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PROTOKOLL
Datum
2021-07-13

Sida 1 (14)
Organ
Kommunstyrelsen

Protokoll Kommunstyrelsen
Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors samt via Teams, 2021-07-13,
kl. 08:15 – 08:45.
Plats och tid:

Tjänstgörande
Hans Jildesten (S), Ordförande
Aurea Rioflorido Karlsson (S), tjänstgörande ersättare
Thomas Backelin (S)
Ingrid Resare (S)
Lars-Erik Karlsson (V), tjänstgörande ersättare
Håkan Larsson (C)
Monica Ståhl (KD)
Mikael Lind (C), tjänstgörande ersättare
Janina Hjälm (S), tjänstgörande ersättare
Ersättare
Övriga deltagande
Annette Olsson, T.f. Kommunchef
Jukka Mäenpää, Enhetschef Teknisk drift, § 119
Anna Eriksson, IT-samordnare
Lennart Aronsson, Sekreterare

Paragrafer: §116 - §122
Utses att justera: Mikael Lind (C)
Justeringens tid och plats: Tisdagen

den 13 juli 2021 Kommunhuset Storfors

Underskrifter
____________________________
Lennart Aronsson, sekreterare

____________________________
Hans Jildesten (S), Ordförande

____________________________
Mikael Lind (C), Protokolljusterare
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-07-13

Datum för anslags uppsättande

2021-07-13

Datum för anslags nedtagande
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Val av protokollsjusterare

Kommunstyrelsens beslut
Utse Mikael Lind (C) till protokolljusterare.
____________________
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Direktjustering av protokoll

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) ställer frågan till Kommunstyrelsen om
kommunstyrelsen kan fatta beslut om direktjutering av ärende:
- Instruktion till ombud vid extra bolagsstämma AB Storfors mark och Industrifastigheter samt
- Detaljplan Koltorp 1:18.
Orsak till framställan om direktjustering är att AB Storfors Mark och Industrifastigheter har sin
extra bolagsstämma den 14 juli och att gällande detaljplan Koltorp 1:18 är tidsprocessen att den
ställs ut för granskning fredagen den 16 juli 2021.

Kommunstyrelsens beslut
Direktjustering av protokoll.
____________________
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Dnr KS/2021:296

§ 118

Instruktion till ombud vid extra bolagsstämma
AB Storfors mark och Industrifastigheter

AB Storfors Mark- och Industrifastigheter (AB SMI) är ett av Storfors kommun helägt aktiebolag.
Bolagets enda fastighet har under en tid varit till salu och ser nu ut att komma att säljas. Det har
funnits en tidigare intressent att köpa, som klivit av en bit in i processen. Denna tidigare intressent
lade ett bud på fastigheten som var väsentligt lägre än det bokförda värdet. Styrelsen för AB SMI
fattade då beslut om en extern omvärdering och denna utfördes av mäklare. När omvärderingen
bokförts visade det sig att det egna kapitalet var negativt till ett belopp av 2 496 549 kr, styrelsen
upprättade då en kontrollbalansräkning som visade samma negativa egna kapital.
Styrelsen har kallat aktieägarna, Storfors kommun, till en extra bolagsstämma den 14/7 kl. 8:15 på
kommunhuset, för att besluta i ärendet om likvidation eller fortsatt drift under rådrumsfrist av 8
månader för AB SMI. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om ett ombud för bolagsstämma i
AB SMI och detta ombud behöver instruktioner för de beslut som ska fattas på stämman.
Vid beslut om likvidation vid stämman ska detta meddelas bolagsverket, som utser likvidator och
detta leder till att aktiebolaget upplöses. Vid beslut om fortsatt drift har bolaget en tid på sig att
återställa hela aktiekapitalet i bolaget, hur detta ska göras beslutas inte under denna extra
bolagsstämma. Vid fortsatt drift ska en andra stämma hållas inom 8 månader från den första för att
kontrollera om aktiekapitalet återställts, är det återställt händer inget mera, är det inte återställt bör
bolaget likvideras.
Förutom de beslut som fattas på stämman av formaliakaraktär behövs instruktion till ombud för
beslutet om likvidation eller fortsatt drift av AB SMI.

Beslutsunderlag
Kontrollbalansräkning för AB Storfors Mark- och Industrifastigheter.
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Annette Olsson, 2021-06-23
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för ärendet samt vilka två
alternativ Kommunstyrelsen kan ge till ombudet. Kommunstyrelsen kan ge instruktion till ombud
för beslut om likvidation eller fortsatt drift av AB Storfors Mark och Industrifastigheter.
Ekonomichef Annette Olsson föreslår i sitt tjänsteutlåtande 2021-06-23
att Kommunstyrelsen beslutar utöver beslut vid extra bolagsstämma för AB Storfors Mark- och
Industrifastigheter av formaliakaraktär, besluta om fortsatt drift av AB Storfors
Mark- och Industrifastigheter.
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Kommunstyrelsens beslut
Ge instruktion till ombudet vid extra bolagsstämma AB Storfors Mark och Industrifastigheter att
utöver beslut vid extra bolagsstämma för AB Storfors Mark- och Industrifastigheter av
formaliakaraktär, besluta om fortsatt drift av AB Storfors Mark och Industrifastigheter.
____________________

Beslutet ska skickas till
Leif Persson
Mats Öman
Annette Olsson
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Dnr KS/2021:172

§ 119

Detaljplan Koltorp 1:18

Beskrivning av ärendet
Planförslaget (samrådshandling 2021-04-18) har funnits tillgängligt för granskning under tiden
2021-05-28-2021-06-19 i kommunhuset och på kommunens webbplats.
Skriftliga synpunkter har inkommit och sammanställts från nedanstående sakägare/instanser
Synpunkterna redovisas i sin helhet med planhandläggarens kommentarer





Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Trafikverket
Bergslagens räddningstjänst

Sammanfattning av granskningen
Samrådet har visat på att man måste ta hänsyn till transport av farligt gods på närliggande väg 26
vid planarbetet.
Trafikverket erfar att den låga vall som avgränsar området kan ökas med högre höjd för bättre
säkerhetseffekt.
I planen anges att genomförande tid är 5 år och i den nuvarande planens genomförande tid återstår
det fortfarande 10 år.
Lantmäteriet föreslår att ändringen ska göras inom den återstående genomförande tiden 10 år.
Synpunkter från Länsstyrelsen har inte till dags dato inkommit men kommer att beaktas i
granskningen.

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

Beslutsunderlag
Planbeskrivning detaljplan Koltorp 1:18 2021-04-18
Plankarta detaljplan Koltorp 1:18 2021-04-18.
Lantmäteriets Yttrande Ändring av detaljplan Koltorp 1:18.
Trafikverkets samrådssvar Koltorp 1:18.
Bergslagens Räddningstjänst samrådssvar Koltorp 1:18
Bilaga 1 Undersökning
Bilaga 2 Samrådshandling
Bilaga 3 Plankarta Koltorp 1:18
Tjänsteutlåtande från enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää, 2021-07-06.
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Enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää redogör för ärendet.
Yttrande har inkommit från
* Lantmäteriet: Yttrande i ärendet LM2021/016811
* Trafikverket: Yttrande daterad 2021-06-17 avseende samråd om ändring av detaljplan för
Koltorp 1:18 i Storfors kommun.
* Bergslagens Räddningstjänst: Yttrande daterad 2021-06-02 Remissvar gällande ändring
av detaljplan för Koltorp 1:18 Storfors, Storfors kommun.
* Länsstyrelsen Värmland: Yttrande samråd daterad 2021-07-09 Ändring av detaljplan för
Koltorp 1:18 Storfors kommun.
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för processen:
* Kommunstyrelsen beslutade om att ställa ut ändring av Detaljplan Koltorp 1:18 under
tre veckor för samråd.
* Yttrande har inkommit från Lantmäteriet, Trafikverket, Bergslagens räddningstjänst och
Länsstyrelsen Värmland.
* Kommunstyrelsen skall besluta om att ställa ut ändring av detaljplan för Koltorp 1:18 för
granskning under fjorton dagar.
* Därefter behandlar Kommunstyrelsen ärendet igen varvid Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige att anta detaljplan Koltorp 1:18 i Storfors kommun.
Synpunkter från bland annat Länsstyrelsen skall kommunen besvara innan ärendet
behandlas av Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens beslut
Ställa ut detaljplan Koltorp 1:18 för granskning under tiden 2021-07-16-2021-07-30.
____________________

Beslutet ska skickas till
Trafikverket Region Väst
Länsstyrelsen Värmland
Lantmäteriet
Bergslagens räddningstjänst
Jukka Mäenpää
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Dnr KS/2021:316

§ 120

Tjänsteförrättande kommunstyrelse ordförande

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten har semester under perioden 2021-07-24 till
2021-08-08. En tjänstgörande kommunstyrelseordförande skall utses.
Förslag till beslut är att utse kommunstyrelsens vice ordförande Eva-Lotta Härdig Eriksson.
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Utse Eva-Lotta Härdig Eriksson till tjänsteförrättande kommunstyrelseordförande för tiden
2021-07-24 till 2021-08-08.
____________________

Beslutet skall skickas till
Hans Jildesten
Eva-Lotta Härdig Eriksson
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§ 121

Benämning för Rönning IP

Beskrivning av ärendet
Storfors FF har framställt en förfrågan till Storfors kommun om att få byta namn på
Rönningens IP. Namnändringen syftar till att Storfors FF vill utveckla möjligheterna till
breddad finansiering. Namnsponsrade idrottsanläggningar är idag vanligt förekommande och
med XXX-arena möjliggörs att Storfors FF kan stärka sin ordinarie verksamhet parallellt som fler
verksamheter kan utvecklas. Entréskyltning, infartsskyltning, hemsida och i marknadsföring
kommer området benämnas som XXX-arena.
Under 2020 hade Storfors FF 105 spelare (67 män och 38 kvinnor) varav 70 av dem är under
18 år. Totalt finns åtta lag, sex ungdomslag och två på seniornivå. Utifrån rådande
Coronapandemi med inställda matcher och träning har föreningens ekonomi försämrats.
Kioskverksamheten står för en betydande del av föreningens intäkter.
En breddad finansiering via namnändring skapar förutsättningar för att stärka och utveckla
föreningens ordinarie fotbollsverksamhet. Arrangemang, läger och cuper kan anordnas, vilket
kan resultera i fler utövare och medlemmar samt att fler ledare kan knytas till föreningen. En
breddad finansiering kan även möjliggöra att Storfors FF kan utveckla området Rönningen
med bland annat boulebanor och en hinderbana.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-07-06.
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för ärendet.
Avsikten är att Storfors FF skall kunna genom avtal med ett företag kunna få in medel.
Då köper företaget namnet XXX-arena för en viss tid enligt upprättat avtal.
Därefter kan Storfors FF på nytt uppta förhandling med aktuellt företag/övriga företag på orten om
man vill teckna avtal med Storfors FF och köpa namnet XXX-arena under en viss tid enligt
upprättat avtal.
Rönningens IP kommer även framledes att benämnas som Rönningens IP men föreslås att
den också kan benämnas med företagets namn samt arena därefter.

Förslag på sammanträdet - Yrkande
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
Rönningens IP också kan benämnas med xxx arena samt att innan avtal tecknas mellan Storfors FF
och aktuellt företag, har Storfors FF samråd med Storfors kommun.
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Kommunstyrelsens beslut
Rönningens IP också kan benämnas med xxx arena enligt ovan.
Innan Storfors FF tecknar avtal med aktuellt företag har Storfors FF samråd med
Storfors kommun.
____________________

Beslutet skall skickas till
Sören Söderberg, Ordförande Storfors FF
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Dnr KS/2021:318

§ 122

Skolchef/verksamhetschef skola och förskola

Fram till den 31/12 2019 innehade rektor vid Vargbroskolan även uppdraget som enhetschef för
Storfors kommuns tre grundskolor, grundsärskola och vuxenutbildning. Förskolorna hade egen
enhetschef.
Den 1:e januari 2020 ändrades skollagen, vilket innebar att varje kommun var skyldig att ha en
skolchef. Rektor för Vargbroskolan har sedan dess också varit skolchef/verksamhetschef.
Förutom att uppdraget utökades med kommunens fem förskolor ändrade uppdraget även karaktär.
Skolchef/verksamhetschef blev t ex medlem i kommunens centrala ledningsgrupp och länets
skolchefsgrupp. Medlemskapet i den centrala ledningsgruppen har även medfört ett stort antal andra
möten förlagda i kommunhuset.
Dessa uppdrag hade tidigare inte ingått i uppdraget som enhetschef.
Senaste läsåret har visat att den kombinerade tjänsten som rektor för Vargbroskolan och
skolchef/verksamhetschef är ett mycket komplicerat uppdrag. Tiden räcker inte till.
Rektorsuppdraget har varit mycket svårt att hinna med. Redan vid tillsättningen av den
kombinerade tjänsten ifrågasatte de fackliga organisationerna lämpligheten av
tjänstekonstruktionen. Det ifrågasättandet har fortsatt under läsåret. Ett tydligt missnöje har
redovisats från Vargbroskolans personal.
Personalen har uppfattat att rollen som skolchef/verksamhetschef tagit för mycket tid av
rektorsuppdraget och att rektor varit frånvarande. Samma uppfattning har rektor/skolchef
redovisat. Oavsett arbetsinsats har rektor/skolchef känt sig otillräcklig.
En arbetsmiljösituation som inte är önskvärd.
Storfors kommuns skolor har ett antal år redovisat mycket goda resultat. Det har
möjliggjorts med hjälp av politiskt stöd, hög andel legitimerade lärare och ett tydligt ledarskap.
Ska den situationen bestå måste rektor för kommunens största skola få tidsmässiga möjligheter att
vara en närvarande chef.
Hittills har rektor bemästrat situationen med hjälp av ett stort förtroendekapital. Det
kapitalet är inte oändligt. Risken är uppenbar att lärare söker tjänster på andra skolor, i sina
hemkommuner. Ca 70 % av personalen är in pendlande från våra grannkommuner.
En separat tjänst som skolchef/verksamhetschef behöver inrättas för att skapa möjligheter för
Vargbroskolans rektor att vara en tydlig och närvarande chef.
I en liten kommun, som Storfors, är tidsomfattningen för en sådan tjänst 50 %. Tjänsten
behöver därför kompletteras med andra uppdrag inom kommunens organisation.
Tjänsteinnehavaren bör placeras i kommunhuset. Sitter skolchef/verksamhetschef på någon
enskild enhet finns risken att det uppfattas som att den enheten favoriseras. Ett problem som
funnits tidigare och även på senare tid. Det problemet kan undvikas om tjänsteinnehavaren
sitter i kommunhusets lokaler.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-07-06.
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
1. Skilja på uppdragen som skolchef/verksamhetschef och rektor vid Vargbroskolan.
2. Starta rekrytering av en rektor till Vargbroskolan.
3. Ge kommunchefen i uppdrag att arbeta fram förslag för komplettering av tjänsten som
skolchef/verksamhetschef.
____________________

Beslutet ska skickas till
Annelie Izindre
Margareta Albért
Johan Rosqvist
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