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KS § 178 Godkännande/komplettering av föredragningslistan 

 
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan 

kompletteras med följande.   

 

* EU-handslaget för ökad delaktighet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

Komplettera och föredragningslistan enligt ovanstående. 

 

_________________ 
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KS § 179 Meddelanden 

 

 

Inspektion för Vård- och omsorg (IVO) 
Inspektion vid Individ- och familjeomsorgen i Storfors kommun. 

Dnr KS 2017-0280 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av meddelanden. 

 

_______________ 
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KS § 180 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet 

 

 
Kommunchef Mats Öman redogör för följande: 

 

* Ett lokalt IT-råd har bildats.  

 

* Den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen i kraft.  

 

* Netpublicator. 

  

* Sjukfrånvaro augusti 2016-augusti 2017 månadsavlönade exklusive vilande. 

 

____________________ 
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KS § 181 Anmälan om delegationsbeslut 

 

 
Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde 

delegationsbeslut nr 40-41. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Godkänna redovisning av anmälan om delegationsbeslut nr 40-41. 

 

___________________ 
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  Dnr KS 2017-0100 
   

 

KS § 182 Ekonomirapport/månadsrapport 
 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för ekonomirapport/månadsrapport september månad 

2017.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Lägga ekonomirapport/månadsrapport september månad 2017 till handlingarna. 

 

____________________ 
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  Dnr KS 2016-0262 

 

   

KS § 183 Rapportering av bemanning och kvot samt uppföljning mot budget för 

 hemtjänsten 

 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-16 att verksamheten skall vid varje 

kommunstyrelsesammanträde under 2017 rapportera bemanning och kvot samt uppföljning 

mot budget.  

 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2017-03-20 § 53. 

Kommunstyrelsen 2017-05-15 § 76. 

Kommunstyrelsen 2017-06-26 § 125. 

Kommunstyrelsen 2017-09-18 § 139. 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Lägga rapporten till handlingarna. 

 

____________________ 
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 Dnr KS 2017-0221 

 

KS § 184 Förändrat reglemente avseende bidrag för enskilda vägar 

 

 
Inför 2016 års utbetalning av vägbidrag för enskilda vägar ändrades reglementet för att 

säkerställa en tydligare och effektivare handläggning av bidragen. Inför utbetalningen hade 

dock en rad förändringar skett jämfört med tidigare år: 

 

- Trafikverket förändrade beräkningen av underhåll vilket innebar att kostnaden för 

detta ökade något. 

- Fler ansökte om vägbidrag än tidigare år, dels för vägar med både statligt och 

kommunalt stöd men främst för de med enbart kommunalt stöd. 

- De ansökta väglängderna ökade i flera fall, både i underlaget från Trafikverket och i 

de ansökningar kommunen fick in. Totalt ökade ansökt väglängd från 18496 meter år 

2015 till 24626 meter år 2016 för vägar med enbart kommunalt bidrag. Då kortades 

dessutom ett antal ansökta väglängder efter kontrollmätning. 

 

Sammantaget innebar detta att budgeten för 2016 års utbetalning av vägbidrag överskreds 

med c:a 80 000 kr. 

 

För att säkerställa att budgeten hålls för 2017 och framåt föreslås en återgång till tidigare 

beräkningsmodell samt ett förtydligande av kriterierna för att få vägbidrag. 

 

Finansiering 

400 000 kr finns avsatt i budget, förändringen ska garantera att budgeten hålls. 

 

Beslutsunderlag 

Reglemente avseende bidrag för enskilda vägar. 

Tjänsteutlåtande från processtödjare Oskar Eklöf, 2017-06-16. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-08-28 § 98.  

Kommunstyrelsen 2017-09-18 § 168. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Anta reglemente avseende bidrag enskilda vägar enligt bilaga 1. 

 

____________________ 

 

Hans Jildesten (S) deltog ej vid behandling av ärendet eller beslut på grund av jäv. 

 

 

 

  

http://storfors.se/download/18.51647c1915f790e54a1ab5/1510146637835/Bilaga+1+KS+2017-10-23+%C2%A7+184+Reglemente+avseende+bidrag+f%C3%B6r+enskilda+v%C3%A4gar.pdf
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 Dnr KS 2017-0278 

 

KS § 185 Remiss - Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i 

 Värmland 

 
Bakgrund 

Under 2016 initierades en utredning kring framtida organisering och finansiering av 

kollektiv- och linjetrafiken i Värmland. Utredningen genomfördes i nära samverkan mellan 

Region Värmland, Landstinget i Värmland samt Karlstads kommun.  

 

En politiskt sammansatt styrgrupp med representanter från dessa organisationer har lett 

utredningsarbetet. Utredningen utfördes av KPMG. Utredningens slutrapport 

redovisades i december 2016 och har utgjort fortsatt beredning och ställningstagande kring 

utredningens frågeställningar.  
 

Kollektivtrafik bygger på samverkan över kommungränserna. I syfte att nå en gemensam bild 

kring kollektivtrafikfrågan i Värmland så har en rad olika samrådsmöten ägt rum på såväl 

politisk som tjänstemannanivå. Storfors kommun bjöd under våren in Gunnar Tidemand, 

expert på skatteväxling och utjämningssystem, för att diskutera olika scenarier och vad det 

skulle innebära för Storfors kommun. Enligt Gunnar så måste kollektivtrafikfrågan få ett lyft 

och utvecklas och att vi inte kan ha kvar den konstellation som är idag.  

 

Förslag till principiell inriktning för kollektivtrafikens organisering, PM Samrådsunderlag 

framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland, har varit föremål för 

samråd med kommuner och Landstinget. Skriftliga synpunkter har lämnats av kommunerna 

(se bilaga 6, Storfors kommun Yttrande samråd avseende framtida organisering och 

finansiering av kollektivtrafiken i Värmland) och Landstinget.  

Regionstyrelsen beslutade 2017-08-24 att remittera förslag avseende ansvar för 

kollektivtrafiken, skatteväxling och mellankommunal utjämning till landsting och kommuner.  

Landstinget beslutade 2017-08-29 att bilda regionkommun.  

  



 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2017-10-23 

 

Sida 

11(23) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KS § 185 forts. 

 

En arbetsgrupp med representation från Region Värmland, Landstinget och sex kommuner 

har tagit utgångpunkt i KPMG´s utredning, bilaga 5, 2016-12-14, av möjliga lösningar för 

Värmlands framtida upplägg kring kollektiv- och linjetrafikens organisering och finansiering. 

Rapporten tar avstamp i fyra nya organisationsalternativ.  

 

 Stärkt myndighet  

 Stärkt bolag 

 Förvaltningslösning 

 Förvaltning med delegation 

De alternativ som lyfts fram och bedöms ha bäst kravuppfyllnad och ge god ekonomisk 

effektivitet med liten risk för dubbelfunktioner är Stärkt myndighet och 

Förvaltningslösning.  
 

 

Nuläge 

Enligt arbetsgruppens förslag kommer en regionkommun som ensam ansvarig för 

kollektivtrafiken, med beskattningsrätt, fullt ansvar och beslutandemandat över ägarfrågor, 

trafikfrågor och finansiering, kunna skapa förutsättningar för en enkel och tydlig styrning 

efter de politiska målen. Arbetsgruppens samordnare och kontaktperson har varit Peter 

Wretman, kollektivtrafikchef.  

 

En tydlig del i processen är att få till en förändring som skall skapa en effektivare verksamhet 

och samordning av samtliga samhällsfinansierade transporter och kollektivtrafikens olika 

trafiksystem.  

 

Transporttjänsterna färdtjänst och skoltrafik finansieras till fullo av respektive kommun och 

kommer inte att ingå i skatteväxlingen kring kollektivtrafiken. Färdtjänsten är inte allmän utan 

omfattar endast medborgare i den egna kommunen med färdtjänsttillstånd. Gällande 

skoltrafiken är det ett kommunalt ansvar som regleras i skollagen. Det lokala ansvaret kan inte 

överlämnas och kommunen beslutar således om regler för skoltrafiken. 15 kommuner har 

dock överlämnat uppgiften att upphandla och samordna denna vilket regleras i särskilda avtal 

med respektive kommun. Eftersom kommunalt ansvar inte kan överlämnas så är det ingen 

aktivitet som kan skatteväxlas. Angående Båtbussarna kommer denna verksamhet inte heller 

att skatteväxlas. Gällande Karlstad Airport är detta en diskussion som borde tas separat och 

inte tillsammans med kollektivtrafiken och då heller inte läggas in i skatteväxlingen.  

 
All öppen linjetrafik är kollektivtrafik som skall vävas in i skatteväxlingen och där även 

linjelagda lokala tillköp från kommunerna ingår. Framtida tillköp kommer att kunna göras av 

respektive kommun och då finansieras av beställaren.  
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KS § 185 forts. 

 

En överföring av det politiska och ekonomiska ansvaret till regionkommunen innebär också 

att ekonomiska resurser från kommuner och landsting överförs genom skatteväxling. 

Regionkommunens skattesats höjs med samma procentsats som kommunernas sänks. Värt att 

påpeka är att en skatteväxling bygger på en frivillig överenskommelse där samtliga 

kommuner/parter måste vara överens. Resultatet av en skatteväxling skall vara neutral för 

invånarna i länet.  

 

Gällande samverkan skall det tas fram tydliga och väl fungerande samverkansformer som 

skall säkerställa att kommunerna även fortsättningsvis har inflytande i kollektivtrafikens 

framtida utveckling. Det är fortsatt viktigt att kommunerna har en aktiv medverkan i 

kollektivtrafikens roll och utveckling. Samverkan mellan regionkommun och kommunerna 

bör regleras genom en överenskommelse.  

 

Med en regionkommun som ensam ansvarig för kollektivtrafiken är det lämpligt att utreda 

och kartlägga förutsättningarna för en samlad förvaltning med överföring av verksamhet från 

Värmlandstrafik AB och Karlstadsbuss. Med en unik aktör med gemensam ledning 

samordnas även kompetens och minskar risker för dubbelfunktioner.  

 

Det är i dagsläget svårt att tyda konsekvenserna av en sammanslagning. En fortsatt utredning 

föreslås med utgångspunkt att kollektivtrafiken organiseras under en samlad förvaltning inom 

regionkommunen. Bl.a. utreda arbetsrättsliga, ekonomiska och juridiska konsekvenser.  

 

Gällande uppdelningen i länet så äger cirka hälften av all kollektivtrafik rum i Karlstad 

kommun. 

 

Parallellt med kollektivtrafiken förs det diskussioner kring Karlstad Airport gällande möjligt 

breddat ägande, ansvar och finansiering. En handfull lokala näringsidkare i Storfors har 

poängterat vikten av en regional flygplats men lyfter samtidigt fram att avståndet till Örebro 

flygplats är 18 km närmare än Karlstad Airport, något som säkerligen även ses med fördel för 

invånarna i Storfors när de skall välja flygplats och val av flygresor. Örebro flygplats har även 

satt en ambition att bli landets tredje största fraktflygplats. Båda flygplatserna har linjer som 

når ut i Europa - Karlstad har en linje till Frankfurt medan Örebro har en linje till 

Köpenhamn.  

 

Skatteväxling av kollektivtrafiken  

En skatteväxling innebär en ändring i skattepolitiken som ska ge ett neutralt resultat i 

budgeten. En skattehöjning ska bekosta en skattesänkning.  

 

Ett förändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Värmland ställer krav på ett antal 

överenskommelser mellan kommunerna och regionen samt på skatteväxling och justeringar i 

inkomst- och kostnadsutjämningen. Det är inte möjligt för regionkommunen att skatteväxla 

med enskilda kommuner då det krävs en enhetlig skattesats i hela länet. I praktiken innebär en 

skatteväxling att kommunerna sänker sin skattesats lika mycket som regionkommunen höjer 

sin.  
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KS § 185 forts. 

 

Enligt beräkningar som är gjorda i bilaga 3, PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i 

Värmlands län, är Värmlands standardkostnader 1 553 kr/invånare (riket 2 290 kr/invånare). 

Värmland får alltså betala en avgift för att komma upp till riksgenomsnittet. En summering 

visar att samtliga landets regioner är med och delfinansierar den kollektivtrafik som finns i 

Stockholm.  

 

Storfors kommun har 1,0 % kommunandel av underskottstäckningen vilket motsvarar en 

kostnad på 566 kr/invånare. Kostnaden per invånare inom de olika kommunerna varierar 

mellan 262-826 kronor. Genom ett nytt huvudmannaskap får länets samtliga 16 kommuner en 

och samma standardkostnad per invånare. Uträknat från 2017 års nivå blir kostanden 802 

kr/invånare. För Storfors del innebär det en ökad kostnad på 291 kr/invånare och på årsbasis 

en ökning på ca 1 172 439 kr (baserat på 4 029 invånare). Se tabell nr 5, bilaga 3 

 

Utifrån tabell nr 4, bilaga 3, 2015 års kostnader och intäkter, framgår det att Storfors kommun 

får det sämst utfallet med 333 kr/invånare vilket motsvarar 0,18 skattekronor, av de totalt 16 

kommunerna. Närmast Storfors är Filipstad med 270 kr/invånare, 0,16 skattekronor och 

Torsby med 263 kr/invånare, 0,15 skattekronor. Effekten för Karlstad innebär ett tillskott 344 

kr/invånare och 0,17 skattekronor.   

 

Ytterligare en beräkning har gjorts utifrån 2016 års kostnader. Även här påvisar det att 

Storfors kommun får det sämsta utfallet men nu med 259 kr/invånare, 0,14 skattekronor. 

Detta innebär en mindre effekt i jämförelse med 2015.  

 

Förslaget kring kommunernas skatteväxling är att basera på 2017 års utfall vilket i dagsläget 

är svårt att exakt precisera. En uppskattning är en 2-3 % indexupphöjning mot år 2016.  

 

Konsekvenserna om någon kommun röstar emot en skatteväxling är att det bildas ett 

kommunalförbund. Ett kommunalförbund har till stor del samma organisatoriska uppbyggnad 

som en kommun och övertar uppgifterna från sina medlemmar och blir huvudman för 

verksamheten med egen budget och räkenskaper. När ett kommunalförbund är bildat har det 

självbestämmande inom ramen för förbundsordningen och kommunallagen.  

 

Remissvar och kommande process  

Synpunkter på remissen skall ha inkommit till Region Värmland senast 6 november, 2017.  

 

Slutlig beredning av förslag till organisering och finansiering av kollektivtrafiken planeras ske 

under mars-juni 2018 inom ramen för beredning av bildandet av regionkommun Värmland.  

 

En verksamhetsövergång planeras under 2018 och skall vara klar 1/1-2019. Enligt framtaget 

förslag bildas då en ”Trafikförvaltning” inom regionkommunen.  
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KS § 185 forts. 

 

Finansiering 

Vid en huvudmannaskapsförändring kommer en kostnadsutjämning mellan kommunerna att 

förslagsvis pågå under fem år. År sex, kommer enligt förslaget, mellankommunala 

utjämningssystemet att upphöra.  

 

För Storfors kommun innebär det är ökad kostnad av cirka 1 100 000 kronor baserat på 2017 

års utfall med en årlig indexuppräkning på 3 % och ett invånarantal på 4 100. Exakta siffror 

kan idag inte anges. Detta är en kostnad som kommer att slås ut under fem år.  

 

Att stå utanför och inte skatteväxla kan i längden innebära än högre kostnader. Kostnaden för 

utveckling kring kollektivtrafiken i landet spås öka och genom utjämningsystemet och 

skatteväxling hamnar den framtida kostnaden på regionkommunen.  

 

Slutsats  

Att Regionkommunen blir ensamt ansvarig för kollektivtrafiken och regional trafikmyndighet 

i Värmland. Att skatteväxling genomförs med mellankommunal utjämning under 5 år med 

start år 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Förslag om ansvar för kollektivtrafiken och genomförande av skatteväxling 

Bilaga 2 – Inriktning och fortsatt beredning rörande samverkan och politisk styrning 

Bilaga 3 – Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands lön  

Bilaga 4 – Missiv - Remiss framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i 

Värmland  

Bilaga 5 – Rapport KPMG  

Bilaga 6 – Yttrande samråd avseende framtida organisering och finansiering av 

kollektivtrafiken i Värmland. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-10-09 § 111. 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman, 2017-10-16. 

Förslag till remissyttrande från kommunchef Mats Öman, 2017-10-16.  

 

Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Mats Öman för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Storfors kommun lämnar remissyttrande över framtida organisering och finansiering av 

kollektivtrafiken i Värmland till Region Värmland enligt bilaga 2.  

 

___________________ 

 

Kopia 

Mats Öman 

Kenneth Sandén 

Region Värmland 

http://storfors.se/download/18.51647c1915f790e54a1ab6/1510146648599/Bilaga+2+KS+2017-10-23+%C2%A7+185+Storfors+kommun+remissyttrande+framtida+organisering+o+finansiering+kollektivtrafik+i+V%C3%A4rmland.pdf
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  Dnr KS 2017-0156 

 

 

KS § 186 Tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro 

 
Förteckningen över tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro behöver 

uppdateras.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Ing-Marie Thyr, 2017-09-26. 

Bilaga: Tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro, 2017-10-17.  

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-10-09 § 112. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) och kommunstyrelsens vice ordförande 

Christina Skogström (S) framställer frågan angående ersättare för enhetschef Daniel Bekking 

och SAS Anita Nässén.  

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Tjänstgöringsordning enligt bilaga 3 förutom ersättare för Enhetschef Stab Daniel Bekking  

och ersättare för SAS Anita Nässén, skall gälla från och med 2017-11-01. 

 

Uppdra till kommunchefen att vid nästa sammanträde 2017-11-20 redogöra för varför 

föreslagna ersättare för Enhetschef Stab Daniel Bekking och SAS Anita Nässén är föreslagna, 

samt se över vilka befattningshavare som skall inträda i första hand respektive andra hand för 

Enhetschef Stab Daniel Bekking samt SAS Anita Nässén.  

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mats Öman 

Ing-Marie Thyr 
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  Dnr KS 2017-0100 

 

KS § 187 Delårsrapport 2017 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-08-28 § 105. 

Kommunstyrelsen 2017-09-18 § 173. 

Kommunfullmäktige 10-09 § 61. 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för delårsrapport januari-augusti 2017. 

 

Det föreligger ett prognostiserats underskott för 2017. 

Därav måste en balanskravsutredning upprättas. 

 

Storfors kommun kommer i balanskravsutredningen åberopa synnerliga skäl till att 

kommunen ej behöver återställa prognostiserats negativt resultat.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Fastställa delårsrapport januari-augusti 2017 för storfors kommun enligt bilaga 4.  

 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 

Godkänna delårsrapport januari-augusti för Storfors kommun 2017. 

 

____________________ 
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  Dnr KS 2017-0190 

 

KS § 188 Skattesats för Storfors kommun 2018 

 
Den kommunala skattesatsen bestäms av fullmäktige årsvis och det är nu dags att bestämma 

skattesatsen för 2018. Budgetarbetet inför 2018 har pågått utifrån en oförändrad skattesats på 

22,50 kronor. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare, 2017-10-04. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-10-09 § 113 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Fastställa skattesatsen 2018 till 22,50 kronor. 

 

___________________ 
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  Dnr KS 2016-0353 

 

KS § 189 Medborgarförslag - Inför ett offentligt badhus i Storfors 

 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där förslagsställaren vill att kommunen 

skall införa ett offentligt badhus i Storfors för att man skall slippa att åka till våra 

grannkommuner för att bada.  

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2016-11-15. 

Kommunfullmäktige 2016-12-15 § 70. 

Tjänsteutlåtande från enhetschef teknisk drift Tommy Svärd, 2017-10-02. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-10-09 § 119. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

1. Avslå medborgarförslaget. 

 

2. Storfors kommun har ett badhus som nyligen rustats upp vad gäller målning, 

 reningsanläggning och belysning m.m. vilket gör att det kan användas många år till. 

 Storfors kommun har för närvarande inga planer på att bygga ett nytt badhus.   

 Det finns möjligheter att hyra badhuset för badaktiviteter. 

 

____________________ 
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   Dnr KS 2017-0306 

KS § 190  Körjournaler  

 
Storfors kommun har haft elektroniska körjournaler till samtliga av kommunens fordon men 

var tvungna att prioritera bort dessa då budgetramen minskades och teknisk drift inte kunde 

bära de kostnader som det medförde.  

 

Att skriva körjournaler för hand fungerar dåligt då man tappar bort journaler eller glömmer att 

fylla i etc.  

 

Storfors kommun har fått en ny offert på elektronisk körjournal som visar att det skall kosta 

89 kronor per bil och månad under förutsättning att avtal skrivs på 36 månader. 

Vilket för Storfors del skulle bli 100 000 kronor på 3 år för kommunens 31 fordon. 

 

Finansiering 
De olika avdelningarna som har fordon i sin organisation står för de uppkomna kostnaderna 

för elektroniska körjournaler. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från enhetschef teknisk drift Tommy Svärd, 2017-09-18. 

Kommunstyrelsen 2017-09-18 § 175. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-10-09 § 120. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Införa elektronisk körjournal i kommunens fordon. Kostnaden fördelas mellan de olika 

brukarna/verksamheterna. 

 

Gäller från och med 2017-12-01. 

 

___________________ 

 

 

Kopia 

Tommy Svärd 
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       Dnr KS 2016-0042 

 Dnr KS 2017-0117 

 

KS § 191 Omprövning av beslut – Ansökan om verksamhetsbidrag,     

 Brottsofferjouren Östra Värmland 

 
Brottsofferjouren i Östra Värmland ansökte för 2016 om 42 000 kronor i kommunalt 

verksamhetsstöd. När ärendet behandlades av kommunstyrelsens skola välfärdsutskott hade 

inte någon verksamhetsberättelse för 2015 inkommit varför utskottet beslutade föreslå 

kommunstyrelsen att inte ge något stöd. Kommunstyrelsen beslutade sedan i enlighet med 

utskottets förslag (KS 2017-06-07, § 105). 

 

Efter påminnelse har verksamhetsberättelsen för 2015 inkommit och Brottsofferjouren har 

skickat en skrivelse med en önskan om att beslutet omprövas. 
 

Finansiering 

Ska belasta balanskontot eftersom pengar finns uppbokade från 2016. 
 

Beslutsunderlag 

Skrivelse med anledning av KS beslut § 105. 

KSSVU § 42 Ansökan om verksamhetsstöd, Brottsofferjouren. 

Bilagor ansökan om verksamhetsstöd Brottsofferjouren. 

Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Ingmarie Thyr 2017-09-06. 

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2017-10-16 § 77. 
 

Förslag på sammanträdet – Yrkande 

Andris Widuss (M) yrkar att Brottsofferjouren Östra Värmland beviljas verksamhetsstöd om 

42 000 kronor för år 2016. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Bevilja Brottsofferjouren Östra Värmland verksamhetsstöd om 42 000 kronor för år 2016. 

 

____________________ 

 

 

   

Kopia 

Brottsofferjouren Östra Värmland 

Ingela Bergare 
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 Dnr KS 2017-0312 

 

KS § 192 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen 

 

Ett förslag till Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen har arbetats fram. 

Översynen har genomförts med den övergripande målsättningen att det för 

biståndsbedömningen ska finnas riktlinjer som kan vara till stöd för handläggare och chef i 

den dagliga ärendehanteringen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från enhetschef Ann-Karin Bohl den 18 september 2017. 

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2017-10-16 § 78. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Anta Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen enligt bilaga 5. 

 

Gäller från och med 2017-12-01. 

 

____________________ 
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  Dnr KS 2017-0333 

 

KS § 193 EU-handslaget för ökad delaktighet 

 
Sammanfattning 

EU-handslaget är en del av regeringens arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och 

engagemanget kring beslut som fattas på EU-nivå. 

Trots att det finns ett starkt stöd för EU i Sverige, saknas fortfarande breda kunskaper om vad 

EU egentligen gör, hur beslut fattas och hur dess beslut påverkar oss. 

I samarbete med olika aktörer i Sverige vill regeringen öka kunskaperna och skapa bättre 

förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas inom EU. 

 

Inom ramen för EU-handslaget åtar sig Storfors kommun följande: 

 

 Tydligare föra upp EU-frågorna på den politiska dagordningen. 

 Att genom kunskapshöjande aktiviteter för förtroendevalda och tjänstemän öka 

kunskapen om och visa möjligheterna till inflytande på EU-nivå. 

 Verka för ett långsiktigt arbete kring skolutveckling inom EU-området. Att satsa på att 

utbilda EU-ambassadörer, lärare som utbildas särskilt i EU-frågor. Samt att 

uppmärksamma Europadagen den 9 maj. 

 Ge EU-frågor en tydligare plattform på hemsida och i social media. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från EU/Folkhälsosamordnare Kristina Karlsson, 2017-10-23. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Storfors kommun ska ingå EU-handslaget för ökad delaktighet med åtaganden enligt 

ovanstående fyra punkter. 

 

____________________ 

 

Kopia 

Kristina Karlsson 

Länsstyrelsen Värmland 
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KS § 194 Aktuella frågor 

 

 
* Befintliga farthinder på Gärdet. 

 Svårighet att med släpkärra passera hindren.  

 

____________________ 

 


