Inom planområdet förekom-
mer ingen bebyggelse. Området präglas av närliggande 
järnväg och banverksamhet. Enstaka lagerbyggnad före-
kommer i området. 

Planförslag 
Ingen ny bebyggelse föreslås.

Service
Öster/sydost om Kvarnvägen återfinns Storfors centrum 
med det huvudsakliga serviceutbudet i tätorten. Centrum 
är avskuret från planområdet genom järnvägen.

Planförslag 
Ingen förändring föreslås.

Tillgänglighet
Planområdet är flackt och vägen är hårdgjord och har se-
parat gång- och cykelväg. Tillgängligheten bedöms vara 
god, dock begränsas allmänhetens tillgång idag då vägen 
utgör kvartersmark och har inhägnats.

Planförslag 
Planförslaget innebär att kvartersmark övergår till allmän 
platsmark (GATA), vilket medför att vägen kommer att 
öppnas upp för allmän trafik. Tillgängligheten bedöms 
fortsatt vara god.

STRANDSKYDD
Planområdet är beläget inom generellt strandskydd på 100 
m från Storforsälven. Älvavsnittet är omgivet av industri-
mark och ej tillgängligt för allmänheten. 

Större delen av arealen gränsande till bangården har sedan 
lång tid använts som industrimark och bangårdsområde.

Bilden ovan visar tidigare bostadsbebyggelse som numera 
fungerar som kommunförråd.

 

Om kartan  

SGUs kartvisare
Jordarter 
1:25 000–1:100 000

 

Detta är en utskrift från kartvisaren 
Jordarter 1:25 000–1:100 000. Syftet är 
att ge underlag för analyser av 
grundvattenförhållanden, spridning av 
föroreningar i mark och grundvatten, 
markstabilitet, erosion, byggbarhet, 
naturvärden och andra markrelaterade 
frågor. Kartvisaren innehåller 
information om jordart (grundlager, 
underliggande lager, tunt eller 
osammanhängande ytlager), 
landform, blockighet i markytan, 
linjeobjekt och punktobjekt. Informa-
tionen i kartan kan med fördel 
användas för framställning av olika 
tematiska produkter, till exempel 
grundvattnets sårbarhet, markens 
genomsläpplighet, erosionskänslighet 
och skredrisker. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se
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Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Huvudkontor/Head Office:
Box 670
Besök/Visit: Villavägen 18
SE-751 28 Uppsala, Sweden
Tel:  +46(0) 18 17 90 00
Fax: +46(0) 18 17 92 10
E-post: sgu@sgu.se
www.sgu.se 

Topografiskt underlag:
Ur GSD-Vägkartan.

© Lantmäteriet.
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Karta ovan visar utdrag ur SGU jordartskarta 1:25 000-
1:100 000. Gulmarkerad yta visar lera.
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Planförslag 
Inom planområdet föreslås upphävande av strandskydd 
inom gtaumark (GATA) med hänvisning till särskilt skäl 
enligt MB 7 kap 18 c punkt 1 att området redan har tagits 
i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften.

Bestämmelse om upphävande av strandskydd redovisas a1 
i plankartan. 

GATOR OCH TRAFIK 
Kvarnvägen har tidigare utgjort en förbindelse med hu-
vudgatestatus mellan centrala Storfors och Lillforssidan.  
2006 planlades vägen som kvartersmark för industriända-
mål. Syftet att åter öppna gatan för allmän persontrafik 
grundar sig i ett behov av kopplingen mellan stadsdelarna. 

Kvarnvägen är bevarad enligt tidigare status. Gatan är 
hårdgjord med omkring 6 meter bred körbana. På den 
norra sidan löper en ca 3 meter bred separat gång- och 
cykelväg. Gatan är belägen mellan bangården och upp-
lagsytorna mot älven. Angränsande gatuavsnitt har en 
hastighetsbegränsning på 50 km/h. Idag används gatan 
som industrimark med begränsningar av markens bebyg-
gande genom prickmark (marken får inte bebyggas) samt 
tillgänglighet för utfart. Del av sträckan omges av stängsel.

Planförslag 
Planförslaget innebär att Kvarnvägen föreslås övergå till 
allmän platsmark (GATA). I och med det föreslås gatan 
öppnas upp för allmän trafik. Gatan föreslås i befintligt 
läge med område för tillhörande dike, vilket innebär att 

den fortsatt korsar stickspåret till industriområdet norrut 
(mark som i gällande plan utgör mark för trafik/järnväg/
bangårdsverksamhet) genom plankorsning. Markanvänd-
ningen föreslås dock ändras till GATA vid korsningen för 
att få en sammanhängande gatumark. Gatan gränsar i norr 
till bro över Storforsälven mot Södra industriområdet. 

Kommunen har gjort en uppskattad beräkning av fram-
tida trafikalstring på gatan av cirka 150 personbilar och 15 
tyngre fordon per dygn, samt 50-75 gående och cyklister 
per dygn.

Gatan föreslås till följd av planen rustas upp med bl.a. ny 
asfalt och belysning.

STÖRNINGAR OCH RISKER
Buller
Järnvägen bedöms vara dimensionerande för bullernivåer. 
Vägen utgör koppling mellan samhällets olika delar Lill-
fors och Storfors och har tidigare i huvudsak trafikerats 
av personbilar. Bedömning är att samma förutsättningar 
kommer att råda vid ett plangenomförande. Ingen verk-
samhet som är känslig för buller är belägen i närhet till 
vägområdet.

Planförslag 
Planförslaget bedöms inte påverka genom bullerstörning.

Vibrationer
Vibrationer från järnvägstrafiken kan förekomma då 
markförhållandena enligt SGUs jordartskarta utgörs av 
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lera inom detta område.

Planförslag
Kvarnvägen har varit anlagd som väg sedan en längre tid 
tillbaka och bedöms inte påverkas vidare av vibrationer. 
Vid större ombyggnationer eller markarbeten av gata fö-
reslås samråd med geoteknisk kompetens.

Risk för luftföroreningar
Planförslaget bedöms inte medföra föroreningar i utom-
husluft. Utsläpp från trafik bedöms komma att utgöra en 
ringa omfattning samt är planområdet beläget där det rå-
der god luftgenomströmning.

Planförslag
Ingen förändring föreslås.

Farligt gods
Kvarnvägen är belägen parallellt med järnvägen (Inlands-
banan). Sträckan trafikeras av både gods- och persontra-
fik. Transporter av farligt gods kan förekomma. Avståndet 
mellan väg och spårområde varierar. Som mest uppgår det 
till ca 40 meter. Plankorsning förekommer i den norra de-
len mot Stationsgatan och i den södra delen över stickspå-
ret som leder till industriområde norr om älven.

Enligt ”Farligt gods, riskhantering i fysisk planering, vägled-
ning för planläggning intill transportleder för farligt gods” 
som upprättats av Länsstyrelsen Dalarna och som används 
även av Länsstyrelsen Värmland anges inom område 0-30 
meter från riskkällan att område närmast transportled för 
farligt gods bör begränsas i användning så att inte stadig-
varande vistelse uppmuntras. Områden i direkt anslutning 
till farligt godsleden bör inte heller exploateras på ett så-
dant sätt att eventuella olycksförlopp kan förvärras.

Enligt denna vägledning anges att bl.a. trafikytor normalt 
kan placeras inom angiven zon (0-30 meter från en farligt 
godsled) utan att det krävs en särskild riskhantering.

Planförslag
Föreslagen markanvändning (GATA) innebär ingen sta-
digvarande vistelse och bedöms i enlighet med vägledning 
inte föranleda någon vidare riskbebömning.

Spårspring 
I Storfors har det funnits problem med spårspring över 
järnvägen. Detta har identifierats i en förenklad ÅVS som 
togs fram 2012. Stor del av dessa problem kunde knytas 
till rörelser mellan boende för nyanlända och plats för SFI 
kurs (Folkets hus) som var belägna på olika sidor om järn-
vägen. Idag har inte SFI någon verksamhet här och det 
förekommer inte lika stor andel boende i den norra delen. 
Med anledning av ovan bedöms inte problematiken kring 
spårspring vara lika utbrett idag. 

Planförslag
Då planförslaget inte innebär någon bebyggelse, mål-
punkt eller vistelse av människor utan endast medger en 
vägkoppling anses inte planförslaget påverka risk kopplat 
till spårspring över järnvägen. Möjlighet finns att uppföra 
stängsel längs järnväg/gata.

Störande ljus
Idag förekommer ljus ifrån verksamheten som nyttjar  
kvartersmarken för industri samt banverksamhet.

Planförslag
Ljus från billyktor kommer att förekomma i båda riktning-
ar av Kvarnvägen. Ingen bebyggelse förekommer som be-
döms komma att störas av ljus. Då situationen av gata i 
området har förekommit tidigare bedöms inte gatufunk-
tionen vara främmande och heller inte komma att utgöra 
ett störande inslag i trafikområdet kopplat till järnvägen.

Översvämningsrisk och skyfall
Enligt rapporten Skyfallskartering Värmlands län, 
DHI, februari 2017 har Länsstyrelsen i Värm-
land låtit ta fram utredningar om översväm-
ningsrisker med hänsyn till pluvial översvämning  
(skyfall). Utredningen har tagits fram utifrån ett antal pa-
rametrar såsom dagvattensystemets kapacitet, markens 
infiltrationsförmåga, regnbelastning samt andra fasta pa-
rametrar som grund för beräkningar. 

För aktuellt område innebär ett 100-års-regn att vissa min-
dre områden mellan Kvarnvägen och järnvägen kommer 
att vattenfyllas upp till 0,5m. Ett avgränsat område syd-
ost om planområdet kommer att översvämmas med 1 m 
eller mer. Ingen översvämning tycks vid ett 100-års regn 
drabba Kvarnvägen och planområdet.

I ett s.k. Köpenhamnsscenario visar resultatet på  
en något förvärrad situation, och den norra delen av 
Kvarnvägen påverkas med översvämning upp till 0,5m,  
men det bedöms inte rimligt att dimensionera lösningar 
eller höjdsättningar utifrån ett sådant scenario. 

Kvarnvägen och planområdet påverkas inte av att klima-
tanpassat 100-årsflöde eller ett beräknat högsta flöde en-
ligt MSBs översvämningskartering för Gullspångs- och 
Svartälven.

Planförslag
Ingen risk för översvämning bedöms föreligga som kräver 
åtgärder på befintlig väg. Då gatumark föreslås i befintligt 
läge bedöms inga ytterligare åtgärder krävas.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Spill och dricksvatten
Föreslagen markanvändning har inget behov av vatten- el-
ler avlopp. Avloppsledning finns förlagd i Kvarnvägen.
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Planförslag
Då gatan föreslås i befintligt läge bedöms ingen påverkan 
på avloppsledning ske.

Dagvatten
Idag tas dagvatten från körbana omhand genom avrinning 
till dike för naturlig infiltration och rening innan vattnet 
når recipient i Storforsälven.

Planförslag
Då befnitlig gatumark föreslås säkerställas genom föresla-
gen markanvändning GATA bedöms ingen ny lösning för 
dagvattenhantering krävas. Befintlig dikeslösning bedöms 
fungera tillfredsställande. Ingen förändrad lösning föreslås. 

Värme
Fjärrvärmeledning korsar föreslagen gatumark i den norra 
och östra delen av planområdet. 

Planförslag
Ledningarnas belägenhet bedöms inte påverkas vid ett 
plangenomförande. Vid framtida ombyggnationer el-
ler markarbeten i gata kan ledning påverkas. Hantering 
av detta föreslås ske i enlighet kommunens rutiner för 
vägarbete.

El, telefon och IT
Teleledningar korsar gatan på flera ställen idag. Elledning 
korsar gatan i ett läge. Skanova och Ellevio är nätägare.

Planförslag
Då ingen förändring föreslås i gatans läge innebär planför-
slaget ingen förändring avseende ledningarnas läge. 

5. KONSEKVENSER AV 
PLANENS GENOM
FÖRANDE

Genom att planlägga Kvarnvägen som gatumark säker-
ställs gatufunktionen och kopplingen som historiskt fun-
nits på den norra sidan av järnvägen. Detta innebär att ett 
del av ett område som sedan 2006 fungerat som kvarter-
smark för industri åter kommer att utgöra allmän plats-
mark-gata. Detta tryggar en allmän tillgänglighet mellan 
samhällets delområden Lillfors och Storfors. 

Då gatan är befintlig och föreslås öppnas för allmän tra-
fik, innebär ett genomförande viss kommunal investering 
i upprustning (såsom ny asfaltbeläggning och belysning), 
samt kommer ansvar och drift åter falla på kommunen.

Strax utanför planområdet i norr återfinns plankorsning 
mellan Kvarnvägen- järnvägen-Stationsgatan. Genom att 

åter föreslå Kvarnvägen som gata kommer vägen trafike-
ras av allmän persontrafik och risken för olyckor vid kors-
ningen kan öka. Korsningen har dock järnvägsbom och 
vägskyddsignaler i båda riktningar. Kommunen bedömer 
även att det idag finns tillräckligt med utrymme för köma-
gasin, utan att vidare åtgärder krävs. Med hänsyn till dessa 
förutsättningar samt att risken för tidigare problem med 
spårspring bedöms ha minskat anses inte planförslaget på-
verka den totala riskbilden så att det föranleder krav på 
några åtgärder. Stängsel kan sättas upp som skydd längs 
järnväg eller gata.

6. GENOMFÖRANDE
FRÅGOR

Detta avsnitt har till uppgift att redovisa de organisatoris-
ka, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder 
som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ända-
målsenligt genomförande av detaljplanen. Genomföran-
defrågornas beskrivning har ingen rättsverkan. Avsikten 
med beskrivningen är att den skall vara vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Lovplikt
Inga förändringar av lovplikten är aktuella. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner 
laga kraft. Åren bestäms utifrån rimligheten att genomföra 
planen. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en 
garanterad rätt att bygga i enlighet med detaljplanen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl före-
ligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detalj-
planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan 
att fastighetsägaren har rätt till ersättning för till exempel 
förlorad byggrätt.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark (GATA). 

Ansvarsfördelning
Ange ansvarsfördelning mellan kommunen och andra 
aktörer. 

Vad ska göras?   Vem gör?

Planläggning   SBK Värmland AB  
    på uppdrag av   
    Rathsman arkitekt AB
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Ev. Fastighetsreglering

och ledningsförrättning  Lantmäteriet på   
    uppdrag av Storfors  
    kommun

Genomförande av gata  Storfors kommun

Avtal mellan Storfors 

kommun och Trafikverket  Storfors kommun

Avtal
Avtal mellan Storfors kommun och Trafikverket krävs för 
genomförande av den del av gatan som är belägen inom 
Trafikverkets fastighet. Storfors kommun ansvarar för att 
initiera avtalet.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Föreslagen gatumark löper över flera fastigheter; Storfors 
1:39 och 11:330 som ägs av Storfors kommun, 1:2 och 
14:1 som ägs av Trafikverket samt 11:347 som är privatägd.

Fastighetsreglering föreslås för del av ovan nämnda fast-
igheter som berörs av planförslaget för att säkerställa till-
gången till mark för allmän plats.

Förslagsvis läggs berörda delar till någon av kommunens 
befintliga fastigheter inom planområdet dvs. Storfors 1:39 
eller 11:330.

Servitut, gemensamhetsanläggningar,  
samfälligheter och ledningsrätter
Inom planområdet sträcker sig ledningsrätt (akt nr: 1760-
09/9.1) för fjärrvärme till förmån för Filipstads Värme 
AB. Fastigheten Storfors 11:330 (som ägs av kommunen) 
belastas av ledningsrätten.

Planområdet omfattar även servitut 1760-16/5.1 som be-
lastar fastigheten Storfors 1:39 (som ägs av kommunen).

Ingen ändring i markanvändningen föreslås ske som be-
döms påverka rättighetens funktion. Ett plangenomför-
ande bedöms dock kunna komma att innebära lednings-
förrättning där belastad fastighet ändras, beroende på hur 
fastighetsregleringen av gatan genomförs. 

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Kommunen ansvarar för genomförande av allmän plats 
och kostnader för fastighetsreglering. 

Kommunen ansvarar för kostnader tillhörande standard-
höjande åtgärder samt framtida drift och underhåll av all-
män plats. 

Inlösen, ersättning
Kommunen har med stöd av detaljplanen rätt att lösa in 
den allmänna platsen utan överenskommelse med den be-
rörda fastighetsägaren.

En fastighetsägare har rätt att begära inlösen när ett beslut 
om inskränkningar i den pågående markanvändningen le-
der till en så stor skada att det inte är skäligt att fastighetsä-
garen ska behöva behålla äganderätten till fastigheten.

Ersättningsnivåer beslutas i samband med 
lantmäteriförrättning.

TEKNISKA FRÅGOR
Inga tekniska utredningar har genomförts.

7. MEDVERKANDE  
TJÄNSTEMÄN

Planbeskrivningen är upprättad av SBK Värmland AB 
genom Emma Johansson på uppdrag av Rathsman arki-
tekt AB och i samarbete med Per Rathsman samt Storfors 
kommun.

Storfors 20200128

Emma Johansson

Samhällsplanerare
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STORFORS KOMMUN 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

   
Datum: 2020-01-29 

Dnr: 2019-0067 
Kommunledningen 
genom Per Rathsman 
arkitekt SAR MSA 

 
 

Detaljplan för Kvarnvägen, Storfors kommun, Värmlands län 
Planförslag Kvarnvägen Samrådstid t o m 2019-12-12 
  

Dnr KS 2019-0067 

Detaljplan för Kvarnvägen  
Storfors kommun, Värmlands län 
   
Syftet med planen är att återinföra Kvarnvägen som allmän platsmark 
(GATA). 
 
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som 
inkommit under samrådet samt kommunens ställningstagande till 
dessa.  
 
Hur processen har bedrivits 
Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2019-10-07-2019-12-12. 
Planen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). 
 
Kungörelse om samråd utsändes i enlighet med bifogad 
fastighetsförteckning samt till myndigheter och organisationer. 
Kungörelse har anslagits på kommunens anslagstavla samt sänts till 
berörda sakägare. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på 
kommunhuset och på kommunens webbplats.  
Fastighetsförteckning har av PUL-skäl endast tillhandahållits i 
kommunens lokaliteter enligt ovan. 
 

Inkomna yttranden: 4 st 
1. Structo  
2. Trafikverket  
3. Lantmäteriet   
4. Länsstyrelsen   
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Structo  
Anne Karlsson, General Manager,  

Structo Hydraulics AB,  
Box 1003, SE-68829 Storfors 

anne.karlsson@structo.se,  
tel. +46 550 388 82 mob. +46 70 637 23 95 

 
 

Detaljplan för Kvarnvägen  Kommunens kommentar  
 

MARK SOM ÖVERFÖRS   

Structo Hydraulics AB äger tomten 11:347 där 
Kvarnvägen delvis passerar och härmed lämnar 
vi ett yttrande angående planerna att öppna 
Kvarnvägen för trafik. Enligt utskickade 
underlag avser kommunen inte att lösa in någon 
mark för den planerade vägen. Men Structo 
Hydraulics AB anser detta orimligt, någon form 
av ersättning måste utarbetas för att företaget 
ska kunna acceptera att mark tas i anspråk för 
öppnande av Kvarnvägen. 
 

Kommunen kommer att ersätta 
marken som löses in. 

TUNG TRAFIK TILL SÖDRA 
INDUSTRIOMRÅDET  

 

Risk för bekymmer med de långtradare som ska 
till södra industriområdet och kör enligt gps-
koordinater. Många av dessa kör längs 
Stationsgatan och svänger höger i tron att de ska 
komma in på södra industriområdet därifrån. 
Idag kan de svänga in mot Naverviken och 
vända, men om Kvarnvägen öppnas upp för 
trafik kommer de högst troligt att fortsätta 
framåt längs Kvarnvägen. Vart ska de i så fall 
vända, när de till slut upptäcker att de kört fel? 
 

Kommunen ser detta som en 
informationsfråga för södra 
industriområdets företag till de 
som anlitas för att köra 
godstransporter. 
 

 
 
.

about:blank
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Trafikverket 
Gottfridsson Carina, PLväs 

carina.gottfridsson@trafikverket.se 
telefon: 0771-921 9211 

Detaljplan för Kvarnvägen  Kommunens kommentar  

PLANKORSNINGAR  

Utgångspunkt för Trafikverket är att minska 
trafikbelastningen vid plankorsningar i syfte att 
minska incidenter och olyckor. Det är därför av 
vikt att belysa i vilken mån befintlig 
plankorsning i höjd med 
Kvarnvägen/Stationsgatan kommer att få en 
ökad trafikmängd till följd av att vägen 
iordningsställs för allmän trafik och i vilken 
mån detta ökar riskerna.  
Plankorsningar ska vara utformade så att det 
finns minst 30 meters rakt, helst vinkelrätt, 
kömagasin för vägfordon på respektive sida om 
järnvägen. I nuläget uppfylls inte dessa villkor. 
För att förbättra trafiksäkerhet genom tex bra 
sikt och tillräckliga magasin etc kan detta 
komma att behöva åtgärdas. Detaljplanen bör 
därför ta höjd för en sådan åtgärd.  
Idag har plankorsningen en A-anläggning, dvs 
helbom med ljus- och ljudsignal. 

Planområdet omfattar inte 
plankorsningen.  
Storfors kommun anser att plats 
för kömagasin finns.  
Kommunen har gjort en 
uppskattad beräkning att ett 
plangenomförande medför en 
trafikalstring omfattandes cirka  
150 personbilar och 15 tyngre 
fordon per dygn samt 50-75 
gående och cyklister per dygN.) 
Underlaget har lyfts in i 
planbeskrivningen inför 
granskning. 

RISKER   

Alla järnvägar i Sverige får användas för 
transport av farligt gods. Hänsyn till farligt gods 
ska därmed beaktas för exploatering enligt 
rekommendationer berörd länsstyrelse anger för 
järnväg Inlandsbanan. Trafikverket vill 
uppmärksamma att eventuella 
skydds/riskreducerande åtgärder inte är 
godtagbara inom vår fastighet. Trafikverket 
hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens bedömning.  
Inom ett avstånd av 30 meter från järnvägen bör 
ingen ny bebyggelse tillåtas. Detta är ett 
sammanvägt avstånd som ger utrymme för 

Ingen ny bebyggelse föreslås. 
Säkerhetsåtgärder såsom stängsel 
eller liknande kommer att 
anläggas mellan gata och 
järnväg. 
 
Förutsättningar som beskrivs i 
den ÅVS som Trafikverket syftar 
på har förändrats. Verksamheter 
som förekom vid tiden för 
upprättande av ÅVS:en bedrivs 

 
 
 
1 Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2019/108485,  Samråd gällande detaljplan för Kvarnvägen, 
Storfors kommun. Trafikverkets yttrande bifogas. 

about:blank
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järnvägens framtida utvecklingsbehov samt 
underhållsåtgärder och eventuella 
räddningsinsatser vid en olycka.  
Tidigare har frågan om spårspring lyfts, bla i en 
ÅVS, och det bör belysas i vilken mån 
riskbilden påverkas av att fler rör sig/passerar in 
i området.  

inte längre på platsen och 
problematiken kring spårspring 
bedöms inte vara densamma och 
kommunen bedömer att den 
riskbilden inte kommer att 
påverkas negativt vid ett 
plangenomförande. 
 

ÖVERSVÄMNING   

Påverkan vid översvämning bör i planering och 
åtgärder ha som utgångspunkt att vatten inte blir 
stående invid banvall som när det sjunker undan 
kan orsaka skador på järnvägen.  
Markavvattning i övrigt får inte heller innebära 
att vatten leds så att det påverkar järnvägs- 
anläggningen negativt. 

Planförslaget innebär att 
Kvarnvägens tidigare 
gatufunktion åter kommer 
öppnas upp som allmän 
platsmark. Gatan är anlagd sedan 
flertalet år tillbaka med 
fungerande lösning för dagvatten 
och omhändertagande av 
pluviala flöden. Ingen känd 
problematik kring översvämning 
har förekommit. Kvarnvägen och 
planområdet påverkas inte av ett 
klimatanpassat 100-årsflöde eller 
ett beräknat högsta flöde enligt 
MSB:s översvämningskartering 
för Gullspångs-och Svartälven. 
Kommunens bedömning är 
därmed att planförslaget inte ger 
upphov till några krav på 
åtgärder till följd av 
översvämningsrisk.  
 

Att förlägga ledning i väg/järnvägsområde 
kräver Trafikverkets tillstånd. Ansökan om 
ledningsärende för både väg och järnväg hittar 
du på; http://www.trafikverket.se/ledningar  

Inga ledningsarbeten föreslås 
utföras i området 

ARBETE INVID JÄRNVÄGSOMRÅDE   

Att iordningsställa Kvarnvägen för delar som 
ligger inom järnvägsfastigheten kräver att avtal 
för genomförande tecknas mellan Trafikverket 
och kommunen.  

Kommunen kommer att initiera 
avtal. 

ÖVRIGT   

För ytterligare information och 
planeringsunderlag se bla ”Transportsystemet i 
samhällsplaneringen” på Trafikverkets hemsida 
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 Lantmäteriet  
För Lantmäteriet Sara Borneskär 

YTTRANDE I ÄRENDE LM2019/018708 DATUM: 2019-11-22  
Detaljplan för Kvarnvägen Kommunens kommentar 

GRUNDKARTA   

Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen 
resp. för övriga detaljer i grundkartan är något 
föråldrad. Det är viktigt att grundkartan är aktuell 
i varje steg av planprocessen för att det ska vara 
lätt att överblicka de förutsättningar som finns för 
planläggningen.  
I teckenförklaringen till grundkartan framgår att 
fastighetsgränser markeras med en streckad linje. 
Dock saknas linjen för fastighetsgräns i 
grundkartan. Detta kan vara bra att komplettera så 
att det lättare går att bedöma vilka konsekvenser 
planförslaget medför.  

Grundkartan har uppdaterats 
inför granskning. 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR   

På s. 10 i planbeskrivningen framgår att inga 
fastighetsregleringar är aktuella i nuläget. 
Genomförandet av planförslaget innebär att gatan 
förändras från kvartersmark (fastighetsägarens 
ansvar) till allmän plats (kommunens ansvar). Då 
allmän platsmark och kvartersmark är två olika 
ändamål, är det lämpligt att skilja på 
markanvändningarna och samla samtlig mark för 
allmän plats i en och samma fastighet.  
Eftersom planen ska omfatta en genomförandetid 
om 5 år, bör kommuen redan nu planera för 
kommande lantmäteriåtgärder som kommer 
aktualiseras under denna tidsperiod.  

Planbeskrivningen har justerats 
med beskrivning av att 
fastighetsreglering kommer att 
genomföras till följd av planen. 
 
 
 
 
Noteras. 

INLÖSEN AV ALLMÄN PLATS   

Skrivningen ang. inlösen av allmän plats bör 
förtydligas så att det framgår att kommunen med 
stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den 
allmänna platsen utan överenskommelse med den 
berörda fastighetsägaren. På motsvarande sätt kan 
kommunen bli skyldig att lösa in den allmänna 
platsen om fastighetsägaren begär det.  

Planbeskrivningen har 
uppdaterats i enlighet med 
synpunkterna. Kommunen 
kommer att ersätta marken som 
löses in. 
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LEDNINGSRÄTT   

Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för 
Fjärrvärme, till förmån för Filipstads Värme AB, 
akt: 1760-09/9.1. Ledningsrätten och hur 
rättigheten kommer påverkas av 
plangenomförandet har inte omnämnts i 
planbeskrivningen. Det behöver kompletteras.  
Delar av planen som skulle kunna förbättras  
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som 
inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 
bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet 
skulle förbättra detaljplanen.)  

Grundkartan har uppdaterats i 
detta hänseende. 

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR    

I planbeskrivningen under rubriken 
”Detaljplaner” framgår att vägen i den gällande  
planen anges med industrimark med begränsning 
i byggrätt genom bestämmelse om att marken 
endast får bebyggas med förråd och upplag 
(prickmark). Observera att prickmark i gällande 
detaljplan innebär att ”marken får inte bebyggas”.  

Hänvisning till gällande 
planbestämmelser avseende 
prickmark och plusmark har 
förtydligats inför granskning. 

Den gällande planen har fortfarande 
genomförandetid, som utgår 2022-02-27.  
Det framgår dock inte i planbeskrivningen. När 
en plan ändras innan genomförandetid utgått bör 
kommunen motivera vad ändring innan utgången 
genomförandetid innebär, samt vilka avvägningar 
som gjorts som lett fram till det nya planförslaget.  

Gällande plan antogs 2006-10-
26 och dess genomförandetid är 
slut.  

Det bör också nämnas att markområdet som 
nuvarande planförslag omfattar, också berörs av 
en järnvägsplan. Hur kommer järnvägsplanen 
påverkas när den nya planen genomförs?  

Järnvägsplanen har ingen 
relevans för det pågående 
planprojektet.  

PLANEKONOMI   

För att det ska vara möjligt att följa planområdets 
påverkan på den kommunala budgeten bör det 
vara lämpligt att det på ett tydligare sätt framgår 
vilka nämnder/instanser som får intäkter 
respektive utgifter vid plangenomförandet.  

Kommunen behöver ingen 
detaljerad specifikation. 
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Länsstyrelsen 
LÄNSSTYRELSEN 2019-11-29  (Referens 402-10371-2019) 

 

Detaljplan för Kvarnvägen  Kommunens kommentar  

ÄRENDET  

Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med 
standardförfarande den 28 juni 2019, har 
översänts för samråd enligt 5 kap. 11 plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). Planförslaget har 
behandlats i samråd med företrädare för och 
berörda enheter inom Länsstyrelsen vid 
planberedning den 18 november 2019.  
Syftet med detaljplanen är att återinföra 
Kvarnvägen som allmän gata.  
 

 

LÄNSSTYRELSENS SAMLADE 
BEDÖMNING   

 

Länsstyrelsens samlade bedömning  
Länsstyrelsen har inget att erinra mot 
planförslaget.  
 

 

PRÖVNINGSGRUNDANDE SYNPUNKTER   

Prövningsgrundande synpunkter  
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL 
ta in en detaljplan för prövning. Länsstyrelsen 
kan av det nu aktuella planförslaget och av i 
dagsläget kända förhållanden inte se att de 
föreslagna åtgärderna kommer att föranleda 
någon prövning.  
Planhandläggare Meda Andersson har fattat 
beslut i detta ärende. Plan- och 
infrastrukturhandläggare Emil Jessen har varit 
föredragande.  
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Förändringar inför granskning 
Inför granskning har planen justerats enligt följande: 
 
I plankartan har planområdets gräns justerats tillsammans med 
markanvändning för gata. 
 
Planbeskrivningen har justerats genom: 

• Förtydliganden om gällande detaljplan 
• Uppdatering av avsnittet kring gator och trafik 
• Uppdatering av avsnittet kring teknisk försörjning 
• Uppdatering av kapitlet kring genomförandefrågor 

 
I övrigt har redaktionella ändringar gjorts. 
 
Kvarstående synpunkter 
Inga kvarstående synpunkter. 
 
Ställningstagande 
Planen bedöms vara redo gör granskning enligt PBL (2010:900) 5 
kap. 18§. 
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Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD    Besöksadress: Våxnäsgatan 5 
Telefon: 010-224 70 00 (växel)    Fax: 010-224 71 10    E-post: varmland@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/varmland 
 

Förslag till detaljplan för Kvarnvägen, Storfors kommun 

Lst dossiernr D35b  

 

Ärendet 
Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med standardförfarande den 28 

januari 2020, har översänts för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900). Planförslaget har behandlats i samråd med 

företrädare för Trafikverket och berörda enheter inom Länsstyrelsen vid 

planberedning den 23 april 2020.  

Syftet med detaljplanen är att återinföra Kvarnvägen som allmän platsmark 

(gata). 

Länsstyrelsens roll 
Enligt PBL 5 kap. 22 § ska Länsstyrelsen under granskningstiden yttra sig 

över planförslaget, om förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att  

1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses, 

2. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 

3. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande 

bestämmelser, 

4. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och 

vattenområden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett 

lämpligt sätt, eller 

5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med 

hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion. 

Kvarstående synpunkter från samrådet 
I samrådet hade Länsstyrelsen inga synpunkter att framföra. Länsstyrelsen 

har därför inga kvarstående synpunkter. 

Prövningsgrundande synpunkter 
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva 

kommunens beslut att anta en detaljplan. Länsstyrelsen kan av det nu 



 
LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 
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aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden inte se att de 

föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning. 

 

 

Planhandläggare Meda Andersson har fattat beslut i detta ärende. Plan- och 

infrastrukturhandläggare Emil Jessen har varit föredragande.  
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  Storfors kommun 
storfors.kommun@storfors.se 

YTTRANDE I ÄRENDE LM2020/006451 

 
DATUM: 2020-04-28 

KOMMUN: STORFORS 

SKEDE: GRANSKNING 

ERT ÄRENDE:  KS2019-0067 

LÄN:   VÄRMLANDS LÄN  

 

Detaljplan för Kvarnvägen 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-01-28) har följande 
noterats:  

Lantmäteriet har inget att erinra. 

 

För Lantmäteriet 

Sara Borneskär 

Sara Borneskär 

 

 

Kopia till: 

varmland@lansstyrelsen.se 
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Trafikverket Region Väst 
Planering 
651 15 Karlstad 
Besöksadress: Hamntorget 
 

Telefon: 0771 - 921 921 
Texttelefon: 0243-750 90 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Carina Gottfridsson 
Samhällsplanering 
Direkt: 010-123 25 13 
carina.gottfridsson@trafikverket.se 
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Storfors kommun 
Förvaltning 
storfors.kommun@storfors.se 
 
Länsstyrelsen Värmland 
Samhällsbyggnad 
plan.varmland@lansstyrelsen.se  
 

 
 
 

Kopia 
linda.saarikoski@trafikverket.se 
 
 
 
 

Trafikverkets yttrande avseende granskning av detaljplan för 
Kvarnvägen i Storfors kommun 
 

Ärendet 

Trafikverket har tagit del av rubricerat granskningsunderlag som syftar till att återinföra Kvarnvägen 
som allmän platsmark. I syfte att öka kopplingen mellan stadsdelarna öppnas gatan för allmän trafik. 
Trafikverket har 2019-10-30 yttrat sig i ärendet TRV 2019/108485 och vill också hänvisa till detta 
yttrande. 
 
Planområdet berör delvis Trafikverkets järnvägsfastighet Storfors 14:1 och Storfors 1:2 där 
Inlandsbanan går och där Trafikverket är infrastrukturhållare. 
 
 
Plankorsning 

Trafikverket konstaterar att gatan föreslås ligga kvar i tidigare läge och ingen justering föreslås heller 
närmast den norra plankorsningen gentemot Stationsgatan. Passage över järnvägen ingår inte i 
planområdet medan vägen närmast efter passagen planläggs. Här ser Trafikverket behov av och 
möjlighet att räta upp vägen inom de närmsta 30 metrarna från plankorsningen. I VGU (Vägars och 
gators utformning) finns regelverk kring utformning av plankorsningar som syftar till att göra dessa så 
säkra som möjligt. Här anges 30 meters vinkelrätt kömagasin för vägfordon. Med en vinkelrät passage 
förbättras sikten och risken att fastna i en snäv svängrörelse med långa fordon minskar, dessutom 
förlängs inte tiden att ta sig över spåren med en svår vägteknisk utformning.  
 
 
Kommunal gata 

Planen innebär att en del av järnvägsfastigheten fortsättningsvis får markanvändning gata, allmän 
platsmark. I samrådsredogörelsen framgår behov av att vidta fastighetsregleringar då gatan löper över 
mark där andra aktörer är fastighetsägare. Trafikverket bedömer att det är lämpligt att anpassa 
fastighetsgräns mot allmän plats genom en fastighetsreglering så att det inte ligger allmän platsmark 
inom trafikverkets fastighet.  
 
I samband med återinförande av Kvarngatan bör behov av stängsling gentemot järnvägsfastigheten 
bevakas och övervägas.  
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Avtal 

Att iordningsställa Kvarnvägen som ligger inom järnvägsfastigheten kräver att avtal för genomförande 
tecknas mellan Trafikverket och kommunen. Trafikverket föreslår dock att en fastighetsreglering 
anpassar fastighetsgräns så att hela Kvarngatan ligger utanför Trafikverkets järnvägsfastighet. 
 
 

Övrigt 

För ytterligare information och planeringsunderlag se bla ”Transportsystemet i samhällsplaneringen” 
på Trafikverkets hemsida  

− www.trafikverket.se/samhallsplanering 
− https://trafikverket.ineko.se/se/information-och-råd-vid-kommunal-detaljplanering-när-

statlig-anläggning-kan-påverkas 
 
 
 
 
 

Trafikverket, Region Väst 

Carina Gottfridsson 

 

 

 

 

http://www.trafikverket.se/samhallsplanering
https://trafikverket.ineko.se/se/information-och-råd-vid-kommunal-detaljplanering-när-statlig-anläggning-kan-påverkas
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2020-09-21 
Diarienummer 
KS/2020:42 

Handläggare:  
Kenneth Sandén 
 
 
Tjut Granskningssutlåtande Kvarnvägen 
Diarienummer: KS/2020:42 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Planförslaget (Granskningshandling 2020-01-28) har funnits tillgängligt för granskning under 
tiden 2020-04-10 till 2020-04-30 i kommunhuset och på kommunens webbplats. 
 
Inkomna skriftliga synpunkter har sammanställts och redovisas i sin helhet i detta 
granskningsutlåtande med planhandläggarens kommentarer.  
Följande instanser/sakägare har angett att de inte har något att erinra eller har inga 
kvarstående synpunkter:  

 Länsstyrelsen  
 Lantmäteriet  

Sammanfattning av granskningen 
Granskningen har visat på att vissa förändringar behöver göras i planen. Planbeskrivningens 
genomförandekapitel har justerats avseende inlösen av Trafikverkets fastigheter och att det 
därmed inte föreligger något behov av avtal mellan Storfors kommun och Trafikverket. I 
övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts. 

Synpunkter som inte beaktats 
Från granskning 
Trafikverket har synpunkter på utrymme för kömagasin i området. Kommunen bedömer att 
utrymme finns och att ingen förändring krävs i planförslaget. 

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

Beslutsunderlag 
Granskningsutlåtande 2020-09-14 
Planbeskrivning detaljplan Kvarnvägen 2020-09-10 
Plankarta detaljplan Kvarnvägen 2020-09-10 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: Godkänna 
granskningsutlåtande Kvarnvägen. 

Beslutet ska skickas till 
Trafikverket Region Väst 
Länsstyrelsen Värmland 
Lantmäteriet 
Structo  
Kenneth Sandén 
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Detaljplan för Kvarnvägen        2020-09-14 
Storfors kommun     
Värmlands län 
 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Efter granskning 
 
PLANENS SYFTE 
Syftet med planen är att återinföra Kvarnvägen som allmän platsmark (gata). 

 
PLANFÖRFARANDE 
Planen kommer att handläggas med ett standardförfarande med samråd och granskning 
enligt 5 kap. PBL 2014:900. Planförslaget ska antas av kommunfullmäktige. 
 
SAMRÅDSSKEDET  
Samrådshandlingar 
Planförslaget var på samråd under perioden 2019-10-07 till 2019-12-12 och skickades på 
remiss i enlighet med bifogad fastighetsförteckning samt till myndigheter och 
organisationer. Kungörelse har anslagits på kommunens anslagstavla samt sänts till 
berörda sakägare. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på kommunhuset och på 
kommunens webbplats.   
 
Förändringar inför granskning 
Inför granskning har planen justerats enligt följande:  
I plankartan har planområdets gräns justerats tillsammans med markanvändning för gata. 
 
Planbeskrivningen har justerats genom: 
• Förtydliganden om gällande detaljplan 
• Uppdatering av avsnittet kring gator och trafik 
• Uppdatering av avsnittet kring teknisk försörjning 
• Uppdatering av kapitlet kring genomförandefrågor 
 
Kvarstående synpunkter och ställningstagande 
Inga kvarstående synpunkter. 
 
 
GRANSKNINGSSKEDET 

Granskningshandlingar  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-16 att godkänna samrådsredogörelsen med 
kommunens ställningstaganden och granskningshandlingar för DP Kvarnvägen, samt att 
planen är redo att ställas ut för granskning enligt PBL (2010:900) 5 kap. 18§. 

Granskning 
Planförslaget (Granskningshandling 2020-01-28) har funnits tillgängligt för granskning 
under tiden 2020-04-10 till 2020-04-30 i kommunhuset och på kommunens webbplats.   
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Inkomna skriftliga synpunkter har sammanställts och redovisas i sin helhet i detta 
granskningsutlåtande med planhandläggarens kommentarer.  
 
Följande instanser/sakägare har angett att de inte har något att erinra eller har inga 
kvarstående synpunkter: 

• Länsstyrelsen 
• Lantmäteriet 

 
 

SAMMANFATTNING AV GRANSKNINGEN 
Granskningen har visat på att vissa förändringar behöver göras i planen. 
Planbeskrivningens genomförandekapitel har justerats avseende inlösen av Trafikverkets 
fastigheter och att det därmed inte föreligger något behov av avtal mellan Storfors 
kommun och Trafikverket. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts. 
 
 
SYNPUNKTER SOM INTE BEAKTATS 

Från granskning 
Trafikverket har synpunkter på utrymme för kömagasin i området. Kommunen bedömer 
att utrymme finns och att ingen förändring krävs i planförslaget. 

 

BESLUTSPROCESS 
Planen förväntas antas av kommunfullmäktige enligt PBL (2010:900) 5 kap. 27§. 
 
Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft efter tre veckor från den dag då beslutet 
eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla 
om ingen har överklagat beslutet under den tiden. 

 

Kommunledning 
Kenneth Sandén  
Utvecklingsstrateg 
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INKOMNA YTTRANDEN KOMMENTARER 
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INKOMNA YTTRANDEN KOMMENTARER 
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INKOMNA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plankorsning 
Kommunen har noterat Trafikverkets rekommendation med hänvisning till VGU.  
Kommunen bedömer fortsatt att utrymme för kömagasin finns och att ingen 
förändring krävs i planförslaget, då detta inte inkluderar plankorsningen. 
 
 
Kommunal gata 
Kommunen avser att lösa in marken från Trafikverket i enlighet med Trafikverkets 
synpunkt. Planbeskrivningens genomförandekapitel har justerats i denna del. 
 
 
Noteras. 
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Avtal 
Kommunen avser genomföra en fastighetsreglering varvid åsyftat avtal inte kommer 
att krävas. Planbeskrivningens genomförandekapitel har justerats i detta hänseende. 
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1. INLEDNING
BAKGRUND
Storfors kommun önskar återinföra Kvarnvägen som all-
män platsmark (gata). Gatan har en funktion att binda 
samman två delar av Storfors samhälle och genom att 
övergå till allmän platsmark följer och tydliggörs det kom-
munala ansvaret genom drift och underhåll. 

PLANENS SYFTE
Syftet med planen är att återinföra Kvarnvägen som all-
män platsmark (gata).

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:

1. Denna planbeskrivning
2. Plankarta - juridiskt bindande dokument
3. Undersökning om betydande miljöpåverkan

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som 
redogör inkomna synpunkter. Efter granskning upprät-
tas ett granskningsutlåtande som redogör för inkomna 
synpunkter.

En fastighetsförteckning upprättas som redovisar fastig-
hetsägare som är berörda av planförslaget. 

PLANFÖRFARANDE OCH  
TIDPLAN
Planen kommer att handläggas med ett standardförfaran-
de med granskning enligt PBL 2010:900, kapitel 5.

Samråd: Myndigheter, sakägare och andra berörda ges 
möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning: Planförslaget finns tillgängligt för granskning 
och en sista möjlighet att lämna synpunkter ges.

Antagande: Planen antas i kommunullmäktige

Överklagande: Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgo-
dosedda har möjlighet att överklaga inom tre veckor från 
beslutet tagits.

Laga kraft: Om ingen överklagar planen vinner den laga 
kraft tre veckor efter beslutet. 

Planbesked
Planuppdrag Bygglov

Planbesked
Planuppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kra� Bygglov

Kungörelse Samråd Granskning Gransknings-
utlåtande

Laga kra�Samråds-
redogörelse

Antagande

Planbesked
Planuppdrag Samråd Laga kra�Samråds-

redogörelse
Antagande

Underrä�else

GranskningSamråd Antagande Laga kra�

Preliminär tidplan
Uppdrag om planläggning  2019
Samrådsskede   hösten 2019
Granskning    vårvinter 2020
Antagande KF   höste 2020
Laga kraft   vinter 2020

PLANDATA OCH MARKÄGO
FÖRHÅLLANDEN 

Planområdet omfattar fastigheterna Storfors 1:39 och 
11:330 som ägs av Storfors kommun, 1:2 och 14:1 som 
ägs av Trafikverket, 11:347 som är privatägd. Sammanta-
get omfattar detta en area på ca 11700 m2. 

2. TIDIGARE STÄLLNINGS
TAGANDEN

PLANUPPDRAG
Kommunstyrelsen har 2019-04-29 § 97 beslutat att ge 
Teknisk drift i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
för Kvarnvägen. 

ÖVERSIKTSPLAN
Kvarnvägen pekas inte ut specifikt i översiktsplan 2013, 
men  det uttrycks att kommunn önskar att långsiktigt 
trygga kommunikationer. En planändring av Kvarnvägen 
bedöms ligga i linje med den övergripande strategiska 
visionen.

Karta ovan visar planområdets ungefärliga belägenhet 
rödmarkerad.
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DETALJPLANER
Området omfattas idag av ”Detaljplan för del av Kvarnvä-
genområdet”, antagandehandling daterad 2006-10-26. För 
aktuell del anger planen industrimark med begränsning i 
byggrätt genom bestämmelse om att marken inte får be-
byggas (prickmark) och att marken endast får bebyggas 
med förråd och upplag (plusmark), samt att del av vägen 
ska vara tillgänglig för gemensam anläggning (g) och utfart 
(y). Planen har en genomförandetid på fem år, som nu har 
utgått.

UNDERSÖKNING OM BETYDAN
DE MILJÖPÅVERKAN
Enligt gjord undersökning om betydande miljöpåverkan, 
daterad 2019-06-05, bedöms inte föreslagen ändrad mark-
användning och genomförandet av detaljplanen medföra 
sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hus-
hållningen med mark, vatten eller andra resurser att det 
finns krav på att göra en miljöbedömning/strategisk mil-
jöbedömning av planen enligt PBL eller MB. 

3. AVVÄGNINGAR ENLIGT 
MILJÖBALKEN M.FL.

MILJÖBALKEN (MB)
Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avväg-
ningar som behöver göras rörande annan lagstiftning i 
allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum 
behöver särskilt beaktas;

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
Med hänsyn till Kvarnvägens tidigare belägenhet och 
funktion att binda samman två delområden i Storfors 
bedöms föreslagen användning som gatumark utgöra en 

fortsatt lämplig användning samt ur en allmän synpunkt 
utgöra en god hushållning av markområde. 

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser 
för hushållning
Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark 
och vattenområden, främst riksintressen för naturvården, 
kulturmiljövården, eller friluftslivet som så långt som möj-
ligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada na-
tur- eller kulturmiljön.

Planförslaget omfattar ingen område för riksintresse enligt 
3 kap. MB.

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för 
vissa områden 
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för vissa områden i lan-
det” listas en rad områden som, med hänsyn till sina natur- 
och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse.

Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtag-
ligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestäm-
melserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av be-
fintliga tätorter eller det lokala näringslivet.

Planförslaget omfattar ingen område för riksintresse enligt 
4 kap. MB.

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande 
styrmedel som infördes med miljöbalken 1999 för att 
komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläpp-
skällor från till exempel trafik och jordbruk. En MKN kan 
anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av 
ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskri-
vas i ord. MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå 
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsnormerna syftar till att 
skydda människors miljö och hälsa. Idag finns det särskil-
da normer för:

• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 

2004:660) 
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten 

(SFS 2001:554) 
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)

MKN för utomhusluft
Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i 
utomhusluft av kvävedioxid och kväveoxider, svaveldiox-
id, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och 
PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i 
utomhusluft.

Planförslaget avser säkerställa en redan förekommande 
vägfunktion och förslaget innehåller ingen trafikgenere-

Kartan ovan visar plankarta tillhörande ”Detaljplan för del 
av Kvarnvägenområdet”.
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rande användning. Gatan bedöms i huvudsak komma att 
användas av persontrafik mellan olika delar av tätorten. 
Ytterligare påverkan genom ökat luftutsläpp från trafik i 
området bedöms som ringa.

Planförslaget bedöms inte medföra att MKN för utom-
husluft överskrids i området

MKN för vattenförekomster
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har anta-
git en förvaltningsplan för MKN för samtliga vattenföre-
komster i distriktet. Alla vatten ska uppnå god ekologisk 
status (alternativt god potential) samt god kemisk ytvat-
tenstatus år 2021 om inte särskilda skäl finns. MKN inne-
fattar även ett krav på ickeförsämring, vilket innebär att 
vattenförekomstens miljötillstånd inte får försämras till en 
lägre statusklass.

Recipient för dagvatten från planområdet är Storforsälven. 
Idag har den ekologiska och kemiska statusen för berörd 
vattenförekomst klassificerats som måttlig ekologisk sta-
tus och god kemisk status utan överallt överskridande äm-
nen (PBDE och kvicksilver samt kvicksilverföroreningar 
som utgör problem av sådan omfattning och karaktär att 
de inte bedöms teknisk möjliga att åtgärda i dagsläget, nu-
varande halter får dock inte öka). Kravet är god kemisk 
status och att god ekologisk status uppnås till år 2027. 

Vattenförekomsten bedöms ha problem med bristande 
konnektivitet orsakat av dammar vid Mögsjöns utlopp 
(Storfors kraftverk) och vid Lillfors, flödesförändringar 
orsakat av reglering i Storfors samt rensning. Rensning har 
även tillsammans med verksamheter/markanvändning på-
verkat det morfologiska tillståndet. Flera definitiva vand-
ringshinder för fisk och annan fauna förekommer.

Bedömningen är att planförslagets huvudsakliga syfte att 
säkerställa en markanvändning som sedan en längre tid 
tillbaka förekommit på platsen inte kommer att påverka 
MKN för vattenförekomsten. Gatan har vegetationsbe-
klädda diken där infiltration och rening kan ske innan dag-
vatten leds vidare till recipient.

MKN	för	fisk-	och	musselvatten
Storforsälven omfattas inte av förordningen (2001:554) 
för miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten för att 
skydda fiskvatten i landet. 

MKN för omgivningsbuller
MKN för omgivningsbuller, såsom de i dag är formu-
lerade, gäller egentligen bara skyldigheten att kartlägga 
och upprätta åtgärdsprogram för kommuner med fler än 
100 000 invånare.

Planområdet bedöms inte vara utsatt för eller ge upphov till 
bullerstörning som påverkar MKN för omgivningsbuller.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, 
biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m.m. 
Kvarnvägen är belägen inom ett avstånd omkring 50 m 
från Storforsälven. Föreslagen markanvändning kom-
mer att kräva upphävande av strandskydd. Då området 
redan idag är ianspråktaget på sådant sätt att det saknar 
betydelse för strandskyddets syfte bör det inte påverka 
planförslaget.

ÖVRIGA FÖRORDNANDEN
Artportalen redovisar flera fynd i närhet till planområdet. 
där olika fågelarter har observerats vid olika tillfällen och 
år. Arterna omfattas av olika rödlistekategorier, men fyn-
den är inte validerade. Vägområdet bedöms inte utgöra 
fyndplats eller besitta särskilda värden för flora eller fauna.

Bestämmelser om artskydd hanteras via artskyddsförord-
ningen (2007:845) med grund i fågeldirektivet och art- och 
habitatdirektivet.

4. FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH FÖRÄNDRINGAR

NATUR OCH KULTUR
Mark, vegetation och landskapsbild
Planområdet är beläget mellan Storforsälven och järn-
vägen. Vägområdet som tidigare hade huvudgatestatus 
med separat gång- och cykelförbindelse och som i nuläget 
utgör kvartersmark har privatiserats och stängts av med 
grind mot väster. Mot öster övergår vägen i industriom-
råde. Områdets präglas till stor del av banverksamhet och 
industri. Längs älven återfinns en vegetationsrand. 

Planförslag
Planförslaget avser endast återställa och säkerställa tidiga-
re gatufunktion i området. Ingen större påverkan på mark, 
vegetation eller landskapsbild bedöms ske.

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU jordartskarta 1:25 000-1:100 000 utgörs mar-
ken i området runt Kvarnvägen av lera.

Gatan har funnits i området under en längre tid och total-
stabiliteten för denna bedöms vara tillfredsställande.

Planförslag 
Vid större ombyggnationer eller markarbeten av gata fö-
reslås samråd med geoteknisk kompetens för ev. behov 
av geoteknisk undersökning med anledning av närhet till 
järnvägsområdet.



6 | ANTAGANDEHANDLING

Förorenad mark
Enligt historiska kartor har området utgjort väg och 
järnvägsområde. Bostäder har förekommit mot vattnet. 
Längre tillbaka, i den häradsekonomiska kartan, redovi-
sas jordbruksmark och järnväg. Inga kända föroreningar 
förekommer.

Planförslag 
Om markföroreningar påträffas under mark-, spräng-, 
schakt- eller fyllnadsarbete ska tillsynsmyndighet kontak-
tas enligt miljöbalken 10 kap11§.  

Radon
I den översiktliga markradonutredningen, daterad 1991-
02-23, för Storfors kommun har största delen av kommu-
nen klassats som normalriskområde. Områden som utgörs 
av finsand, mo, mjäla och lera klassats som lågriskområde.

Planförslag 
Markradonundersökning ska göras av byggherren i sam-
band med bygglovsprövning om inte byggnation sker 
i radonsäkert utförande. Planförslaget innefattar ingen 
byggrätt.

Fornlämningar och kulturminnen 
Inga kända fornlämningar eller kulturminnen förekom-
mer i området.

Planförslag 
Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade 
enligt kulturminneslagen. Skulle i samband med exploa-
tering eller andra arbeten fornlämningar eller misstänka 
fornlämningar påträffas skall kontakt tas med tillsyns-
myndigheten, dvs. länsstyrelsen.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Planområdet är beläget centralt i Storfors, parallellt med 
järnvägen och Storforsälven. Inom planområdet förekom-
mer ingen bebyggelse. Området präglas av närliggande 
järnväg och banverksamhet. Enstaka lagerbyggnad före-
kommer i området. 

Planförslag 
Ingen ny bebyggelse föreslås.

Service
Öster/sydost om Kvarnvägen återfinns Storfors centrum 
med det huvudsakliga serviceutbudet i tätorten. Centrum 
är avskuret från planområdet genom järnvägen.

Planförslag 
Ingen förändring föreslås.

Tillgänglighet
Planområdet är flackt och vägen är hårdgjord och har se-
parat gång- och cykelväg. Tillgängligheten bedöms vara 
god, dock begränsas allmänhetens tillgång idag då vägen 
utgör kvartersmark och har inhägnats.

Planförslag 
Planförslaget innebär att kvartersmark övergår till allmän 
platsmark (GATA), vilket medför att vägen kommer att 
öppnas upp för allmän trafik. Tillgängligheten bedöms 
fortsatt vara god.

STRANDSKYDD
Planområdet är beläget inom generellt strandskydd på 100 
m från Storforsälven. Älvavsnittet är omgivet av industri-
mark och ej tillgängligt för allmänheten. 

Större delen av arealen gränsande till bangården har sedan 
lång tid använts som industrimark och bangårdsområde.

Bilden ovan visar tidigare bostadsbebyggelse som numera 
fungerar som kommunförråd.

 

Om kartan  

SGUs kartvisare
Jordarter 
1:25 000–1:100 000

 

Detta är en utskrift från kartvisaren 
Jordarter 1:25 000–1:100 000. Syftet är 
att ge underlag för analyser av 
grundvattenförhållanden, spridning av 
föroreningar i mark och grundvatten, 
markstabilitet, erosion, byggbarhet, 
naturvärden och andra markrelaterade 
frågor. Kartvisaren innehåller 
information om jordart (grundlager, 
underliggande lager, tunt eller 
osammanhängande ytlager), 
landform, blockighet i markytan, 
linjeobjekt och punktobjekt. Informa-
tionen i kartan kan med fördel 
användas för framställning av olika 
tematiska produkter, till exempel 
grundvattnets sårbarhet, markens 
genomsläpplighet, erosionskänslighet 
och skredrisker. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se
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Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Huvudkontor/Head Office:
Box 670
Besök/Visit: Villavägen 18
SE-751 28 Uppsala, Sweden
Tel:  +46(0) 18 17 90 00
Fax: +46(0) 18 17 92 10
E-post: sgu@sgu.se
www.sgu.se 

Topografiskt underlag:
Ur GSD-Vägkartan.
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Karta ovan visar utdrag ur SGU jordartskarta 1:25 000-
1:100 000. Gulmarkerad yta visar lera.
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Planförslag 
Inom planområdet föreslås upphävande av strandskydd 
inom gtaumark (GATA) med hänvisning till särskilt skäl 
enligt MB 7 kap 18 c punkt 1 att området redan har tagits 
i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften.

Bestämmelse om upphävande av strandskydd redovisas a1 
i plankartan. 

GATOR OCH TRAFIK 
Kvarnvägen har tidigare utgjort en förbindelse med hu-
vudgatestatus mellan centrala Storfors och Lillforssidan.  
2006 planlades vägen som kvartersmark för industriända-
mål. Syftet att åter öppna gatan för allmän persontrafik 
grundar sig i ett behov av kopplingen mellan stadsdelarna. 

Kvarnvägen är bevarad enligt tidigare status. Gatan är 
hårdgjord med omkring 6 meter bred körbana. På den 
norra sidan löper en ca 3 meter bred separat gång- och 
cykelväg. Gatan är belägen mellan bangården och upp-
lagsytorna mot älven. Angränsande gatuavsnitt har en 
hastighetsbegränsning på 50 km/h. Idag används gatan 
som industrimark med begränsningar av markens bebyg-
gande genom prickmark (marken får inte bebyggas) samt 
tillgänglighet för utfart. Del av sträckan omges av stängsel.

Planförslag 
Planförslaget innebär att Kvarnvägen föreslås övergå till 
allmän platsmark (GATA). I och med det föreslås gatan 
öppnas upp för allmän trafik. Gatan föreslås i befintligt 
läge med område för tillhörande dike, vilket innebär att 

den fortsatt korsar stickspåret till industriområdet norrut 
(mark som i gällande plan utgör mark för trafik/järnväg/
bangårdsverksamhet) genom plankorsning. Markanvänd-
ningen föreslås dock ändras till GATA vid korsningen för 
att få en sammanhängande gatumark. Gatan gränsar i norr 
till bro över Storforsälven mot Södra industriområdet. 

Kommunen har gjort en uppskattad beräkning av fram-
tida trafikalstring på gatan av cirka 150 personbilar och 15 
tyngre fordon per dygn, samt 50-75 gående och cyklister 
per dygn.

Gatan föreslås till följd av planen rustas upp med bl.a. ny 
asfalt och belysning.

STÖRNINGAR OCH RISKER
Buller
Järnvägen bedöms vara dimensionerande för bullernivåer. 
Vägen utgör koppling mellan samhällets olika delar Lill-
fors och Storfors och har tidigare i huvudsak trafikerats 
av personbilar. Bedömning är att samma förutsättningar 
kommer att råda vid ett plangenomförande. Ingen verk-
samhet som är känslig för buller är belägen i närhet till 
vägområdet.

Planförslag 
Planförslaget bedöms inte påverka genom bullerstörning.

Vibrationer
Vibrationer från järnvägstrafiken kan förekomma då 
markförhållandena enligt SGUs jordartskarta utgörs av 
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lera inom detta område.

Planförslag
Kvarnvägen har varit anlagd som väg sedan en längre tid 
tillbaka och bedöms inte påverkas vidare av vibrationer. 
Vid större ombyggnationer eller markarbeten av gata fö-
reslås samråd med geoteknisk kompetens.

Risk för luftföroreningar
Planförslaget bedöms inte medföra föroreningar i utom-
husluft. Utsläpp från trafik bedöms komma att utgöra en 
ringa omfattning samt är planområdet beläget där det rå-
der god luftgenomströmning.

Planförslag
Ingen förändring föreslås.

Farligt gods
Kvarnvägen är belägen parallellt med järnvägen (Inlands-
banan). Sträckan trafikeras av både gods- och persontra-
fik. Transporter av farligt gods kan förekomma. Avståndet 
mellan väg och spårområde varierar. Som mest uppgår det 
till ca 40 meter. Plankorsning förekommer i den norra de-
len mot Stationsgatan och i den södra delen över stickspå-
ret som leder till industriområde norr om älven.

Enligt ”Farligt gods, riskhantering i fysisk planering, vägled-
ning för planläggning intill transportleder för farligt gods” 
som upprättats av Länsstyrelsen Dalarna och som används 
även av Länsstyrelsen Värmland anges inom område 0-30 
meter från riskkällan att område närmast transportled för 
farligt gods bör begränsas i användning så att inte stadig-
varande vistelse uppmuntras. Områden i direkt anslutning 
till farligt godsleden bör inte heller exploateras på ett så-
dant sätt att eventuella olycksförlopp kan förvärras.

Enligt denna vägledning anges att bl.a. trafikytor normalt 
kan placeras inom angiven zon (0-30 meter från en farligt 
godsled) utan att det krävs en särskild riskhantering.

Planförslag
Föreslagen markanvändning (GATA) innebär ingen sta-
digvarande vistelse och bedöms i enlighet med vägledning 
inte föranleda någon vidare riskbebömning.

Spårspring 
I Storfors har det funnits problem med spårspring över 
järnvägen. Detta har identifierats i en förenklad ÅVS som 
togs fram 2012. Stor del av dessa problem kunde knytas 
till rörelser mellan boende för nyanlända och plats för SFI 
kurs (Folkets hus) som var belägna på olika sidor om järn-
vägen. Idag har inte SFI någon verksamhet här och det 
förekommer inte lika stor andel boende i den norra delen. 
Med anledning av ovan bedöms inte problematiken kring 
spårspring vara lika utbrett idag. 

Planförslag
Då planförslaget inte innebär någon bebyggelse, mål-
punkt eller vistelse av människor utan endast medger en 
vägkoppling anses inte planförslaget påverka risk kopplat 
till spårspring över järnvägen. Möjlighet finns att uppföra 
stängsel längs järnväg/gata.

Störande ljus
Idag förekommer ljus ifrån verksamheten som nyttjar  
kvartersmarken för industri samt banverksamhet.

Planförslag
Ljus från billyktor kommer att förekomma i båda riktning-
ar av Kvarnvägen. Ingen bebyggelse förekommer som be-
döms komma att störas av ljus. Då situationen av gata i 
området har förekommit tidigare bedöms inte gatufunk-
tionen vara främmande och heller inte komma att utgöra 
ett störande inslag i trafikområdet kopplat till järnvägen.

Översvämningsrisk och skyfall
Enligt rapporten Skyfallskartering Värmlands län, 
DHI, februari 2017 har Länsstyrelsen i Värm-
land låtit ta fram utredningar om översväm-
ningsrisker med hänsyn till pluvial översvämning  
(skyfall). Utredningen har tagits fram utifrån ett antal pa-
rametrar såsom dagvattensystemets kapacitet, markens 
infiltrationsförmåga, regnbelastning samt andra fasta pa-
rametrar som grund för beräkningar. 

För aktuellt område innebär ett 100-års-regn att vissa min-
dre områden mellan Kvarnvägen och järnvägen kommer 
att vattenfyllas upp till 0,5m. Ett avgränsat område syd-
ost om planområdet kommer att översvämmas med 1 m 
eller mer. Ingen översvämning tycks vid ett 100-års regn 
drabba Kvarnvägen och planområdet.

I ett s.k. Köpenhamnsscenario visar resultatet på  
en något förvärrad situation, och den norra delen av 
Kvarnvägen påverkas med översvämning upp till 0,5m,  
men det bedöms inte rimligt att dimensionera lösningar 
eller höjdsättningar utifrån ett sådant scenario. 

Kvarnvägen och planområdet påverkas inte av att klima-
tanpassat 100-årsflöde eller ett beräknat högsta flöde en-
ligt MSBs översvämningskartering för Gullspångs- och 
Svartälven.

Planförslag
Ingen risk för översvämning bedöms föreligga som kräver 
åtgärder på befintlig väg. Då gatumark föreslås i befintligt 
läge bedöms inga ytterligare åtgärder krävas.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Spill och dricksvatten
Föreslagen markanvändning har inget behov av vatten- el-
ler avlopp. Avloppsledning finns förlagd i Kvarnvägen.
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Planförslag
Då gatan föreslås i befintligt läge bedöms ingen påverkan 
på avloppsledning ske.

Dagvatten
Idag tas dagvatten från körbana omhand genom avrinning 
till dike för naturlig infiltration och rening innan vattnet 
når recipient i Storforsälven.

Planförslag
Då befnitlig gatumark föreslås säkerställas genom föresla-
gen markanvändning GATA bedöms ingen ny lösning för 
dagvattenhantering krävas. Befintlig dikeslösning bedöms 
fungera tillfredsställande. Ingen förändrad lösning föreslås. 

Värme
Fjärrvärmeledning korsar föreslagen gatumark i den norra 
och östra delen av planområdet. 

Planförslag
Ledningarnas belägenhet bedöms inte påverkas vid ett 
plangenomförande. Vid framtida ombyggnationer el-
ler markarbeten i gata kan ledning påverkas. Hantering 
av detta föreslås ske i enlighet kommunens rutiner för 
vägarbete.

El, telefon och IT
Teleledningar korsar gatan på flera ställen idag. Elledning 
korsar gatan i ett läge. Skanova och Ellevio är nätägare.

Planförslag
Då ingen förändring föreslås i gatans läge innebär planför-
slaget ingen förändring avseende ledningarnas läge. 

5. KONSEKVENSER AV 
PLANENS GENOM
FÖRANDE

Genom att planlägga Kvarnvägen som gatumark säker-
ställs gatufunktionen och kopplingen som historiskt fun-
nits på den norra sidan av järnvägen. Detta innebär att ett 
del av ett område som sedan 2006 fungerat som kvarter-
smark för industri åter kommer att utgöra allmän plats-
mark-gata. Detta tryggar en allmän tillgänglighet mellan 
samhällets delområden Lillfors och Storfors. 

Då gatan är befintlig och föreslås öppnas för allmän tra-
fik, innebär ett genomförande viss kommunal investering 
i upprustning (såsom ny asfaltbeläggning och belysning), 
samt kommer ansvar och drift åter falla på kommunen.

Strax utanför planområdet i norr återfinns plankorsning 
mellan Kvarnvägen- järnvägen-Stationsgatan. Genom att 

åter föreslå Kvarnvägen som gata kommer vägen trafike-
ras av allmän persontrafik och risken för olyckor vid kors-
ningen kan öka. Korsningen har dock järnvägsbom och 
vägskyddsignaler i båda riktningar. Kommunen bedömer 
även att det idag finns tillräckligt med utrymme för köma-
gasin, utan att vidare åtgärder krävs. Med hänsyn till dessa 
förutsättningar samt att risken för tidigare problem med 
spårspring bedöms ha minskat anses inte planförslaget på-
verka den totala riskbilden så att det föranleder krav på 
några åtgärder. Stängsel kan sättas upp som skydd längs 
järnväg eller gata.

6. GENOMFÖRANDE
FRÅGOR

Detta avsnitt har till uppgift att redovisa de organisatoris-
ka, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder 
som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ända-
målsenligt genomförande av detaljplanen. Genomföran-
defrågornas beskrivning har ingen rättsverkan. Avsikten 
med beskrivningen är att den skall vara vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Lovplikt
Inga förändringar av lovplikten är aktuella. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner 
laga kraft. Åren bestäms utifrån rimligheten att genomföra 
planen. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en 
garanterad rätt att bygga i enlighet med detaljplanen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl före-
ligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detalj-
planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan 
att fastighetsägaren har rätt till ersättning för till exempel 
förlorad byggrätt.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark (GATA). 

Ansvarsfördelning
Ange ansvarsfördelning mellan kommunen och andra 
aktörer. 

Vad ska göras?   Vem gör?

Planläggning   SBK Värmland AB  
    på uppdrag av   
    Rathsman arkitekt AB
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Ev. Fastighetsreglering

och ledningsförrättning  Lantmäteriet på   
    uppdrag av Storfors  
    kommun

Genomförande av gata  Storfors kommun

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Föreslagen gatumark löper över flera fastigheter; Storfors 
1:39 och 11:330 som ägs av Storfors kommun, 1:2 och 
14:1 som ägs av Trafikverket samt 11:347 som är privatägd.

Fastighetsreglering föreslås för den del av ovan nämnda 
fastigheter som berörs av planförslaget för att säkerställa 
tillgången till mark för allmän plats. Kommunen avser även 
lösa in mark från Trafikverkets fastigheter Storfors 1:2 och 
14:1, varvid inget avtal krävs mellan Storfors kommun och 
Trafikverket för genomförande av allmän plats-gata.

Förslagsvis läggs berörda delar till någon av kommunens 
befintliga fastigheter inom planområdet dvs. Storfors 1:39 
eller 11:330.

Servitut, gemensamhetsanläggningar,  
samfälligheter och ledningsrätter
Inom planområdet sträcker sig ledningsrätt (akt nr: 1760-
09/9.1) för fjärrvärme till förmån för Filipstads Värme 
AB. Fastigheten Storfors 11:330 (som ägs av kommunen) 
belastas av ledningsrätten.

Planområdet omfattar även servitut 1760-16/5.1 som be-
lastar fastigheten Storfors 1:39 (som ägs av kommunen).

Ingen ändring i markanvändningen föreslås ske som be-
döms påverka rättighetens funktion. Ett plangenomför-
ande bedöms dock kunna komma att innebära lednings-
förrättning där belastad fastighet ändras, beroende på hur 
fastighetsregleringen av gatan genomförs. 

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Kommunen ansvarar för genomförande av allmän plats 
och kostnader för fastighetsreglering. 

Kommunen ansvarar för kostnader tillhörande standard-
höjande åtgärder samt framtida drift och underhåll av all-
män plats. 

Inlösen, ersättning
Kommunen har med stöd av detaljplanen rätt att lösa in 
den allmänna platsen utan överenskommelse med den be-
rörda fastighetsägaren.

En fastighetsägare har rätt att begära inlösen när ett beslut 
om inskränkningar i den pågående markanvändningen le-
der till en så stor skada att det inte är skäligt att fastighetsä-
garen ska behöva behålla äganderätten till fastigheten.

Ersättningsnivåer beslutas i samband med 
lantmäteriförrättning.

TEKNISKA FRÅGOR
Inga tekniska utredningar har genomförts.

7. MEDVERKANDE  
TJÄNSTEMÄN

Planbeskrivningen är upprättad av SBK Värmland AB 
genom Emma Johansson på uppdrag av Rathsman arki-
tekt AB och i samarbete med Per Rathsman samt Storfors 
kommun.

Storfors 20200910

Emma Johansson

Samhällsplanerare





TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-03-03 
Diarienummer 
KS/2020:42 

Handläggare:  
Jukka Mäenpää 
Tillf. Teknisk chef 
 
Tjänsteutlåtande gällande antagande av detaljplan 
Diarienummer: KS/2020:42 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Granskningsutlåtandet har godkänts av Kommunstyrelsen och beslutet är skickat till berörda 
parter. Inget överklagande har inkommit under överklagandetiden.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS/2020:42 § 154  
Detaljplan för Kvarnvägen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:  
 
Anta detaljplan för Kvarnvägen 
 

Beslutet ska skickas till 
Trafikverket Region Väst 
Länsstyrelsen Värmland 
Lantmäteriet 
Structo  
Jukka Mäenpää 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-03-29 
Diarienummer 
KS/2021:42 

Handläggare:  
Jukka Mäenpää 
Tillf. Teknisk chef 
 
Revidering detaljplan 17-K-742 
Diarienummer: KS/2021:42 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Revidering detaljplan för norra industriområdet södra delen. 
Detaljplanen som fastställdes 1975 tillåter endast tyngre industriverksamhet på tomterna 
närmast riksväg 26. 
För att möjliggöra etablering av en veterinärstation krävs det att detaljplanen för området 
revideras.  

Finansiering 
Kostnaden är beräknad till 132 000 kr enligt pris från vår ramavtalspartner Metria och ska 
belasta utvecklingskontot. 

Beslutsunderlag 
Detaljplan 17-K-742. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
 
Uppdra till tf. enhetschef teknisk drift att revidera detaljplan 17-K-742. 
 

Beslutet ska skickas till 
Jukka Mäenpää 
TF enhetschef teknisk drift 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-01-25 
Diarienummer 
KS/2021:42 

Handläggare:  
Jukka Mäenpää 
Tillf. Teknisk chef 
 
Försäljning industrimark. 
Diarienummer: KS/2021:42 
Beslutsinstans:  
 

Försäljning industritomt. 
 David Rückert  830919-0836 har inkommit med frågan om att köpa fastigheten Storfors 
Gjutåsen 1:2 för att uppföra en veterinärstation med tillhörande lagerlokaler. 

Finansiering 
Marken säljs för 1 krona med förbehåll att fastigheten bebyggs inom 3 år från tillträdes dag 
till fastigheten. 
Förutom tomtpriset så tillkommer för köparen avgifter för VA anslutningar och 
lantmäteriförrättningar och lagfart.  
Om villkoren enligt ovan inte uppfylls tillkommer en i köpekontraktet överenskommen 
tilläggsavgift. 

Beslutsunderlag 
Bifogad kartbild. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige  
 
1. Sälja fastigheten Storfors Gjutåsen 1:2 till David Rückert för uppförande av en 
 veterinärstation med tillhörande lagerlokaler.  
 
2. Fastigheten Storfors Gjutåsen 1:2 sälj för en köpesumma om 1 kr med förbehåll att 
 fastigheten bebyggs inom 3 år från tillträdes dag till fastigheten. 
 
3. Förutom tomtpriset tillkommer för köparen avgifter för VA anslutningar och 
 lantmäteriförrättningar och lagfart. 
 
4. Om villkoren enligt ovan inte uppfylls tillkommer en i köpekontraktet överenskommen 
 tilläggsavgift. 
 

Beslutet ska skickas till 
Jukka Mäenpää 
Kristina Karlsson 
 















 
 

STORFORS 
KOMMUN 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 

Datum 

2021-03-22 

Diarienummer 

- 

 

Handläggare:  

  

  

 

Kalkyl på kapital- och driftskostnader Storfors Sport- och aktivitetscenter 
Diarienummer: - 

Beslutsinstans: - 

 

Kapitalkostnader 
Anbud     21 550 000 

Projektering, brandskydd, arkitekt etc.      800 000 

Produktionskostnad   22 350 000 

Kalkylerade bidrag      8 500 000 

Erforderligt lån   14 000 000 

 

 

 

Prod.kostn Bidrag Ränta 

% 

Räntekostnad/år Amortering 30 

år 

Kapitalkostnader 

22 350 000 8 500 000 2 280 000 461 000 741 000 

22 350 000 8 500 000 1.5 210 000 461 000 671 000 

22 350 000 8 500 000 1 140 000 461 000 601 000 

 

 

 

Intäkter 

Intäkter beräknade på uthyrning av padel under 10 månader (säkerhetsmarginal 2 månader) 

Beräkning utifrån 300: - alternativt 400: -/h för 3 banor på 15 timmar (öppettider 7.00–22.00) 

 
Uthyrningsgrad 300: -/h 400: -/h 300 dagar ./.moms Netto 

50 % 6 750/dag 9 000/dag 2 025 000 405 000 2 160 000 

40 % 5 400/dag 7 200/dag 1 620 000 324 000 1 728 000 

30 % 4 050/dag 5 400/dag 1 215 000 243 000 1 296 000 

 

 

Intäkter från golfsimulator 

 
15 tim/vecka*150 ./.moms 11 700: - 46 800: - 

5 tim/vecka*300 ./. moms 7 900: - 31 200: - 

   78 000: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STORFORS 
KOMMUN 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (2) 

Datum 

2021-03-22 

Diarienummer 

- 

 

Intäkter totalt  

 
 30 %  40 % 50 % Rimligt 

Padel 1 296 000 1 728 000 2 160 000 1 300 000 

Golf          78 000 

Totalt    1 378 000 

 

 

Kostnader 

 

Kapitalkostnader lån 14 000 000 601 000  1 % ränta 30 års amortering 

Kapitalkostnader lån 14 000 000 671 000  1.5%  ränta 30 års amortering 

Kapitalkostnader lån 14 000 000 741 000  2 % ränta 30 års amortering 

El 50 000 

Värme * 120 000 

VA 5 000 

Underhåll/år 50 000 

Personal 50 000 

Oförutsedda utgifter 150 000 

Totalt 1 096 000 

 

* Uppgift från motsvarande byggnation med bergvärme 

 

Storfors Idrottsallians kalkylerar med ett överskott på 282 000:- 

 

 



 
 

STORFORS 
KOMMUN 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (3) 

Datum 

2021-03-22 

Diarienummer 

- 

 

Handläggare:  

  

  

 

Borgen för Storfors sport och aktivitetscenter 

Diarienummer: - 

Beslutsinstans: - 

 

Beskrivning av ärendet 
 
Sammanfattning 

Storfors Idrottsallians bestående av Storfors FF, Storfors Innebandyförening samt 

Storfors Judoklubb har för avsikt att bygga ett Sport- och aktivitetscenter med padel, 

pickleball, bordtennis, luftgevärsskytte och en yta för golf- och skyttesimulatorer. Ytor 

för interaktiv fitness samt för övrig rörelseaktivitet- och träning planeras det också för. 

Denna unika byggnad, skall skapa förutsättningar till en idrottslig mötesplats för 

invånare och besökare i Storfors kommun. Denna byggnad skall sammanfogas till 

dagens sporthall och vara belägen mellan Bollhallen och riksväg 26.  

 

Marken mellan sporthallen och RV 26 ägs idag av Storfors kommun och är enligt 

gällande detaljplan markerad som prick mark. Detta innebär att marken inte får 

bebyggas. För att bebygga marken så måste en revidering av detaljplan utföras. Marken 

skall även fortsättningsvis ägas av Storfors kommun. För att möjliggöra Storfors 

Idrottsallians bebyggelse av Sport och aktivitetscentret så tecknas ett 49 årigt 

tomträttsavtal över ytan som den nya fastigheten byggs på. Vilket är ett naturlig 

förfarande vid tecknande av tomrättsavtal. 

 

Storfors Sport- och aktivitetscenter byggs av Storfors Idrottsallians via banklån och 

extern finansiering som b.la Allmänna Arvsfonden. Om Idrottsalliansen beviljas medel 

via Allmänna Arvsfonden så får föreningen rekvirera medel efter byggnationens 

färdigställande. Detta innebär att Idrottsalliansen behöver ligga ute med pengar tills 

bidragen erhålls. Idrottsalliansen finansierar byggtiden genom att uppta kortfristiga lån. 

Detta innebär att Storfors kommun behöver anta ett större borgensåtagande under själva 

byggtiden. När bygget är slutredovisat och färdigt så upptar Idrottsalliansen nya lån 

vilka medför ett nytt borgensåtagande för Storfors kommun. 

 

För att Storfors Idrottsallians skall ha möjlighet att bygga Storfors Sport och 

aktivitetscenter krävs följande: 

1. att bidrag beviljas från Allmänna Arvsfonden. 

2. att Storfors kommun borgar för lånen. 

3. att Storfors kommun tecknar ett 49 årigt tomträttsavtal med Storfors 

idrottsallians. 

4. att Storfors kommun utför en revidering av detaljplanen. 

 

  



 
 

STORFORS 
KOMMUN 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (3) 

Datum 

2021-03-22 

Diarienummer 

- 

 

Storfors kommun har genom beslut i kommunstyrelsen 2021-01-18 KS § 27 beslutat att: 

Teckna ett 49 årigt tomträttsavtal med Storfors Idrottsallians för del av fastigheten 

Storfors, Koltorp 2:4. 

Starta planprocess revidering för del av detaljplan för Koltorp 1:18 m.fl. Storfors 

kommun. 

 

Idrottsalliansen ansvarar och sköter hela byggprocessen och kommunens ansvar är 

borgensåtagandet. Eventuella infrastrukturella kostnader till exempel om dragning av 

GC-vägar och eventuella behov av fler parkeringsplatser kan eventuellt i ett senare 

skede tillkomma. 

 

Anläggningen skall som tidigare nämnts innehålla padel, pickleball, bordtennis, skytte, 

golf och ytor för interaktiv fitness. Det innebär att verksamheten expanderar från dagens 

3 föreningar i Bollhallen till fler föreningar genom bland annat Lundsbergs Golfklubb, 

Storfors Bordtennisklubb, Storfors Pistolskytteklubb och Storfors Skytteförening. 

Genom att Sport- och aktivitetscenter byggs i anslutning till Bollhallen skapas en unik 

anläggning som lockar besökare och tillgängliggör en aktivare fritid. Fler föreningar kan 

nyttja anläggningen och urvalet av idrotter stärks. Storfors får en unik 

tillgänglighetsanpassad anläggning som lockar besökare året om.   

Denna satsning som Idrottsalliansen planerar att genomföra är ett utmärkt led och 

komplement till Storfors kommuns vision 2030, Tillsamman skapar vi Storfors framtid, 

om att vara en kommun i framkant när det gäller folkhälsa, och därigenom bör 

kommunen ställa sig bakom Idrottsalliansens satsning och åta sig ett borgensåtagande. 

Satsningen är bra för hela Storfors kommun. Genom skapandet av denna mötesplats i Storfors 

Sport och aktivitetscenter skapas fler möjligheter för alla invånare att motionera vilket leder 

till friskare och mer välmående invånare. Anläggningen skapar vidare förutsättningar för 

spontanidrott, rörelse och lek samt att träning kan bedrivas på orten.  

 

Arrangemang såsom lägerverksamhet och tävlingar på såväl lokal, regional som nationell och 

europeisk nivå kan bedrivas för fler föreningar. Med ett Sport- och aktivitetscenter möjliggörs 

en attraktiv och konkurrenskraftig plats som lockar besökare och tillgängliggör en aktivare 

fritid i Storfors. Vilket förväntas ge effekter som fler arbetstillfällen och en ökad profilering 

av Storfors. 

 

Att Storfors Idrottsallians också ser och vill satsa på möjligheter att bredda kommunens 

idrottsutövande genom bland annat interaktiv fitness ser vi som en stor möjlighet för att 

aktivera fler grupper och ungdomar samt att få ungdomar som idag inte utövar idrott att 

komma till Storfors sport och aktivitetscenter. Vilket ligger i linje med kommunens 

prioriterade arbete att vända utvecklingen av fetma och övervikt. Samtidigt så sätter 

Idrottsalliansen Storfors kommun på kartan igen genom denna satsning på ett komplett unikt 

Sport och aktivitetscenter. 

 

  



 
 

STORFORS 
KOMMUN 
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Tidigare beräknad kostnad för byggnationen av fastigheten var någonstans mellan 15 till 

20 miljoner vilket då medförde att förslaget på Storfors kommuns borgensåtagande var 

ca 5 miljoner. Idrottsalliansen har framtagit ritningar och produktionskalkyl utifrån 

intagna offerter.  Produktionskostnaden inklusive projektering, bygglov och 

brandskyddsdokumentation mm hamnar enligt kalkylen på 22 350 000:- Idrottsalliansen 

initierade en förfrågan till banken gällande inteckningar i fastigheten, vilket avslogs. 

Banken beviljar föreningen banklån under förutsättning att Storfors kommun borgar för 

hela lånesumman. Detta innebär att Storfors Idrottsallians behöver ett borgensåtagande 

från Storfors kommun för ett lånebelopp på 15 miljoner kronor. 

 

För att Storfors kommun först under byggnationen skall borga för produktionskostnaden 

och för att sedan teckna ett nytt borgensåtagande för Storfors Idrottsallians lån för 

Sport- och aktivitetscentret så skall Storfors Idrottsallians presentera följande: 

 

 Har Storfors Idrottsallians möjlighet att lösa finansieringsfrågan utan kommunal 

borgen och i så fall till vilken merkostnad. 

 Finansieringsplan och ekonomisk analys som skall innehålla 

- Kalkyler avseende investering 

- Kalkyler avseende driftskostnader och driftsintäkter 

- Lånebelopp 

- Beräkning av räntesatser, amorterings- och avskrivningstider samt summa för 

byggnadskreditiv 

- Giltighetstid för borgensåtagande 

 

Samt att kalkylerade bidrag från Allmänna Arvsfonden blir beviljade. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Storfors kommun ingår borgensåtagande för de lån som Idrottsalliansen behöver uppta för 

byggnation av Storfors sport och aktivitetscenter under byggnationen efter att en 

finansieringsplan har presenterats och att Allmänna Arvsfonden beviljar bidrag. 

 

Storfors kommun ingår borgensåtagande för lån som Idrottsalliansen behöver uppta efter 

uppförande av Storfors sport och aktivitetscenter till en maximal summa av 15 miljoner 

kronor efter att en finansieringsplan har presenterats och att Allmänna Arvsfonden beviljar 

bidrag. 
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