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KF § 9 Komplettering av föredragningslistan 

 

 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer frågan om föredragningslistan kan 

kompletteras med följande ärende: 

 

* Val av vice ordförande i kommunrevisionen i Storfors kommun. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Komplettera föredragningslistan med ärende Val av vice ordförande i 

kommunrevisionen i Storfors kommun. 

 

__________________ 
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 Dnr KS 2014-0317 

 

 

KF § 10 Inrättande av fullmäktigeberedning 

 

Bakgrund 

Arbetsgruppen för Storfors kommunfullmäktige bestående av Peter Farrington (M), 

Johan Järlestedt (C), Hans Dahlquist (SD), Peter Högberg (V) och  

Lennart Johansson (S) tillika sammankallande har tagit fram nedanstående 

beskrivning och förslag till beslut.  

    
Det politiska uppdraget handlar om att ta ansvar för prioriteringar av  

våra gemensamma resurser och fatta beslut om frågor, som rör människors 

vardag. 

Det innebär också att skapa förståelse för kommunens uppdrag att ta ansvar       

för helheten, vilket kräver ett samspel med medborgare och civilsamhället. 

Vi måste skapa mötesplatser för att ge möjlighet till att vara en aktiv partner i 

samhällsutvecklingen och att se medborgare som en resurs i samhällsutvecklingen 

och att synliggöra det politiska ledarskapet. 

Ett allt vanligare sätt att göra detta är att inrätta en fullmäktigeberedning. 

Utmaningen för de politiska partierna i fullmäktige, är att välja ledamöter, som 

är beredda att lämna dagordningen och utforska samhällsfrågorna och möta 

medborgarna på ett nytt sätt. 

Inrättandet av en fullmäktigeberedning kräver tålamod och måste ses som en 

process i sig. En annan stor utmaning är att hitta en politisk samsyn med syftet av 

en beredning och att klargöra, vilka som har det yttersta ansvaret i kommunen för 

att bereda de långsiktiga och strategiska frågorna. 

 
Arbetsgruppen föreslog fullmäktige att diskutera följande 6 delområden:  

 

1. Målbilden 

Storfors Vision 2025 

Arbetsgruppen vill ha en kontinuerlig debatt i KF, om framtidsfrågorna. 

Vision 2025 är en bred fråga och det är viktigt att uppdraget är tydligt! 

 

2. Sammansättning av en Kommunfullmäktige beredning 

1 representant från varje parti som är invalt i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige väljer en processledare. 

Därutöver får beredningen knyta till sig de medborgare som visar 

engagemang. (De får då statusen av att vara förtroendevalda) 
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KF § 10 forts. 

 

3. Medborgardialog 
Informella samtal i minsta möjliga grupperingar, som sedan struktureras av den 

valda beredningen. 

Beredningen måste fortlöpande informera tydligt om sitt arbete. 

Viktigt att inte skapa en ny Facebook dialog, utan vi vill prioritera det personliga 

mötet mellan politiker och medborgare. 

I beredningens uppdrag skall tydligt framgå de frågeställningar som skall 

beredas för att skapa strukturen i arbetet. 

 

4. Tidsplan för arbetet i en tänkbar kommunfullmäktige beredning 
Vi föreslår en fullmäktigeberedning som jobbar långsiktigt och arbetet skall 

bedrivas under hela mandatperioden. Utifrån målbilden är det rimligt att förutse, 

att arbetet även kommer att fortsätta under nästa mandatperiod. 

 

5. Ekonomi 
Vi anser att mötestiden i medborgardialogen, inte skall vara arvoderad 

av kommunen. Det är av yttersta vikt att politiker och kommunmedborgare 

möts på lika villkor. 

Därutöver måste ekonomiska resurser tillföras en Kommunfullmäktige beredning, 

dels baserat på gällande arvodesreglemente och dels för att kunna bedriva en 

informations- och mötes/samtalsverksamhet. 

Den arvodering som blir aktuell, är då beredningen bearbetar inkommet 

materiel för rapportering till kommunfullmäktige. 

 

6. Arbetsordning i övrigt 
Processledaren ansvarar för att arbetet struktureras och dokumenteras. Övriga 

ledamöter i beredningen ansvarar för de uppgifter de har delegerats att 

vidarebefordra till processledaren. 

Vidare support i dokumentationsarbetet hämtas ur tjänstemannaorganisationen. 

Det är viktigt att styrelsen och tjänstemannaorganisationen, bedriver sina  

parallella arbeten, med full insyn och ömsesidig förståelse för varandras 

roller i utvecklingsprocessen. 
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KF § 10 forts. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-12 § 179 att  

Remittera ärendet till kommunstyrelsen för yttrande. 

Remittera ärendet till de politiska partierna för yttrande. 

Ärendet diskuteras ytterligare i fullmäktige. 

Målsättning är att förslaget kan bli föremål för behandling och  

beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2016. 

 

 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Lennart Johansson (S) redogör för 

ärendet. Socialdemokraterna har som inriktning att en fullmäktigeberedning utses. 

Dock anser socialdemokraterna att en förutsättning för att en 

fullmäktigeberedning skall utses är att det är ett enhälligt fullmäktige som fattar 

beslut att starta en fullmäktigeberedning. 

 

Förslag på sammanträdet - Yrkanden 
Lennart Johansson (S) lämnar följande skriftliga yrkande: 

att partigrupperna i kommunfullmäktige fram till nästa kommunfullmäktige 

 2016-04-14 diskuterar igenom frågan om att inrätta en beredning. 

 

att frågan ställs under proposition den 14 april 2016 och att Socialdemokraterna 

 anser att ett beslut att starta en beredning skall vara enhälligt. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Uppdra till respektive partigrupp i kommunfullmäktige att fram till nästa 

 kommunfullmäktige den 14 april 2016 ha diskuterat igenom frågan om 

 att inrätta en beredning.  

 

2. Frågan ställs under proposition den 14 april 2016 om det är ett enhälligt 

 fullmäktige som fattar beslut att starta en fullmäktigeberedning. 

 

____________________ 

 

 

Kopia    

Hans Jildesten 

Lars-Erik Carlsson 

Håkan Larsson 

Andris Widuss 

Harriet Ulrici 
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KF § 11 Meddelanden 

 

Kristinehamns kommun – kommunrevisionen 

Grundläggande granskning av Östra Värmlands överförmyndarnämnd 2015 samt 

granskningsrapport. 

Dnr KS 2016-15 

 

Grundläggande granskning av Administrativa nämnden 2015 samt 

granskningsrapport. 

Dnr KS 2016-98 

 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd 

Protokollsutdrag 2016-02-22 § 15 samt Årsberättelse 2015. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Godkänna redovisningen av meddelanden. 

 

_____________ 
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   Dnr KS 2015-0176 

 

KF § 12 Årsredovisning och ansvarsfrihet 2014 för Värmlands läns 

Vårdförbund 

 

 Värmlands läns Vårdförbund har överlämnat årsredovisning 2014 för 

 fastställelse i ägarkommunernas kommunfullmäktige.  

 

Av revisionsberättelsen framgår att räkenskaperna i allt väsentligt ger en 

rättvisande bild av förbundets finansiella resultat och ekonomiska ställning. 

 

Revisionen tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att 

kommunalförbundets årsredovisning godkänns. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning år 2014 Värmlands läns Vårdförbund. 

Protokollsutdrag 2015-03-27 § 11 årsredovisning 2014. 

Revisionsberättelse 2014. 

Granskning av bokslut 2014, rapport KPMG 2014-04-24. 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mikael Jareke, daterat 2015-12-21. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-02-01 § 5. 

Kommunstyrelsen 2016-02-22 § 41. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bevilja Värmlands läns Vårdförbund ansvarsfrihet för år 2014. 

 

Godkänna Värmlands läns Vårdförbunds årsredovisning för 2014.  

 

________________________ 

 

 

 

 

 

Kopia 

Värmlands läns Vårdförbund 
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  Dnr KS 2016-0019 

  

KF § 13 Organisationsförändring BAS enheten 

 

BAS (Bildning, arbetsmarknad och stöd) enheten växer på alla områden. 

Verksamheten kring ensamkommande barn har vuxit från 10 asylplatser i början 

av 2015 till 39 asylplatser från den 1/1 2016 och beräknas vara fortsatt hög under 

närmaste framtiden. SFI undervisningen och Introduktionsprogrammen då särskilt 

språkintroduktionen ökar även den på grund av EKB (Ensamkommande barn) 

ökning men även det större antalet asylplatser i kommunen och det större antalet 

hitflyttade personer med uppehållstillstånd utanför kommunens avtal med 

Migrationsverket. Trycket på Individ och familjeomsorgen ökar kraftigt med 

tanke på alla utredningar och besök som ska göras för de ensamkommande barnen 

vilket gör att arbetsledning behöver förstärkas. För att möjliggöra den förstärkta 

arbetsledningen föreslås BAS enheten delas. 

 

BAS enheten delas så att:  

1. Integrationsavdelningen och verksamheterna kring ensamkommande barn bli en 

egen enhet. Tjänsten som samordnare för integrationsavdelningen görs om till 

enhetschef. 

 

2. Komvux, SFI och introduktionsprogrammen flyttas till enheten grundskola som 

då byter namn till SKOLA. Nuvarande rektorstjänst för Vuxenutbildningen 50 % 

utökas till 100 % för att även ansvara för det ökade antalet nyanlända elever i 

grundskolans ”slussar”.    

 

Kostnaden för den utökade rektorstjänsten belastar ansvar 3203 verksamhet 42213 

och finansieras av medel från Migrationsverket. 

 

                                      Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från t f kommunchef Ingmarie Thyr, daterat 2016-01-07. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-02-01 § 9. 

Kommunstyrelsen 2016-02-22 § 45. 
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KF § 13 forts. 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för ärendet. 

 

Förslag på sammanträdet - Yrkanden 

Eva Lotta Härdig-Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Förändra organisationen så att BAS enheten ändras till följande: 

 

1. IFO och arbetsmarknad blir en enhet.    

 

2.      Integrationsavdelningen och verksamheterna ensamkommande barn  

blir en enhet. 

 

3. Enheten grundskola byter namn till Skola.  

Komvux, SFI och introduktionsprogrammen flyttas till enheten Skola. 

    

4. Nuvarande rektorstjänst för Vuxenutbildningen 50 % utökas till 100 %. 

 

5. Kostnaden för den utökade rektorstjänsten belastar ansvar 3203 

 verksamhet 42213 och finansieras av medel från Migrationsverket. 

 

6.    Organisationsförändring träder i kraft 11 april 2016. 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Ingmarie Thyr 

Anna Blom 

Charlotte Sjöberg 

Sven-Erik Rhén 

Mårten Axnér 

Minna Rudnick 

Ingela Bergare  

Kristina Elmström 

Eva Wiklund 
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  Dnr KS 2016-0011 

 

KF § 14  Måltidsavgifter inom LSS verksamheten 
 

Enligt tidigare fattat beslut i Välfärdsnämnden debiteras vårdnadshavare 

respektive enskild kund för måltidskostnader i samband med insatser enligt Lag 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

 Aktuella insatser är korttidsvistelse utanför det egna hemmet (9§6 LSS), 

korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (9§7 LSS) samt boende i familjehem 

eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar (9§8 LSS).  

   

I dagsläget räknas den enskilde som barn/ungdom till och med juni månad det år 

man fyller 19 år, därefter räknas den enskilde som vuxen. Indelningen är gjord 

med tanke på att den enskilde har möjlighet att söka och beviljas 

aktivitetsersättning via Försäkringskassan från och med juli månad det år man 

fyller 19 år. 

Nuvarande avgifter ser ut enligt följande: 

                                                                                    

Måltid 0-19 år 19 år-

Frukost 15 25

Lunch/middag 25 35

Mellanmål 10 10

Kvällsmål 25 35

Dygn 60 100

 

 

    

Enligt uppgift från kommunens ekonomiavdelning görs en allmän översyn av 

kommunens avgifter. 

Efter inhämtandet av uppgifter från andra kommuner, myndigheter samt 

kommunens enhetschef för kost, görs bedömningen att en översyn av nuvarande 

avgifter inom LSS verksamheten i Storfors kommun bör göras. 

 

Stöd och service enligt LSS ska med få undantag vara avgiftsfria för att enskilda 

inte ska ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. I 18-20§§ LSS 

framgår när avgifter kan tas ut. Avgifter avseende bostad, fritidsverksamhet och 

kulturella aktiviteter får tas ut samt att föräldrar är skyldiga att i skälig 

utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Det belopp som 

var och en av föräldrarna skall bidra med får dock inte överstiga vad som för varje 

tid motsvarar högsta underhållstödsbeloppet, för närvarande 1 573 kronor per 

månad.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från enhetschef LSS, Margareta Albért, daterat 2016-01-13. 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387) 

http://www.konsumentverket.se/ 

http://skl.se/ 

http://www.forsakringskassan.se/ 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-02-01 § 10. 

Kommunstyrelsen 2016-02-22 § 46. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Enskilda respektive vårdnadshavare debiteras för måltider enligt taxa i 

nedanstående tabell. Debiteringen sker för personer med beslutade insatser 

korttidsvistelse utanför det egna hemmet (9§6 LSS), korttidstillsyn för 

skolungdom över 12 år (9§7 LSS) samt boende i familjehem eller bostad med 

särskild service för barn eller ungdomar (9§8 LSS). 

Avgifterna föreslås gälla från och med 2016-05-01. 

 

Måltid        0-6 år     7-12 år    13-19 år         20 år

Frukost 10 15 15 25

Lunch/middag 25 30 35 45

Mellanmål 10 10 10 10

Kvällsmål 15 20 25 35

Dygn 60 75 85 115

 
Ansvar 35 verksamhet 54104 

Ansvar 35 verksamhet 54105 

Ansvar 35 verksamhet 54106 

 

___________________________ 

 

 

Kopia 

Margareta Albért 

Jenny Sandberg 

Lovisa Liljegren 

 

 

 

 

http://www.konsumentverket.se/
http://skl.se/
http://www.forsakringskassan.se/
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 Dnr KS 2015-0149 

 

KF § 15 Reviderad budget 2016 

 

Under senare delen av 2015 fick Storfors kommun två stycken extra statsbidrag 

med anledning av den rådande flyktingsituationen. Det ena bidraget ska räknas 

som ett generellt statsbidrag och var totalt på drygt 9 000 tkr och fick fördelas 

mellan åren 2015 och 2016. Efter att ha studerat riktlinjerna för hur bidraget får 

hanteras så är 1/13-del intäktsförd under 2015 och resten kommer att intäktsföras 

under 2016. Det andra bidraget var på drygt 2 400 tkr och är riktat mot skolan och 

kommer att intäktföras i sin helhet under 2016.  

 

Med anledning av detta behöver budgeten för 2016 revideras. 

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2016-02-01 att uppdra till 

budgetberedningen att utarbeta ett förslag till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige på reviderad budget 2016. 

 

Vid budgetberedningens sammanträde 2016-02-15 och 2016-02-19 presenterades 

förslag till åtgärder där det generella statsbidraget om ca 8,3 mnkr 2016 och 

bidraget till skolan om 2,4 mnkr kan nyttjas. Beträffande åtgärder som föreslogs 

uppgick det till ca 10,6 mnkr varför en prioritering därefter har skett för att 

åtgärderna ska kunna inrymmas i det generella statsbidraget om ca 8,3 mnkr. 

Beträffande bidraget riktat till skolan uppgick förslagen till åtgärder om 2,9 mnkr. 

Kommunen kan söka ett 25 % bidrag från boverket för en del av de åtgärder som 

planeras. Kommunen reviderar dock budgeten utifrån de 2,4 mnkr som 

kommunen redan erhållit.  

I tabellen framgår vilka verksamheter som erhållit en ökad budget på grund av 

erhållna statsbidrag.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från Ekonomichef Ingela Bergare, daterat 2016-01-31. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-02-01 § 18. 

Budgetberedningen 2016-02-15. 

Budgetberedningen 2016-02-19. 

Kommunstyrelsen 2016-02-22 § 47. 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för ärendet, vilka prioriteringar politiken 

gjort samt processen för reviderad budget 2016. Ekonomichef Ingela Bergare 

meddelar även att beslut om omorganisation, utökning av tjänster m.m. har 

inarbetats. 

 

 



  

 

STORFORS KOMMUN 
 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2016-03-16 

 
Sida 

14(16) 

 

  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KF § 15 forts. 

 

Förslag på sammanträdet - Yrkanden 

Hans Jildesten (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Revidera budget 2016 enligt bilaga 1. 

 

_____________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Ingela Bergare 

Mats Öhman 

 

 

 

 

 

http://www.storfors.se/download/18.78e636b9153a4cd744e175/1459259056971/Reviderad+Budget+2016.pdf


  

 

STORFORS KOMMUN 
 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2016-03-16 

 
Sida 

15(16) 

 

  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

  Dnr KS 2016-0073 

 

KF § 16 Investeringsbudget 2016, plan 2017-2018 

 
Beslutsunderlag 

Budgetberedningen 2016-02-15. 

Budgetberedningen 2016-02-19. 

Kommunstyrelsen 2016-02-22 § 47. 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för investeringsbudget 2016, plan 2016-

2018. 

Hans Jildesten (S) redogör de olika satsningar som kommunstyrelsen föreslår i 

investeringsbudget 2016, plan 2017-2018. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetberedningen 2016-02-15. 

Budgetberedningen 2016-02-19. 

Kommunstyrelsen 2016-02-22 § 47. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 
Hans Jildesten (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Anta investeringsbudget 2016, plan 2017-2018 enligt bilaga 2. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Ingela Bergare 

Mats Öhman 

 

 

 

http://www.storfors.se/download/18.78e636b9153a4cd744e176/1459259065037/Investeringsbudget+2016%2C+plan+2017-2018.pdf
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 Dnr KS 2016-0122 

 

 

KF § 17 Val av vice ordförande i kommunrevisionen Storfors 

 kommun 

 

I revisionsreglementet antaget av kommunfullmäktige 2016-02-10 § 5 föreskrivs 

att fullmäktige väljer en ordförande och en vice ordförande för mandatperioden. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2016-02-10 § 5. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Utse Hans Åfeldt (S) till vice ordförande i kommunrevisionen Storfors kommun. 

 

______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Hans Åfeldt 

Kristina Elmström 

 

 

 

 


