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Kallelse
Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. 
Ersättarna underrättas om sammanträdet.

Tid: 2020-11-23, kl. 08:15

Plats: Meddelas senare

Ärenden Dnr Paragraf

1 Val av protokollsjusterare

2 Godkännande av 
föredragningslistan

3 Meddelanden KS/2020:233

4 Kommunstyrelsens 
granskning av 
ledningssystemet

Kommunchef Mats 
Öman

5 Anmälan om 
delegationsbeslut

KS/2020:230

6 Ekonomi rapport Ekonomichef 
Annette Olsson

7 Månadsrapport

8 Planer mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande 
behandling 2020-2021

Skolchef Anneli 
Izindre

9 Omorganisation av 
skolledning inom Storfors 
kommun

KS/2020:522 Skolchef Anneli 
Izindre
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Ärenden Dnr Paragraf

10 Arrende Gjutåsen 2:12 Tf. enhetschef Jukka 
Mäenpää

11 Försäljning av fastighet 
Storfors 33:14

Tf. enhetschef Jukka 
Mäenpää

12 Försäljning av mark 
Lungsund

Tf. enhetschef Jukka 
Mäenpää

13 Slutredovisning - Etablerad 
i Storfors

Enhetschef 
funktionsstöd Minna 
Rudnick

14 Sammanträdestider KS/2020:500

Hans Jildesten
Ordförande



 

  
Datum 
2020-11-02 

 
 

Diarienummer 
4335/2020 
5866/2019 
 

 Till samtliga kommuner 
Kommunstyrelsen 

 

 
Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00. 

E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se 

Bostadsmarknadsenkäten och Plan-, bygg- och 
tillsynsenkäten 
 

Nu är det snart dags för Bostadsmarknadsenkäten och Plan-, bygg- och tillsyns-
enkäten. Era svar är mycket viktiga för Boverkets analyser, länsstyrelsernas 
regionala analyser, allmänheten samt andra aktörer. Vi hoppas behålla den 
höga svarsfrekvens vi uppnått under tidigare år. Undersökningarnas 
tillförlitlighet och materialets kvalitet är helt beroende av er kommuns 
medverkan och engagemang. Resultaten kommer att publiceras på Boverkets 
hemsida som öppna data. 

Bostadsmarknadsenkäten och Plan-, bygg- och tillsynsenkäten kommer att 
skickas i början av december 2020 och ska vara besvarade senast fredagen den 
29 januari respektive 5 februari 2021. Resultatet från enkäterna kommer att 
bearbetas och redovisas till regeringen under maj 2021. 

Boverket har diskuterat med SKR om lämplig tidpunkt för utskick av enkäterna 
och efter överenskommelse med dem skickar vi ut enkäterna i början av 
december i vanlig ordning. 

 

Bostadsmarknadsenkäten  
I Boverkets uppdrag ingår att bevaka utvecklingen på bostadsmarknaden. Vi 
ser det som mycket angeläget att kunna redovisa de skilda förhållanden som 
råder i olika delar av landet och i olika typer av kommuner. Syftet med den 
årliga Bostadsmarknadsenkäten är att kunna skapa en bred överblick över det 
aktuella läget på bostadsmarknaden, belysa regionala skillnader, följa 
utvecklingen över tid och få fram underlag för bedömningar av utvecklingen de 
närmaste åren. 

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/
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Bostadsmarknadsenkäten är i år uppdelad i sex delar, i vilka olika fokus-
områden kopplade till bostadsmarknaden behandlas. Vid sidan om Boverkets 
analyser av resultaten och länsstyrelsernas regionala analyser används 
materialet i en rad rapporter och produkter från Boverket. I årets enkät ingår 
några frågor som är knutna till den pågående utredningen, En socialt hållbar 
bostadsförsörjning, Fi 2020:06. Frågorna som tillhör utredningen kommer att 
vara markerade med en asterisk *. 

 

Del 1. Läget på bostadsmarknaden 
Ger en sammanhållen bild av Sveriges bostadsmarknadsläge. Uppgifter om 
läget på bostadsmarknaden är en av de mest efterfrågade i Bostadsmarknads-
enkäten, och används i åtskilliga rapporter från Boverket samt ges mycket 
utrymme i media. 

Del 2. Bostadsbyggande 
Frågor om förväntat bostadsbyggande utifrån boendeform och upplåtelseform, 
samt vad som begränsar byggandet. Uppgifter om förväntat bostadsbyggande 
är grunden för Boverkets byggprognoser på ett och två års sikt som riktas till 
regeringen, samt till marknadsaktörer inom byggbransch, kreditmarknad, 
konjunkturbedömare, byggherrar med flera.  

Del 3. Allmännyttan 
Boverket ska enligt Förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag följa de allmännyttiga bostadsbolagens utveckling och roll 
på bostadsmarknaden. Uppgifterna från denna del är mycket värdefulla för det 
fortsatta arbetet.  

Del 4. Kommunernas verktyg för bostadsförsörjningen 
Svaren i denna del utgör ett viktigt underlag för att följa kommunernas arbete 
med bostadsförsörjningen, till exempel hur många kommuner som har aktuella 
riktlinjer för bostadsförsörjningen, i vilken utsträckning samverkan sker inom 
och mellan kommuner och vilken service kommunerna erbjuder till bostads-
sökande. 

Del 5. Läget för olika grupper 
Boverket följer utvecklingen av boendevillkoren för olika grupper i samhället. 
Kommunernas svar är mycket värdefulla för att belysa situationen för olika 
grupper på bostadsmarknaden och hur utvecklingen ser ut över tid. 

Del 6. Bostadsanpassnings-, reparations- och återställningsbidrag 
Boverket utövar tillsyn över tillämpningen av lagen (2018:222) om bostads-
anpassningsbidrag enligt förordningen (2018:224) om bostadsanpassnings-
bidrag. Uppgifterna i denna enkätdel utgör ett viktigt underlag för Boverkets 
arbete med tillsyn och framtida rapporter om bidragen. 

 

http://www.sou.gov.se/fi-202006-en-socialt-hallbar-bostadsforsorjning/
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Plan-, bygg- och tillsynsenkäten  
Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) och Boverkets instruktion ska 
Boverket följa upp, analysera och sammanställa erfarenheterna från 
tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900) och föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till lagen. Syftet med uppföljningen är att 
uppmärksamma regeringen på tendenser inom tillämpningen som i längden kan 
leda till exempelvis regeländringar eller nya uppdrag till Boverket. Många av 
uppgifterna hämtas in från länsstyrelserna, men vissa uppgifter som 
länsstyrelserna inte har tillgång till behöver Boverket samla in från er, 
kommuner, för att få en samlad bild över hur plan- och bygglagstiftningens 
regler tillämpas. 

Plan-, bygg- och tillsynsenkäten är uppdelad i fyra delar: 

Del 1. Detaljplanering 
Fråga om planbesked. 

Del 2. Markanvisningar 
Frågor gällande lag (2014:899) om kommunala markanvisningar. 

Del 3. Lov och byggande 
Frågor om ärenden om lov, förhandsbesked, anmälan, handläggningstider med 
mera. 

Del 4. Tillsyn 
Frågor om tillsynsärenden, ingripanden med mera. 

 
Er medverkan i årets enkäter är av stor betydelse och vi ser fram emot ett 
fortsatt gott samarbete med er.  

 
Med vänlig hälsning 

 

Peter Fransson Richard Bauer 
avdelningschef avdelningschef 

 
 
Kontaktuppgifter 
Projektledare Bostadsmarknadsenkäten Projektledare Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 
Marie Sand Marie Rosberg 
bme@boverket.se pbe@boverket.se 

 

mailto:bme@boverket.se
mailto:pbe@boverket.se
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UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 

 

Cirkulärnr: 20:42 

Diarienr: 20/01459 

Handläggare: Ann-Sophie Nykrans-Svedhem, Carola Lundberg, Agnes 

Gradstock 

Ämnesord: Allmänna bestämmelser, AB, avtalsrörelse, bilaga E, 

bilaga R, bilaga J 

Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen 

Extern medverkan:   

Datum: 2020-11-04 

Mottagare: Kommunstyrelsen 

Regionstyrelsen 

Medlem i Sobona - Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation 

Arbetsgivarpolitik 

Rubrik: Överenskommelse om ändringar i Allmänna 

bestämmelser samt bilagor till AB 

Ersätter:   

Bilagor: Allmänna bestämmelser 

Bilaga R 

Bilaga J 

Redogörelsetext avseende förändringar i Allmänna 

bestämmelser samt bilagor till AB 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation, har träffat överenskommelse om ändringar i Allmänna 

bestämmelser (AB) med Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFRs 

förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Ändringarna i AB gäller från och 

med 2020-11-01 om inte annat anges. I cirkuläret följer en kort redovisning i 

punktform över de ändringar som har gjorts. 

 

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 

 



 

  
2020-11-04 

 
 

1 (4) 
 

    

   
 

 

CIRKULÄR 20:42 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Ann-Sophie Nykrans-Svedhem, Carola Lundberg, Agnes 
Gradstock 
 

Kommunstyrelsen 

Regionstyrelsen 

Medlem i Sobona - Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation 

Arbetsgivarpolitik 
 

 
Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 77 00, servicetelefon 08-452 75 20 
Org nr: 556604-9167, kontakt@sobona.seFel! Ogiltig 
hyperlänkreferens., www.sobona.se 

 

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser 

samt bilagor till AB 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation, har träffat överenskommelse om ändringar i Allmänna 

bestämmelser (AB) med Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFRs 

förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Ändringarna i AB gäller från och 

med 2020-11-01 om inte annat anges. Avtalet löper under perioden 2020-11-01 till 

2024-03-31. 

Förhandlingar om AB pågår med övriga arbetstagarorganisationer. Med dessa 

organisationer tillämpas därför AB samt bilagor i dess lydelse 2020-05-01 tills annat 

anges.  

Nedan följer en kort redovisning i punktform över de ändringar som har gjorts. För 

utförligare redovisning – se redogörelsetext i bilaga. 

Allmänna bestämmelser 

 Ett tillägg har gjorts i § 4 som gör det möjligt med tidsbegränsad 

projektanställning under högst 4 år.  

 

 Från och med 2021-10-01 gäller en ny konverteringsregel i § 4 moment 4 som 

innebär att tiden för övergång till tillsvidareanställning kortas för allmän 

visstidsanställning respektive vikariat från 24 månader till 18 månader. Det 

nya momentet ersätter helt den tidigare bestämmelsen i AB. 

 

 I § 5 moment 1, punkt 3 har skrivningen om tidsbegränsning av sjukersättning 

tagits bort, samt justering gjorts gällande ålder utifrån ändrade regler i LAS 

gällande rätten att kvarstå i anställning. 

 

 Ett nytt moment har tillförts § 6 som innebär att en arbetstagare kan anvisas att 

arbeta under de förutsättningar som Krislägesavtalet anger när detta aktiverats 

i behörig ordning. 
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 I § 12 moment 1 har en strykning i texten gjorts gällande sjukersättning som 

inte är tidsbegränsad. Syftet med ändringen är endast att anpassas 

bestämmelsen till nu gällande hantering av sjukersättning i enlighet med SFB. 

 

 I § 13 om arbetstid har den inledande skrivningen i moment 5 med orden eller 

liknande strukits för att tydliggöra behovet av att ange arbetstagares arbetstid i 

schema.  

 

 Skrivningen i § 13 moment 5 om sammanhängande arbetstid har skärpts 

genom att ordet eftersträva har utgått. Vidare har ett stycke tillförts som slår 

fast att schema ska meddelas arbetstagaren senast 14 dagar före det börjar 

gälla. Detta innebär inte någon avvikelse från 12 § ATL. 

 

 Det har i § 13 även tillförts en skrivning om att det ska eftersträvas att 

arbetstagare erhåller schema för hela beräkningsperioden innan 

beräkningsperiodens början.  

 

 Det har i § 13 införts ett nytt moment 6 som möjliggör för arbetsgivaren att 

förlägga maximalt plus/minus 11 timmar som kan föras mellan 

beräkningsperioder.  

 

 Det införs i § 13 en möjlighet att avräkna kompensationsledighet per 

kalenderår istället för inom beräkningsperioden. 

 

 Utifrån att ett nytt moment 6 tillförs § 13 ändras numrering från moment 7 och 

framåt som en följd. 

 

 Arbetstidsmåttet vid ständig nattjänstgöring ändras för Kommunals 

avtalsområde, se även cirkulär 20:41. 

 

 I § 20 har en ny anmärkning tillförts moment 2, vilken anger att skiftet mellan 

sommartid och vintertid ska ersättas med enkel övertid för alla, oavsett om 

arbetstagaren arbetar heltid eller deltid. 

 

 Ändringar i § 21 innebär att ersättningar för obekväm arbetstid räknas upp per 

2021-04-01 med 3,0 procent samt 2022-04-01 med 2,4 procent. I moment 1 

har pingsthelgen utgått från O-tilläggstid A och betraktas i 

ersättningshänseende såsom vanlig helg. 

 

 I § 22 har kravet om anvisad plats vid beredskap utgått. Bestämmelsen 

kompletteras med en tillägg om förutsättningarna för beredskapen. 
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 I § 27 om semester har i moment 4 ett engångsbelopp tillförts som ett 

komplement till tidigare reglering vid förläggning av huvudsemester utanför 

juni-augusti. Engångsbeloppet som ska utges är 5 000 kr vid förläggning av 

högst 14 semesterdagar under juni-augusti. För förläggning av 15-19 dagar är 

motsvarande engångsbelopp 3 000 kr. 

 

 I anmärkning under moment 1 i § 29 har två ålderskategorier av barn nu tagits 

bort, punkt 2 och 3. I moment 6 under d) har en hänvisning korrigerats och 

förtydligats.  

 

 Den tidigare bestämmelsen i AB § 30 om civil- och värnplikt, vilken under 

avtalsrörelsen 2012 ersattes av en central och lokal protokollsanteckning i 

samtliga HÖK/ÖLA, har nu återinförts i AB men har uppdaterad titel, text och 

delvis nytt innehåll.  

 

 I § 39 har ett moment har tillförts, 6. Det är parterna avsikt att under 2021 

slutföra förhandlingarna om infasning av PA-KFS 09 och PA-KFS T in i 

kommunala tjänstepensionsplaner alternativt AKAP-KL/KAP-KL. 

Förhandlingarna berör vissa kommunala bolag inom Sobona. 

 

 

Bilagor till Allmänna bestämmelser 

 Bilagan E: Byter namn till "Bilaga R - Arbetstider m.m. inom 

räddningstjänsten". 

 

Det schabloniserade tillägget för obekväm arbetstid höjs likvärdigt med 

höjning av o-tillägget i AB, inklusive en förändrad viktning med ökade nivåer 

för natt och helg.  

 

En ny skrivning tillförs i den partsgemensamma kommentaren för att 

förtydliga hanteringen av ob-schablonen vid partiell ledighet.  

 

Skrivningen i den partsgemensamma kommentaren om ”schema med 

dygnstjänstgöring” formuleras om och ett exempel har tillförts.  

 

Vidare har redaktionella ändringar gjorts i bilagan. Vilka dessa är framgår av 

redogörelsetext.  
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 Bilaga J: Parterna har enats om en kommentar avseende tillämpningen av 

jourpass i kombination med arbetspass. Tillämpningen beskrivs i 

redogörelsetexten. 

 

Vidare har redaktionella ändringar gjorts i bilagan. Vilka dessa är framgår av 

redogörelsetext. 

 

 Övrigt överenskommet mellan parterna 

 

 Parterna träffar en principöverenskommelse om att i AGS-KL införa en 

kompletterande ersättning vid smittbärarpenning dag 1-14 samt utfyllnad för 

arbetstagare med lön över tak upp till högst 30 dagar.  

 

 

Frågor  

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av  

SKRs kundcenter, 08-452 70 00 eller info@skr.se 

Sobonas servicetelefon, 08-452 75 20 eller kontakt@sobona.se 

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 

 

 

Jeanette Hedberg 

 

 Ann-Sophie Nykrans-Svedhem 

 

Bilagor:  

Allmänna bestämmelser 

Bilaga R 

Bilaga J 

Redogörelsetext avseende förändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB 

 

mailto:info@skr.se
mailto:kontakt@sobona.se


Delegationsbeslut Utskrivet: 2020-11-10 13:30
Utskrivet av: Marita Sjöberg

Beslutsdatum DNR Beslutsnummer Ärende Delegat Beslut
2020-10-28 KS/2020:468 KSDEL/2020 § 12 Revidering av reglemente för 

Hjälpmedelsnämnden gällande närvaro 
på distans

Mats Öman Yttrande på Hjälpmedelsnämndens förslag till revidering av 
reglementet för att möjliggöra digital närvaro. Delegat kommunchef 
med möjlighet att vidaredelegera. Punkt 32.2 i 
delegationsordningen.

2020-10-28 KS/2020:468 KSDEL/2020 § 12 Revidering av reglemente för 
Hjälpmedelsnämnden gällande närvaro 
på distans

Oskar Eklöf Yttrande på Hjälpmedelsnämndens förslag till revidering av 
reglementet för att möjliggöra digital närvaro. Delegat kommunchef 
med möjlighet att vidaredelegera. Punkt 32.2 i 
delegationsordningen.

2020-11-02 KS/2020:487 KSDEL/2020 § 13 Delegationsbeslut Inskrivning av elever 
på grundsärskolan AW

Annelie Izindre Delegationspunkt 11.1, Inskrivning i grundsärskolan

2020-11-02 KS/2020:486 KSDEL/2020 § 14 Delegationsbeslut Inskrivning av elever 
på grundsärskolan SA

Annelie Izindre Delegationspunkt 11.1
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Handläggare: 
Annette Olsson
Ekonomichef

Månadsrapport oktober 2020
Vecka 46, antal invånare i Storfors Kommun 4007.

Rapporten baseras på underlag från ekonomisystemet framtagna 2020-11-12.

Kommuntotal

I summan av kolumnen ”Budget Helår” ingår budgeterad återställning av tidigare års negativa 
resultat med 10,5 mnkr. Budgeterat resultat inklusive återställning är således 1,41 mnkr. Detta 
gäller båda tabellerna.

Per verksamhet

ENHET Resultat

Utfall 

Föreg. 

års 

period

Utfall 

Innev. 

period

Budget 

Innev. 

period

Budget 

Helår

Prognos 

Helår

Innevarand

e års 

Prognos-

Budget

10 POLITISK VERKSAMHET Verksamhetens intäkter 417 244 233 280 340 60

10 POLITISK VERKSAMHET

Verksamhetens 

personalkostnad -2 166 -1 761 -1 805 -2 167 -2 139 28

10 POLITISK VERKSAMHET Verksamh kostn. exkl. personal -693 -698 -844 -1 013 -1 048 -35

10 POLITISK VERKSAMHET Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0

10 POLITISK VERKSAMHET Summa  -2 443 -2 215 -2 416 -2 900 -2 847 53

11 KOMMUNLEDNING Verksamhetens intäkter 44 384 185 222 227 5

11 KOMMUNLEDNING

Verksamhetens 

personalkostnad -4 829 -3 775 -4 730 -5 696 -4 219 1 477

11 KOMMUNLEDNING Verksamh kostn. exkl. personal -5 884 -6 309 -10 944 -13 135 -8 088 5 047

11 KOMMUNLEDNING Avskrivningar 0 -5 0 0 -5 -5

11 KOMMUNLEDNING Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0

11 KOMMUNLEDNING Summa  -10 668 -9 706 -15 489 -18 609 -12 084 6 525

12 EKONOMI Verksamhetens intäkter 1 596 1 593 1 250 1 500 1 816 316

12 EKONOMI

Verksamhetens 

personalkostnad -4 380 -4 176 -6 252 -7 504 -5 129 2 375

12 EKONOMI Verksamh kostn. exkl. personal 0 -3 0 0 0 0

12 EKONOMI Investeringar 0 0 0 0 0 0

Resultat
Utfall 

Föreg. års period
Utfall 

Innev. period
Budget 

Innev. period
Budget 
Helår

Prognos 
Helår

Innevarande års 
Prognos-Budget

Verksamhetens intäkter 57 735 49 387 55 470 66 578 62 939 -3 639
Verksamhetens personalkostnad -169 709 -163 752 -158 295 -188 762 -198 733 -9 971
Verksamh kostn. exkl. personal -101 512 -93 235 -101 245 -121 513 -117 435 4 078
Avskrivningar -7 089 -7 510 -7 007 -8 410 -9 097 -687
Skatteintäkter 148 918 152 721 155 338 186 436 183 413 -3 023
Generella statsbidrag & utjämn 57 147 65 823 63 767 77 405 77 472 67
Finansiella intäkter 1 705 949 1 570 1 884 1 916 32
Finansiella kostnader -591 -1 057 -1 423 -1 708 -1 176 532

-13 396 3 326 8 175 11 910 -701 -12 611
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12 EKONOMI Skatteintäkter

148 

918

152 

721

155 

338

186 

436 183 413 -3 023

12 EKONOMI Generella statsbidrag & utjämn 57 147 65 823 63 767 77 405 77 472 67

12 EKONOMI Finansiella intäkter 1 705 949 1 570 1 884 1 916 32

12 EKONOMI Finansiella kostnader -90 -538 -918 -1 102 -537 565

12 EKONOMI Summa  

204 

896

216 

368

214 

755

258 

619 258 951 332

14 KOMMU/NÄRINGS/TURISM Verksamhetens intäkter 0 28 0 0 0 0

14 KOMMU/NÄRINGS/TURISM

Verksamhetens 

personalkostnad 0 -286 0 0 0 0

14 KOMMU/NÄRINGS/TURISM Verksamh kostn. exkl. personal 0 -95 0 0 0 0

14 KOMMU/NÄRINGS/TURISM Avskrivningar 0 -1 0 0 0 0

14 KOMMU/NÄRINGS/TURISM Summa 0 -354 0 0 0 0

15 KANSLIENHET Verksamhetens intäkter 0 10 0 0 0 0

15 KANSLIENHET

Verksamhetens 

personalkostnad 0 -396 0 0 -852 -852

15 KANSLIENHET Verksamh kostn. exkl. personal 0 -71 0 0 0 0

15 KANSLIENHET Summa  0 -458 0 0 -852 -852

16 PERSONALENHET Verksamhetens intäkter 0 10 0 0 0 0

16 PERSONALENHET

Verksamhetens 

personalkostnad 0 -294 0 0 0 0

16 PERSONALENHET Verksamh kostn. exkl. personal 0 -331 0 0 0 0

16 PERSONALENHET Summa  0 -614 0 0 0 0

17 EKONOMIENHET Verksamhetens intäkter 0 66 0 0 0 0

17 EKONOMIENHET

Verksamhetens 

personalkostnad 0 -412 0 0 -798 -798

17 EKONOMIENHET Verksamh kostn. exkl. personal 0 -100 0 0 0 0

17 EKONOMIENHET Finansiella kostnader 0 -14 0 0 0 0

17 EKONOMIENHET Summa  0 -459 0 0 -798 -798

21 STAB Verksamhetens intäkter 855 1 286 927 1 113 1 915 802

21 STAB

Verksamhetens 

personalkostnad -6 408 -4 644 -5 853 -6 913 -5 870 1 043

21 STAB Verksamh kostn. exkl. personal -5 114 -3 912 -4 911 -5 894 -5 962 -68

21 STAB Avskrivningar -59 -11 -21 -26 -19 7

21 STAB Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0

21 STAB Finansiella kostnader -63 -29 -67 -80 -51 29

21 STAB Summa  -10 788 -7 311 -9 924 -11 800 -9 987 1 813

22 TEKNISK DRIFT Verksamhetens intäkter 7 846 5 394 5 035 6 043 6 697 654

22 TEKNISK DRIFT

Verksamhetens 

personalkostnad -11 806 -9 145 -8 389 -10 033 -11 063 -1 030

22 TEKNISK DRIFT Verksamh kostn. exkl. personal -15 843 -13 250 -15 349 -18 422 -17 015 1 407

22 TEKNISK DRIFT Investeringar 0 0 0 0 0 0

22 TEKNISK DRIFT Avskrivningar -5 382 -5 856 -5 323 -6 389 -7 074 -685

22 TEKNISK DRIFT Finansiella kostnader 0 -62 0 0 -93 -93

22 TEKNISK DRIFT Summa  -25 185 -22 918 -24 027 -28 801 -28 548 252

23 KULTUR OCH FRITID Verksamhetens intäkter 1 315 649 531 637 972 335
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23 KULTUR OCH FRITID

Verksamhetens 

personalkostnad -2 290 -2 477 -2 456 -2 931 -3 011 -81

23 KULTUR OCH FRITID Verksamh kostn. exkl. personal -3 127 -2 316 -2 588 -3 107 -3 178 -72

23 KULTUR OCH FRITID Avskrivningar 0 0 0 0 0 0

23 KULTUR OCH FRITID Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0

23 KULTUR OCH FRITID Summa  -4 102 -4 144 -4 514 -5 400 -5 217 183

25 STÖD & SERVICE GEMEN Verksamhetens intäkter 0 1 0 0 0 0

25 STÖD & SERVICE GEMEN

Verksamhetens 

personalkostnad 0 -308 0 0 -367 -367

25 STÖD & SERVICE GEMEN Verksamh kostn. exkl. personal 0 -15 0 0 -9 -9

25 STÖD & SERVICE GEMEN Summa  0 -322 0 0 -376 -376

31 FÖRSKOLA Verksamhetens intäkter 3 300 3 570 2 935 3 522 4 072 550

31 FÖRSKOLA

Verksamhetens 

personalkostnad -13 971 -13 196 -14 096 -16 801 -15 889 913

31 FÖRSKOLA Verksamh kostn. exkl. personal -2 735 -2 901 -2 409 -2 892 -3 892 -1 001

31 FÖRSKOLA Avskrivningar -18 -13 -24 -29 -15 14

31 FÖRSKOLA Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0

31 FÖRSKOLA Summa  -13 425 -12 540 -13 595 -16 200 -15 724 476

32 SKOLA Verksamhetens intäkter 8 293 7 653 7 763 9 321 10 778 1 457

32 SKOLA

Verksamhetens 

personalkostnad -36 803 -35 845 -33 665 -39 868 -43 411 -3 543

32 SKOLA Verksamh kostn. exkl. personal -27 961 -29 449 -26 454 -31 751 -36 751 -5 001

32 SKOLA Avskrivningar -27 -59 -2 -2 -69 -67

32 SKOLA Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0

32 SKOLA Summa  -56 497 -57 700 -52 358 -62 300 -69 453 -7 153

34 IFO BARN OCH UNGA Verksamhetens intäkter 0 11 0 0 0 0

34 IFO BARN OCH UNGA

Verksamhetens 

personalkostnad 0 -1 933 0 0 -3 705 -3 705

34 IFO BARN OCH UNGA Verksamh kostn. exkl. personal 0 -565 0 0 0 0

34 IFO BARN OCH UNGA Summa  0 -2 488 0 0 -3 705 -3 705

35 FUNKTIONSSTÖD Verksamhetens intäkter 4 455 7 885 9 167 11 002 10 087 -915

35 FUNKTIONSSTÖD

Verksamhetens 

personalkostnad -12 913 -17 254 -15 736 -18 814 -21 299 -2 484

35 FUNKTIONSSTÖD Verksamh kostn. exkl. personal -4 583 -5 143 -6 168 -7 402 -6 915 488

35 FUNKTIONSSTÖD Avskrivningar 0 0 -17 -20 0 20

35 FUNKTIONSSTÖD Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0

35 FUNKTIONSSTÖD Summa  -13 041 -14 512 -12 754 -15 235 -18 126 -2 892

36 IFO VUXNA Verksamhetens intäkter 6 605 1 549 8 690 10 430 3 272 -7 158

36 IFO VUXNA

Verksamhetens 

personalkostnad -14 162 -11 425 -11 989 -14 375 -12 663 1 712

36 IFO VUXNA Verksamh kostn. exkl. personal -20 430 -11 775 -16 201 -19 444 -14 950 4 494

36 IFO VUXNA Avskrivningar -16 0 0 0 0 0

36 IFO VUXNA Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0

36 IFO VUXNA Summa  -28 003 -21 650 -19 500 -23 389 -24 341 -952

38 ARBETSM & INTEGRATION Verksamhetens intäkter 8 057 4 107 4 446 5 337 5 008 -329

38 ARBETSM & INTEGRATION

Verksamhetens 

personalkostnad -7 431 -4 301 -5 908 -6 859 -5 052 1 807
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38 ARBETSM & INTEGRATION Verksamh kostn. exkl. personal -789 -741 -878 -1 054 -1 014 40

38 ARBETSM & INTEGRATION Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0

38 ARBETSM & INTEGRATION 

Summa  -163 -935 -2 340 -2 577 -1 058 1 518

41 VÅRD & OMS GEMENSAM

Verksamhetens 

personalkostnad 0 -763 0 0 -1 377 -1 377

41 VÅRD & OMS GEMENSAM Verksamh kostn. exkl. personal 0 -108 0 0 -12 -12

41 VÅRD & OMS GEMENSAM 

Summa  0 -871 0 0 -1 389 -1 389

42 HEMTJÄNST Verksamhetens intäkter 1 442 1 723 1 321 1 585 1 947 362

42 HEMTJÄNST

Verksamhetens 

personalkostnad -18 283 -15 700 -12 409 -14 845 -18 542 -3 697

42 HEMTJÄNST Verksamh kostn. exkl. personal -2 543 -3 095 -2 280 -2 737 -3 621 -884

42 HEMTJÄNST Avskrivningar -2 -2 -2 -3 -3 0

42 HEMTJÄNST Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0

42 HEMTJÄNST Summa  -19 387 -17 074 -13 371 -16 000 -20 219 -4 219

43 SÄRSKILDA BOENDEN Verksamhetens intäkter 5 491 5 451 5 421 6 506 6 500 -6

43 SÄRSKILDA BOENDEN

Verksamhetens 

personalkostnad -27 388 -27 342 -26 006 -31 170 -33 378 -2 208

43 SÄRSKILDA BOENDEN Verksamh kostn. exkl. personal -5 622 -5 578 -6 112 -7 336 -6 935 401

43 SÄRSKILDA BOENDEN Avskrivningar 0 -1 0 0 0 0

43 SÄRSKILDA BOENDEN Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0

43 SÄRSKILDA BOENDEN Summa  -27 519 -27 469 -26 698 -32 000 -33 814 -1 814

44 KOMMUNAL HÄLSO & SJUKVÅRD Verksamhetens intäkter 377 154 8 10 129 119

44 KOMMUNAL HÄLSO & SJUKVÅRD

Verksamhetens 

personalkostnad -4 649 -6 056 -6 707 -8 037 -7 221 816

44 KOMMUNAL HÄLSO & SJUKVÅRD Verksamh kostn. exkl. personal -1 891 -2 101 -1 572 -1 887 -2 590 -703

44 KOMMUNAL HÄLSO & SJUKVÅRD Avskrivningar -94 -56 -72 -86 -114 -28

44 KOMMUNAL HÄLSO & SJUKVÅRD Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0

44 KOMMUNAL HÄLSO & SJUKVÅRD 

Summa -6 257 -8 060 -8 343 -10 000 -9 796 204

51 MYNDIGHETSNÄMNDEN Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 0 0

51 MYNDIGHETSNÄMNDEN

Verksamhetens 

personalkostnad -9 -11 -18 -21 -21 0

51 MYNDIGHETSNÄMNDEN Verksamh kostn. exkl. personal -1 232 -1 260 -1 195 -1 434 -1 496 -62

51 MYNDIGHETSNÄMNDEN Avskrivningar -25 -7 -37 -45 -8 37

51 MYNDIGHETSNÄMNDEN Summa  -1 266 -1 279 -1 250 -1 500 -1 525 -25

91 VA Verksamhetens intäkter 7 641 7 619 7 558 9 071 9 181 110

91 VA

Verksamhetens 

personalkostnad -2 222 -2 251 -2 274 -2 728 -2 728 0

91 VA Verksamh kostn. exkl. personal -3 064 -3 419 -3 338 -4 006 -3 958 48

91 VA Investeringar 0 0 0 0 0 0

91 VA Avskrivningar -1 466 -1 498 -1 509 -1 811 -1 791 20

91 VA Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0

91 VA Finansiella kostnader -438 -412 -438 -526 -495 31

91 VA Summa  451 38 -1 0 209 209

Totalsumma  -13 397 3 326 8 175 11 910 -701 -12 611
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KOMMUN Datum

2020-09-28
Diarienummer
KS/2020:423

Handläggare: 
Annelie Izindre
Rektor

Tjut planer mot diskriminering och kränkande behandling
Diarienummer: KS/2020:423
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Bifogade planer mot diskriminering och kränkande behandling beslutas årligen.

Beslutsunderlag
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 4-6, 20-21
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Forsbron, 20-21
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Hagen, 20-21
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Kroppaskolan, 20-21
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lillåsen, 20-21
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Viken, 20-21
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Änglagård, 20-21
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Ängslyckan, 20-21
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 7-9, 20-21
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Grundsärskola, 20-21
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bjurtjärns skola, 20-21

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:

Anta planer mot diskriminering och kränkande behandling 2020-2021 för Storfors kommuns 
förskolor och skolor.

Beslutet ska skickas till
Lena Duvander
Annelie Izindre
Gunnel Eriksson
Anne-Charlotte Buhre
Erik Rådberg
Annelie Izindre
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2020-11-16
Diarienummer
KS/2020:522

Handläggare: 
Annelie Izindre
Rektor

Omorganisation av skolledning inom Storfors kommun
Diarienummer: KS/2020:522
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Skolchef ansvarar för rektorers arbetssituation och arbetsmiljö varför en omorganisation av 
skolledning föreslås med ett byte av biträdande rektor för Vargbroskolan/skoladministratör 
för grundskolorna i Storfors kommun och rektor för Kroppaskolan. 
Facklig information enligt § 19 genomfördes 2020-11-11 samt 2020-11-12. Förhandlingar 
enligt 11 § MBL genomfördes 2020-11-13. 
Vid förhandlingarna var parterna eniga om att föreslå Erik Rådberg som rektor vid 
Kroppaskolan och Anne-Charlotte Buhre som biträdande rektor för Vargbroskolan tillika 
skoladministratör för grundskolorna i Storfors kommun från och med 2020-01-01
Anne-Charlotte Buhre avslutar sin rektorsutbildning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:

- Anställa Erik Rådberg som rektor på Kroppaskolan i Storfors kommun från och med
2021-01-01.

- Anställa Anne-Charlotte Buhre som biträdande rektor vid 
Vargbroskolan/skoladministratör för grundskolorna i Storfors kommun från och med 
2021-01-0.

- Anne-Charlotte Buhre avslutar sin rektorsutbildning. 

Beslutet ska skickas till
Annelie Izindre
Ann-Charlotte Buhre
Erik Rådberg
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2020-09-23
Diarienummer
KS/2020:432

Handläggare: 
Jukka Mäenpää
Tillf. Teknisk chef

Arrende
Diarienummer: KS/2020:432
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Arrende av fastighet
Fastighetsägaren av Storfors Gjutåsen 1:13 har kommit med förfrågan om att arrendera 
angränsande fastighet Storfors Gjutåsen 2:12.
Fastigheten är obebyggd. Arrendatorn avser att ansvara för skötsel av fastigheten.
Kommunen har för närvarande ingen användning av fastigheten, fastigheten får inte bebyggas 
av arrendatorn.
Arrendet avslutas med 3 månaders varsel om behov av fastigheten för Kommunens räkning 
eller om fastigheten inte hålls i vårdat skick.
Markarrendet uppgår till 500 kr/år

Beslutsunderlag
Kartbild över fastigheten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:

Arrendera ut Storfors Gjutåsen 2:12 till fastighetsägaren av Gjutåsen 1:13 genom arrendeavtal 
med nämnda förbehåll.

Beslutet ska skickas till
Jukka Mäenpää
TF enhetschef teknisk drift
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2020-09-23
Diarienummer
KS/2020:433

Handläggare: 
Jukka Mäenpää
Tillf. Teknisk chef

Försäljning av fastighet
Diarienummer: KS/2020:433
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägaren av fastigheten Storfors 33:15 har inkommit med önskemål om att förvärva 
fastigheten Storfors 33:14 av Storfors Kommun.
Fastigheten angränsar till frågeställarens fastighet och är idag en obebyggd fastighet där 
tidigare byggnad var brandskadad och riven.
Storfors Kommun har för närvarande ingen användning av fastigheten och har heller inga 
planer för framtiden för ovanstående fastighet.

Beslutsunderlag
Kartbild över fastighet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsen:

- Försälja fastigheten  Storfors 33:15 till marknadspris
- Uppdra till tf. enhetschef teknisk drift att tillsammans med oberoende värderingsman 

värdera fastigheten

Beslutet ska skickas till
Jukka Mäenpää







TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1)STORFORS
KOMMUN Datum

2020-10-01
Diarienummer
KS/2020:437

Handläggare: 
Jukka Mäenpää
Tillf. Teknisk chef

Försäljning av mark
Diarienummer: KS/2020:437
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Michael Johansson ägare till fastigheten Lungsund 1:28 har inkommit med önskemål att 
förvärva mark som Kommunen äger intill hans fastighet.
Marken består idag av skogsmark och är obebyggd och uppgår till en yta på 2800 m2.
Kommunen har VA-ledningar som passerar marken förövrigt har inte Kommunen någon 
användning av marken.

Beslutsunderlag
Karta över marken.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

- Besluta om försäljning till marknadspris
- Uppdra till tf. enhetschef teknisk drift att tillsammans med oberoende värderingsman 

värdera fastigheten

Beslutet ska skickas till

Jukka Mäenpää





Ämne: Ärende
Från: Michael Johansson <michael@360factory.com>
Till: StorforsKommun
Mottaget: 2020-09-28 18:51:51

Hej, jag heter Michael Johansson och äger tomt 1:28 i Lungsund. Jag är intresserad att köpa 
tomten som ligger bredvid min tomt (se vitmarkerat område på bifogad karta).

Jag ämnar bygga ett attefallshus på tomten om köpet går genom.

Med vänliga hälsningar,
Michael Johansson
072-9259673

tel:072-9259673
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2020-10-08
Diarienummer
KS/2019:156

Handläggare: 
Minna Rudnick
Enhetschef

Tjut, slutredovisning- Etablerad i Storfors
Diarienummer: KS/2019:156
Beslutsinstans: 

Rapportering av avslutat projekt

Beslutsunderlag
Rapport –Etablerad i Storfors 
Slutrapportering §37 medel Etablerad i Storfors 
Godkännande av slutrapportering 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Godkänna slutredovisning

Beslutet ska skickas till
Minna Rudnick
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ANSÖKAN 2019 – § 37-medel
med vägledning

Insatser som syftar till att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända 
och ensamkommande barn.

Sökande
Kan endast sökas av kommuner eller 
kommunalförbund
Storfors kommun

Ansökan ska ha inkommit senast den 2019- 04-24  
till:
Länsstyrelsen i  Värmlands  län1

 integration.varmland @lansstyrelsen.se

Samverkansparter
Kommuner, myndigheter och/eller organisationer som är delaktiga i insatsen. (Bifoga intyg för etablerade 
samverkansparter) 
Nyföretagarcentrum i Storfors och Vuxenutbildning i Storfors kommun

Sökta medel
558 450 Kronor Beviljat 400 000

Insats (rubrik)
Etablerad i Storfors

Tidsperiod
2019-08-01- 2020-07-31

1 Ansökningar inkomna efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Kontaktuppgifter sökande
Kommun: Storfors kommun            
Postadress: Box 1001 688 29 Storfors
Telefon/fax: 0550 651 00
E-postadress: storfors.kommun@storfors.se
Plusgiro/Bankgiro: 113-1275
Egen referens: 37 2019 ZZSK361 
Organisationsnr:  212000-1785

Kontaktperson/er i kommunen
1. Namn och funktion: Minna Rudnick           

Telefon/Mobil: 0550 651 96
E-post: 
minna.uusimakirudnick@storfors.se

2. Namn och funktion:Monika Karlsson            
Telefon/Mobil: 0550 651 91
E-post: 
monika.skotnickakarlsson@storfors.se

mailto:monika.skotnickakarlsson@storfors.se
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Kategori
 Arbetsmarknad/sysselsättning 
 Bostäder/bosättning
 Hälsa
 Samhällsorientering
 Sfi/vuxenutbildning
 Samverkan
 Ökat flyktingmottagande
 Övrigt 
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Beskrivning

Bakgrund och behovsanalys 
Beskriv vilka hinder som finns för kommunens beredskap och mottagandekapacitet och som ligger till grund 
för denna ansökan. Beskriv även vilka behov som i nuläget inte kan tillgodoses. Beskriv hur behovet av 
insatsen är förankrat i kommunen samt hos eventuella samverkansparter. 

Storfors kommun har under många år haft ett stort mottagande av nyanlända, bland annat 
kvotflyktingar, i förhållande till kommunens storlek. 
Kommunen har under en längre tid satsat på olika integrationsfrämjande åtgärder med 
målet att stärka individer och påskynda processen med att bli delaktig i samhället. 
Trots att flertal insatser skett som resulterat i en påskyndad integrering samt ökad trivsel 
märker vi att många nyanlända lämnar kommunen på grund av svårigheter av att komma in 
på den lokala arbetsmarknaden. 

Avflyttningen av nyanlända med begränsade inkomster från små orter till större kommuner 
resulterar i en överrepresentation av nyanlända i områden där billiga bostäder finns och det 
i sin tur leder till ett allt mer segregerat samhälle. Detta samtidigt som företag på små orter 
ofta kämpar för att hitta arbetskraft. Dessutom står vi mitt i ett generationsskifte med stora 
svårigheter inte minst för flertalet etablerade enmansföretag som tvingas avsluta sin 
verksamhet då efterträdare saknas. 

Merparten av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna fokuserar på matchningen mellan 
nyanlända med yrkesutbilning eller arbetslivserfarenhet och näringslivet. Medan det för 
personer som står långt från arbetsmarknaden kan ta flera år innan dessa får en möjlighet 
att träffa en arbetsgivare och få insyn kring hur olika arbetsplatser fungerar. 

Motivation att stanna på orten, utbilda sig och söka jobb inom det lokala näringslivet 
minskar successivt om den nyanlända inte får insyn inom den lokala arbetsmarknaden.
Samtidigt går det lokala näringslivet miste om möjligheten att ta tillvara de 
arbetskraftsreserver som finns/ funnits på orten. 

Farhåga finns även kring den nyimplementerade lagen gällande utbildningsplikt -att 
nyanlända utan utbildning och lämplig yrkeserfarenhet, där språkutveckling sker långsamt 
fastnar i skolbänkar under lång tid. Dessutom kan möjligheten att delta i  
arbetsmarknadspolitiska åtgärder minska eller försvinna helt. 

Den pågående nedrustningen av myndighetersnärvaro i små samhällen kan även komma att 
orsaka ökade klyftor mellan de som står utanför arbetsmarknaden och övriga. Behovet 
finns att kommuner hittar nya metoder att arbeta med målgruppen i frågan för att kunna nå 
en effektivare matchning och öka motivationen mot utbildning. 

Beskriv kortfattat behovet hos kvinnor/flickor och män/pojkar. Skiljer sig behoven åt? I det fall insatsen 
primärt riktar sig till ett kön, motivera varför. 

Behoven av insatser finns hos både män och kvinnor. 
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Syfte 
Beskriv avsikten med insatsen utifrån ovan nämnda hinder.

Projektets syfte är underlätta inkludering och etablering i samhället för samtliga 
nyanlända personer som står till arbetsmarknadens förfogande i Storfors kommun.

Syftet är att öka kunskapen om det lokala näringslivet, öka medvetenheten om möjliga 
försörjningsvägar samt uppmuntra de nyanlända att stanna på orten.

Projektet inkluderar grupper som i dagsläget står utanför arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder såsom ensamkommande ungdomar som omfattas av gymnasielagen, eller 
lågutbildade nyanlända som omfattas av utbildningsplikten. 

Syftet är även att hitta nya, effektiva vägar att arbeta med nyanlända när myndighets 
närvaro minskar och samhället digitaliseras i större utsträckning. 

Mål och effekter
Beskriv förväntade mål och effekter som ska uppnås kopplat till syftet. Formulera gärna mätbara mål. 

Målet med projektet är bygga en metod för att koppla nyanlända till det lokala näringslivet 
i tidigt skede, alltså innan de kan omfattas av övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder via:

- Studiebesök (minst 20 olika företag)
- Upsökande av språkpraktikplatser för nyanlända hos de lokala företagen
- Minst 10 inspirationsträffar där de nyanlända kan ställa frågor om det lokala näringlivet, 

träffa företag eller anställda som berättar om sitt yrke osv.
- Minst 30 personer får individuellt stöd under projektens gång med att kontakta företag, 

skriva cv och personligt brev och även inledande stöd på arbetsplasen/praktikplatsen. 

Målet är att nå en ökad kännedom om den lokala arbetsmarknaden bland de nyanlända.
Nå en ökad efterfrågan av de nyanländas kompetens inom det lokala näringslivet.   
Indirekt förväntar vi oss ökad motivation till att stanna på orten och utbilda sig till yrken 
som ger större chanser till anställning på den lokala arbetsmarknaden. Vi ser också att 
erbjudna insatser inom projektet (exempelvis språkpraktik) kan leda till en snabbare 
språkinlärning och resultera i att individer snabbare kommer in i samhället och i 
arbetslivet. 

Beskriv hur insatsen påverkar kvinnor/flickor och män/pojkar. Är insatsen till lika nytta för både 
kvinnor/flickor och män/pojkar?

Insatser i projektet riktar sig i lika stor utsträckning till män och kvinnor, dock kan de ge 
större resultat när det gäller kvinnor. Genom att koppla kvinnor till arbetslivet i ett tidigt 
skede främjar man jämställdheten i övrigt. 
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Målgrupp/er 
Beskriv tänkta deltagare i och mottagare av insatsen samt om barn ingår i målgruppen. Beskriv om, och i så 
fall hur, målgruppen deltagit i planeringen av insatsen. Beskriv hur målgruppen får ta del av insatsen och 
dess resultat. 

Nyanlända (nyanlända flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd, tillfälligt eller 
permanent, på grund av flykting- eller andra skyddsskäl) i Storfors kommun.
Myndiga ensamkommande barn som har fått uppehållstillstånd och bor i Storfors kommun.
Ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.

Del av projektet består av uppsökande verksamhet. Målgruppen rekryteras via skolan och 
integrationsenheten och insatserna erbjuds i nära samarbete med de de två verksamheterna. 
Samma tillvägagångssätt gällande rekryteringar tillämpas för såväl män som kvinnor.     
Stöd samt möjligheten att delta i projektet kommer även marknadsföras lokalt via 
kommunens hemsida/ lokal tidning samt via mötesplatser. Även föräldralediga kvinnor har 
möjlighet att delta inom projektet, uppsökande verksamhet sker genom öppna förskolan, 
kvinnogrupp. 

Har både kvinnor/flickor och män/pojkar lika möjligheter att delta i insatsen och ta del av insatsens resultat? 
Om inte, hur arbetar ni för att motverka det?
Både män och kvinnor har lika möjligheter att delta i insatsen genom att samtliga 
nyanlända prioriteras oavsett kön dessutom anpassas insatserna till individuella behov. 
Exempelvis kan barn medtagas till vissa möten eller aktiviteter om barnomsorg inte kan 
lösas på annat sätt. 
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Genomförande och metod 
Beskriv vad ni planerar att göra inom ramen för insatsen samt tillvägagångssätt. Beskriv även eventuell 
metod för aktiviteterna. 
Projektet kommer att drivas av en projektledare.  För att uppnå projektets mål är 
samverkan av yttersta vikt. Detta gäller i första hand det lokala näringslivet och den 
kommunala vuxenutbildningen SFI (svenska för invandrare).
Projektledaren ska genom samverkan samt via uppsökande verksamhet rekrytera deltagare 
till projektet. Företagsbesök kommer att genomföras löpande av projektledaren som till en 
början kommer att inventera ortens företag samt deras behov av kompetens. 

Projektledaren kommer att ha en nära samverkan med näringslivssamordnaren i 
kommunen samt delta vid olika forum såsom företagsfrukostar och näringslivsdagar i syfte 
att marknadsföra gruppen nyanlända samt kompetensen de besitter. 

Inkludering och jämställdhetsintegrering ska genomsyra projektet bland annat genom att 
man utgår från ett jämställdhetsperspektiv. 

Projektledaren ska: 

- Kartlägga och utreda företagens kompetensbehov, inventering av ortens företag.
- Kartlägga målgruppen 
- Skapa olika forum där projektledaren presenterar den befintliga kompetensen till 

näringslivet samt sammanfogar företagare och deltagare
- Projektets deltagare ska delta i aktiviteter som bidrar till att de ökar kunskapen om 

den lokala arbetsmarknaden samt göra en individuell stegförflyttning. 
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Tids- och aktivitetsplan 

Aktivitet Startdatum Slutdatum
Planeringsfasen och behovskartläggning 2019-08-01 2019-08-31
Uppsökande verksamhet och deltagande inom projektet 2019-09-01 2020-06-30
Individuella stödinsatser 2019-09-01 2020-06-30
Informativa insatser i grupp 2019-09-01 2020-06-30
Matchnig mot företag samt uppföljning 2019-09-01 2020-06-30
Arbetsgruppsmöten 2019-08-01 2020-06-30
Styrgruppsmöten 2019-08-01 2020-06-30
Avslutningsfasen 2020-07-01 2020-07-31
               
               
               
               
               
               
               

Eventuella kommentarer till tids- och aktivitetsplanen
     

Samarbetsparter och ansvarsfördelning 
Uppge vilken kommun som är projektägare och vilka andra aktörer som kommer att delta i arbetet med 
insatsen. Uppge i vilken omfattning samarbetssparter kommer att vara delaktiga i arbetet (projektägare, delta i 
styrgrupp, planering, genomförande etc.).

Har insatsen en styrgrupp? Om ja, vilka ingår?
Har insatsen en referensgrupp/arbetsgrupp?
Hur ser ansvarsfördelningen ut?
Hur verkar ni för att det i projektorganisationen finns en jämn fördelning av kvinnor och män?

Exempel:
A kommun – Projektägare, ansvarig för styrning och genomförande samt rekrytering av projektledare. A 
kommun ansvarar även för ekonomisk redovisning och rapportering till Länsstyrelsen. 
B kommun – Samarbetspart, ansvarig för planerade deltagaraktiviteter i samråd med projektägare
C-rörelsen – Samarbetspart, ansvarig för att hitta potentiella deltagare 
D kommun – Medfinansiär, endast kontantfinansiär 
Styrgrupp: Representanter från A kommun, B kommun, D kommun och C-rörelsen. Styrgruppen ansvar för 
uppföljning och styrning av projektet. 
Referensgrupp/arbetsgrupp: Sfi-lärare från A kommun, B kommun och D kommun. Referensgruppen ska 
diskutera metoder och innehåll i utbildningen och ge underlag till styrgruppen.

Storfors kommun är projektägare samt ansvarig för styrning, planering och genomförande av 
projektet.
Kommunen ansvarar för ekonomisk redovisning och rapportering till Länsstyrelsen.
Nyföretagarcentrum  är delaktig genom regelbundna uppföljningsmöten med arbetsgruppen. 
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Projektetsarbetsgrupp består av enhetschef Integration och EKB, projektledaren samt 
samverkanspart. 
Samverkan kommer även ske tillsammans med andra pågående projekt i kommunen.
Projektledaren är ansvarig för genomförande av insatser/ aktiviteter som beslutats av 
arbetsgruppen/styrgruppen.En gemensam styrgrupp finns i kommunen där samtliga 
pågående projekt följs upp samt utvärderas. I styrelsen för styrgruppen ingår 
Verksamhetschef, Enhetschef Integration och EKB, Enhetschef
arbetsmarknadsenhet, Arbetsförmedlings chef, Enhetschef individ och familjeomsorg, 
Näringslivsutvecklare och Rektor för Vuxenutbildning.
I en del av styrgruppsmötena ingår även samtliga projektledare.

Lika rättigheter och barnets bästa
Beskriv hur insatsen främjar jämlikhet och motverkar diskriminering.
Beskriv hur insatsen främjar målgruppens delaktighet i samhället.
Beskriv hur insatsen anpassas till eventuella funktionsvariationer i målgruppen.
Beskriv hur insatsen tar hänsyn till barnets rättigheter och särskilt principen om barnets bästa. 

Projektet bedrivs med jämställdhetsfokus där kvinnor och män ges samma möjligheter. 
Genus- och jämställdhets dialoger ska vara ett naturligt och kontinuerligt arbete i projektet. 

Tillgänglighet kommer att vara ett nyckelbegrepp. Alla ska känna sig inkluderade oavsett 
religion, socio-ekonomisk bakgrund, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsvariationer, kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck samt sexuell läggning. Fokus kommer att ligga på 
medvetna ordval och bildkompositioner för att säkerställa detta. Inom projektet är det 
centralt att vara lyhörda för att även öka möjligheten att upptäcka eventuella dolda 
funktionsvariationer för att kunna erbjuda anpassade aktiviteter/ stödinsatser. 

Med fokus på barnens bästa kommer insatserna i projektet att främja föräldrarnas 
delaktighet i samhället genom att bidra med kunskap och stöd. Målet är att föräldrarna   
ökar sin förmåga till ett självständigt liv och kortar vägen till egen försöljning. 

Uppföljning och/eller utvärdering 
Beskriv hur insatsens mål ska följas upp och/eller utvärderas, t.ex. via enkäter eller intervjuer, samt om 
uppföljningen och/eller utvärderingen kommer att göras av en extern part eller internt.

Uppföljning kommer att ske internt genom kontinuerlig dialog med målgruppen samt 
externt med näringslivsrepresentanter. Statistik kommer att föras angående antal deltagare 
som är delaktiga i de olika insatserna. Statistik kommer föras angående antal män och 
kvinnor som tagit del av insatsen detta för att vi kontinuerligt ska kunna omfördela 
resurserna utifrån ett jämställdhets perspektiv. Arbetsgruppen samt styrgruppen har 
regelbundna uppföljningar. Detta kommer utmynna i en sammanställd redovisning som 
lämnas till  Länsstyrelsen i form av delredovisning/ slutredovisning.  
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Plan för implementering 
Beskriv om, och i så fall hur, insatsen kommer att fortgå efter insatstidens slut. Beskriv hur ni planerar att ta 
tillvara på insatsens resultat inom er organisation. 

Vid ett positiv resultat ser vi stora chanser att metoden kan implementeras och fungera som 
en komplement till utbildningsinsatser erbjudna inom utbildningsplikten eller övriga 
kommunala insater för nyanlända.  

Kopplingar till andra projekt eller program 
Kommer ni att samarbeta med andra projekt, insatser eller program? Om ja, beskriv med vilka och på vilket 
sätt samarbetet kommer att ske.
Gemensam styrgrupp för projekt i Storfors kommun sker, styrgruppsmöten hålls varje 
kvartal. Inför varje möte ska samtliga projektledare inkomma med en kort projektrapport. En 
del av styrgruppsmötet sker tillsammans med projektledarna, representant från 
Arbetsförmedlingen, verksamhetschef, komvuxrektor, näringslivssamordnare samt 
enhetschefer för integration, individ- och familjeomsorgen samt arbetsmarknad.Under denna 
del presenterar projektledarna kort sina projekt utifrån inlämnade rapporter, syftet är att få 
kunskap om respektive projekt genom erfarenhetsutbyte/ kunskapsutbyte samt hitta 
samordnings möjligheter. 

Projektledarna träffas även gemensamt innan styrgruppsmötet för att diskutera samverkan, 
exempelvis att planera aktivieter så dessa inte krockar med varandra, marknadsföra 
aktiviteter/ insatser inom andra projekt, få ett helhetsperspektiv på möjliga vägar för 
målgruppen.  
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Budget (OBS! Redogör endast för sökta § 37-medel)
Länsstyrelsen har inte möjlighet att bevilja medel för egna lokaler, övergripande styrning och ledning, 
personalstöd, kontorsutrustning och kontorsmaterial. Länsstyrelsen har heller inte möjlighet att bevilja medel för 
friskvård och personalförmåner, rekryteringskostnader, böcker eller medlemsavgifter för personalen. Detta ska 
istället ingå i overheadkostnader på maximalt 15 % av de totala lönekostnaderna.  

Insatsen ska särredovisas i bokföringen via en projektkod eller dylikt. 
Kostnadsslag     År 2019 År 2020 År 2021 Totalt  
Lönekostnader (inklusive lönebikostnader. Ange antal 
personer och månadslön inklusive lönebikostnad)
50% av heltidslön på 30 000 med  46 500 soc 
avg, 2020 lönerev på 2,5%)

116 250 167 000           

Overheadkostnader (max 15 % av löne- eller 
arvodeskostnader)
     

17 400 25 050           

Externa tjänster (typ av köpt tjänst)
Tolk kostnader eller annan extern tjänst

6 000 15 000           

Lokalkostnader (kostnader för externt hyrda lokaler)                     

Material mm. (specificera typ av material)
     

2 000 3 000           

Resekostnader 
Resekostnader för studiebesök

10 000 20 000           

Förtäring
Fika och annan förtäring

3 000 9 300           

Information/kommunikation (t.ex. annonser, broschyrer, 
annat kommunikationsmaterial) 2 000 4000           

Summa 156 650 243 350           

Övrig finanisering
Insatsen kommer även att finansieras av andra medel:  x Ja  Nej  

Om ja: Insatsen finansieras även av  Egen finansiering
 EU-fond, ange vilken:      
 Annan finansiering, ange vilken:      

Om ja, ange summa: Uppskattning ca 112 000 under 2019 samt 2020  (lokaler, tillgång till 
bil)
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Underskrift (undertecknas av behörig firmatecknare)

Mats Öman, kommunchef     Hans Jildesten, kommunalråd

Ort och datum       
         

- Jag försäkrar att jag är behörig firmatecknare.
- Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan och dess bilagor är fullständiga och riktiga. 
- Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.
- Jag medger att uppgifter om insatsen och och kontaktuppgifter får publiceras av 

Länsstyrelsen. 
- För information om hur Länsstyrelsen i Värmlands län behandlar personuppgifter, se 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
- Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi 

följer den upphandlingslagstiftning som gäller för vår verksamhet. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Delrapportering § 37a-medel
Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122)

Delredovisning lämnas vid den tidpunkt eller de tidpunkter som anges i beslutet. Detta formulär ska 
användas vid redovisningen av insatser beviljade 2019. 

Delredovisningen skickas till länsstyrelsen i det egna länet.

Sökande kommun
Storfors kommun
Postadress: Box 1001 68829 Storfors
Telefon/fax: 0550 65100
E-postadress: storfors.kommun@storfors.se
Plusgiro/Bankgiro: 113-1275
Egen referens: 37 2019 ZZSK361
Organisationsnr: 212000-1785

Kontaktperson
1.Namn och funktion:Minna Rudnick
Telefon/mobil: 0550 65196
E-post:minna.uusimakirudnick@storfors.se

2.Namn och funktion: Ninni Andersson
Telefon/mobil:0550 65195
E-post: ninni.andersson@storfors.se

Sammanfattande bedömning

Insats (rubrik)
Etablerad i Storfors

Länsstyrelsens diarienummer
851-3947-2019

Tidsperiod
2019-08-01-2019-12-31 (Projektet pågår tom 2020-07-31)

Beskriv hur arbetet inom ramen för insatsen står i relation till de syften och mål som angavs i ansökan.

Projektledaren inventerar kontinuerligt ortens företag. Rekrytering av målgruppens deltagare 
pågår kontinuerligt och har skett både via uppsökande verksamhet, från andra projekt och via 
SFI/Kommunala vuxenutbildningen. Deltagarna får yrkesvägledning och det har påbörjats 
matchning mot företag på orten. Projektledaren för en dialog med arbetsgivarna om 
möjligheter att få prova individen i form av praktik för att utröna om den kompetens som 
redan finns är tillräcklig eller om individen parallellt  med praktik ska påbörja en utbildning i 
den riktning som krävs för att bli anställningsbar. Studier om arbetsmarknad har 
implementerats inom SFI. Uppföljning varje fredag av projektledare och lärare.

Samverkan med externa aktörer såsom Presterudsgymnsiet har skett, detta har mynnat ut i 
gemensamma planeringar tillsammans med företag, utbildare, projektledare och deltagare. 
Samverkan runt elevens/deltagarens behov av utbildning och praktik. Sammanfattande 
bedömningen av projektet är att projektets syften och mål uppnås, projektdeltagarna har fått 
utökad kunskap om det lokala näringslivet och stegförflyttningar sker mot ökad integrering 

mailto:storfors.kommun@storfors.se


2

Aktiviteter

och etablering av nyanlända individer på orten. 
Projektledaren arbetar med att motivera och stötta deltagarna i att våga och klara av 
arbetsmarkndens ökande krav när myndighets närvaro minskar och samhället digitaliseras i 
större utsträckning. 
Stort fokusområde har varit att knyta företagskontakter och marknadsföra projektet, detta har 
utmynnat i att flertal praktikplatser hittats samt tillsatts av projektdeltagare med framtida 
rekryteringsmöjligheter.

Vad går bra och vad går mindre bra i arbetet? Hur arbetar ni för att åtgärda eventuella problem? 

Det börjar märkas att vi är på väg mot en lågkonjunktur, företagen är lite försiktiga när det 
gäller anställningar. Då är det positivt om någon kan komma in på praktik för att sedan gå 
vidare till studier eller att arbetsgivaren kan få någon form av anställningsstöd. Det är helt och 
hållet beroende på vilken branch det rör sig om och hur behovet ser ut. Det är individens och 
företagets behov som styr. Företaget får möjlighet att prova deltagarens kompetens för att se 
om han/hon är anställningsbar eller om det behöver kompletteras med någon form av 
utbildning. Efter komplettering så har arbetsgivaren möjlighet att prova deltagaren igen om 
han/hon är anställningsbar. På så sätt kan arbetsgivaren få en i princip skräddarsydd person för 
sin verksamhet.

Arbetsförmedlingens omorganisering har lett till att det varit svårare för såväl individen som 
projektledaren att komma i kontakt med arbetsförmedlingen. Detta har fått följden att arbetet 
inom projektet försvårats och fördröjts. Projektledaren har arbetat med att upprätta rutiner 
med arbetsförmedlingen men handläggare har bytts ut ett antal gånger, i dagsläget finns ny 
handläggare och samverkan fungerar något bättre. Inom Arbetsförmedlingen finns i dagsläget 
även färre anställningsstöd att erbjuda vilket även påverkar projektet. 

Hur har ni arbetat för att säkerställa jämställdhetsperspektivet i insatsen? Finns det några särskilda utmaningar?

Vi har använt oss av avidentifierade kompetenspresentationer istället för CV. Vi har endast 
beskrivit individens kompetens, utbildning,yrkeserfarenhet utan att ange namn, personnummer 
eller etnisk identitet som presenterats för företagen. Detta har varit positivt bland 
arbetsgivarna som dels tycker att det är tidsbesparande och betydligt enklare att få 
presentationerna då man lättare kan se om det finns en matchande kompetens utifrån deras 
rekryteringsbehov. Projektledaren har personligen besökt företagen och i samband med det har 
det gjorts en inventering av företagets rekryteringsbehov.

Insatser har erjudits i lika stor omfattning till såväl kvinnor och män.

Hur har ni arbetat för att säkerställa lika rättigheter samt barnperspektivet i insatsen? Finns det några särskilda 
utmaningar?

Utmaningen finns bland de som står längst ifrån arbetsmarknaden och där kvinnan ofta kan få 
en större roll kring hem och familj. Inom kommunen finns kvinnogrupper, som har fört 
diskussioner om varför kvinnan behöver ha utbildning eller arbete i Sverige. Barnen har 
integrerats i skola, förskola och fritids. Vi har också sett att i vissa familjer så har kvinnan 
bättre utbildning än  mannen och då gör vi bedömning och ger vägledning utifrån den 
situationen.
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Samverkan 

Övrigt

Ekonomi

Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som har genomförts/påbörjats och beskriv eventuella förändringar i jämförelse 
med ansökan, både avseende verksamhet och budget.

Projektledaren har marknadsfört samt skrivit in deltagare löpande inom projektet. Individuella 
stödinsatser sker kontinuerligt med deltagarna. Inom stödinsatserna som tillhandahållits har 
de individuella behoven styrt insatsen. Exempel på insatser som skett är: Studievägledning, 
upprätta kompetenspresentationer, arbetssökandeinsatser, företagskontakter, kontakt med 
CSN, utbildningsanordnare etc. 

Informativa insatser som skett i grupp är exempelvis arbetsmarknadskunskap, motiverande 
samtal och träning inom arbetsintervju teknik. Dialog kring vikten av ett presentativt 
förhållningssätt i kontakt med arbetsgivare. Projektledaren har deltagit på ett antal 
näringslivsdagar för att knyta kontakter med arbetsgivare på såväl orten som utanför och 
presentera projektet. 

Inbjudan har skett till samtliga kommuninvånare och projektdeltagarna gällande föreläsning, 
Kadir Meral som föreläste om kulturkrockar och hur man blir inspirerad till att anpassa sig i 
det svenska samhället. Att få förståelse hur man kan uppnå sitt mål genom egen insats och 
därmed skaffa sig kunskap på olika sätt och som leder till arbete.

Matchning mot företag sker löpande inom projektet. Deltagare har haft praktik kombinerat 
med yrkesinriktade studier. Projektledaren följer upp under praktikperioden samt återkopplar 
till utbildningsannordnaren. Vikt läggs även på dialog med arbetsgivaren och deltagaren efter 
slutförd praktik. 

Studiebesök har skett löpande däremot har dessa skett i Storfors varför kostnader för resor 
inte utnyttjats, däremot finns inplanerade externa studiebesök som innebär resekostnader. 

Arbetsgruppsmöten sker veckovis samt styrgruppsmöten sker en gång per kvartal. 

Vilka samarbeten har påbörjats inom ramen för insatsen? Kommentera samarbetet med samarbetsparter och 
eventuell styrgrupp. 

Samarbete med andra projekt fortlöper, Match2Job, Värmlands Nya, m.m. Samarbete med 
Prestrudsgymnasiet och KPS i Kristinehamn. Samarbete sker löpande med 
Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, Försäkringskassan, arbetsmarknadsenheten och 
Kommunala vuxenutbildningen. Nyföretagarcentrum samt vuxenutbildningen i Karlstad.

Eventuella övriga kommentarer. 
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I kostnadsredovisningen ska endast beviljade § 37a-medel redovisas. Har kommunen/annan aktör gått in som 
finansiär i delar av insatsen ska de summor som kommunen/annan aktör stått för inte redovisas nedan.   

Insatsen ska särredovisas i bokföringen via en projektkod eller dylikt.
Kostnadsslag     År 2019 År 2020 År 2021 Totalt  
Lönekostnader (inklusive lönebikostnader. Ange antal 
personer och månadslön inklusive lönebikostnad)
50% av heltidslön på 30 000 med  46 500 soc 
avg, 2020 lönerev på 2,5%)

113 398                

Overheadkostnader (max 15 % av lönekostnaderna)
     

19 528                

Externa tjänster (typ av köpt tjänst)
Tolk kostnader eller annan extern tjänst

3427                

Lokalkostnader (kostnader för externt hyrda lokaler)
     

                    

Material mm. (specificera typ av material)
     

1889                

Resekostnader 
Resekostnader för studiebesök

483                

Information/kommunikation (annonser, broschyrer, annat 
kommunikationsmaterial)  
     

                    

Förtäring  
Fika och annan förtäring

915                

Summa 139 640                

Ort och datum: Storfors 2020-02-14

__________________________
Minna Rudnick

Enhetschef integration och stöd























   

 

 
 
 

Länsstyrelsens slutrapportering – § 37-medel 
Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 

med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) 
 
Länsstyrelsen i Värmlands län 
 
Sökande kommun: 
Storfors kommun       

Kontaktperson: 
Minna Rudnick 
      

 

 
Länsstyrelsens noteringar: 
 

 Slutrapporten är genomgången och överensstämmer till innehåll och 
medelsförbrukning med i ärendet fattat beslut om beviljande av medel. 
Slutrapporten godkänns. 
 

  

 
 
Ort och datum: Karlstad 2020-10-02 
  
Namn:  Therese Hagelin       

Insats (rubrik):  
Etablerad i Storfors 

Brerörd länsstyrelses diarienummer 
851-3947-2019 

Länsstyrelsens i Jönköping diarienummer 
851-832-2019 

Tidsperiod: 
20190801-20200731      

Beviljade medel enligt beslut:       
400 000 kr  

Redovisade medel:       
404 912 kr      

Ytterligare kommentarer:       
Länsstyrelsen noterar att några mindre justeringar mellan budgetposter har gjorts. 
Dessa justeringar anses dock ha gynnat projektet, och slutrapporten godkänns 
därmed i sin helhet. 
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Titel: Integrationsutvecklare 
 
 
Kopia av slutrapporten jämte Länsstyrelsens godkännande skickas till: 
utvecklingsmedel.integration.jonkoping@lansstyrelsen.se     

mailto:utvecklingsmedel.integration.jonkoping@lansstyrelsen.se


RAPPORT Sida 1 (1)STORFORS
KOMMUN Datum

2020-10-08
Diarienummer
KS/2019:156

Handläggare: 
Minna Rudnick
Enhetschef

Rapport- Etablerad i Storfors 

Projektet har bedrivits under perioden 2019-08-01-2020-07-31.
Finansiering till projektet har skett genom projektmedel via Länsstyrelsens § 37 medel. 

Etablerad i Storfors har bedrivits inom integrationsenheten, en projektledare har varit anställd 
50 % som haft uppdraget att utföra projektet. 

Projektet har arbetat med att hitta nya vägar för att kunna erbjuda både arbetssökande samt 
arbetsgivare en lättare rekryteringsprocess. Genom personliga möten på företag har 
Projektledaren presenterat deltagarnas kompetens. I presentationen har det inte framgått om 
det är en man eller kvinna utan endast vilken kompetens deltagaren har. Företaget har gjort ett 
urval av vilken eller vilka personer som kan vara intressanta för dom att rekrytera. Denna 
metod har uppskattats hos företagen som varit positiva till enkelheten att rekrytera rätt person. 
Projektledaren har även varit behjälplig med information till arbetsgivaren kring olika former 
av anställningsstöd som kan sökas. 

Etablerad i Storfors har haft 26 deltagare fördelade på 13 kvinnor och 13 män. Både män och 
kvinnor har fått likvärdiga insatser. Projektet har resulterat i att 10 individer har gått ut i olika 
former av anställningar och övriga i praktik eller pågående studier. Anställningarna är 
fördelade inom olika områden, vård-och omsorg, industri och taxiverksamhet. Övriga som har 
pågående studier är inom varierande Yrkesutbildningar, fordon, CNC-operatör, lokförare eller 
utvecklande språkutveckling i svenska via Folkhögskola.

Delrapport samt slutrapport har godkänts av Länsstyrelsen. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1)STORFORS
KOMMUN Datum

2020-11-05
Diarienummer
KS/2020:500

Handläggare: 
Oskar Eklöf
Kanslichef

Sammanträdestider 2021
Diarienummer: KS/2020:500
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Följande sammanträdestider föreslås för 2021.

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
18/1 18/3
15/3 15/4
17/5 10/6
16/8 9/9
25/10 11/11
29/11 16/12

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut:

- Fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsen enligt ovan för 2021.
- Föreslå kommunfullmäktige att fastställa sammanträdestider för kommunfullmäktige 

enligt ovan för 2021.

Beslutet ska skickas till
Oskar Eklöf
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