
 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2017-06-13   

 

Sida 

1(17) 

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, tisdagen den 13 juni 

2017, kl. 13.00-15.00. Ajournering kl. 13.45-14.05.  

Beslutande Hans Jildesten (S)  

Christina Skogström (S) 

Thomas Backelin (S)   

Ingrid Resare (S)  

Inger Nordström (V) 

Birgitta Hellberg (V) § 114-118 

Peter Farrington (M)  

 

Ersättare  

Övriga deltagande Mats Öhman, kommunchef 

Tommy Svärd, enhetschef Teknisk drift § 115 

Ingela Bergare, ekonomichef  

Ingmarie Thyr, verksamhetschef § 118 

Lennart Aronsson, sekreterare 

 

 Utses att justera Andris Widuss  

Justeringens tid och plats  

Underskrifter Sekreterare _______________________ 

Lennart Aronsson 
Paragrafer 114- 119 

 Ordförande _______________________ 

Hans Jildesten 

 Justerande _______________________ 

Andris Widuss  
 

  Anslag/bevis 

  Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag 

Organ 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-06-13  

Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset kansli  

Underskrift ___________________________________________________ 



 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2017-06-13   

 

Sida 

2(17) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

 

KS § 114 Godkännande/komplettering av föredragningslistan ............................................... 3 

KS § 115 Taxa för Storfors kommuns vatten och avloppsanläggning .................................... 4 

KS § 116 Omsättning lån ........................................................................................................ 6 

KS § 117 Budget 2018, plan 2019-2020 ................................................................................. 7 

KS § 118 Anställning en tjänst på Sfi och en tjänst på AMA/Jobbcentrum ......................... 11 

KS § 119 Remissvar – bildande av Regionkommun Värmland ............................................ 14 

  



 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2017-06-13   

 

Sida 

3(17) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KS § 114 Godkännande/komplettering av föredragningslistan 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Fastställa föredragningslistan.   

 

_________________ 
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    Dnr KS 2017-0152 

 

KS § 115 Taxa för Storfors kommuns vatten och avloppsanläggning 

 
Nuvarande taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar är från 1984 och har ett stort 

behov av revidering och förändring av taxornas storlek. Teknisk drift har tagit fram ett förslag 

till nya taxor. Förslaget bygger på Svenskt Vattens standard och ligger i linje med övriga 

Värmlandskommuner. Den största förändring i det nya förslaget är att uppbyggnaden av taxan 

ser annorlunda ut i form av att anslutningsavgiften blir dyrare. Brukningsavgiften förblir dock 

oförändrad men kan räknas upp i enlighet med index. Anledningen till att anslutningsavgiften 

bör höjas är för att den ska motsvara den faktiska kostnaden att anlägga nya VA-ledningar. 

Eftersom VA-verksamheten ska vara självfinansierande krävs därför en höjning av 

anslutningsavgiften. 

 

Beslutsunderlag 

Taxa för Storfors kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (KF 1984-01-16, § 2) 

VA-taxa för Storfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (nytt förslag). 

Tjänsteutlåtande från enhetschef teknisk drift Tommy Svärd, 2017-04-20. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-02 § 56. 

Kommunstyrelsen 2017-05-15 § 89. 

Kommunfullmäktige 2017-06-01 § 34. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-01 framställde Andris Widuss (M) frågan i § 

22 enligt följande: 

I § 22 står angivet: Avgifter enligt § 14.1 b är baserade på indextalet 305,08 (2008-09-01) i 

konsumentprisindex, KPI. 

* Varför indextalet från 2008-09-01 och inte exempelvis från 2016? 

Fasta avgifter 14.1 a) och 14.1 c) har huvudmannen rätt att ändra maximalt 4 procentenheter. 

* Är det per år? 

* Hur justeras övriga taxor? 

 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för 

komplettering.  

 

Vid dagens sammanträde redogör enhetschef Teknisk drift Tommy Svärd för ärendet och 

besvarar ovanstående frågor. 

 

Det som står i taxan § 22 är baserade på indextalet 305,08 (2008-09-01) i konsumentprisindex 

avser brukningsavgifter. 

Den är till för att huvudmannen skall kunna justera taxan om det anses nödvändig för att inte 

kommunen skall behöva skjuta till skattemedel för ändamålet. 

 § 10 

   Huvudmannen har rätt att reglera avgiftsbeloppen, dock inte oftare än en gång årligen. 

Den paragrafen är till för att justera anläggningsavgiften. 
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KS § 115 forts. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 

Anta VA-taxa för Storfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt bilaga 1.  

 

Taxan träder i kraft 2017-08-01. 

 

___________________ 

 

  

http://storfors.se/download/18.c965f0915ca7ed068e1715/1498742274226/Bilaga+1+KS+2017-06-13+%C2%A7+115+VA-taxa+f%C3%B6r+Storfors+kommuns+allm%C3%A4nna+vatten-+och+avloppsanl%C3%A4ggning.pdf
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 Dnr KS 2017-0213 

 

KS § 116 Omsättning lån 

 
För att få en smidig hantering när kommunen behöver omsätta lån behöver 

Kommunfullmäktige ge Kommunstyrelse delegation på att under året omsätta de lån som 

förfaller till betalning. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare, 2017-06-09. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Att kommunstyrelsen under år 2017 och 2018 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017 och 2018. 

 

___________________ 
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   Dnr KS 2017-0190 

 

 

KS § 117 Budget 2018, plan 2019-2020 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-06-07 § 110. 

 

Till dagens sammanträde har Ekonomichef Ingela Bergare sammanställt följande dokument 

som utsänds till kommunstyrelsen: 

- Förklaringsbrev KS 13 juni. 

- Underlag till KS  

- Sammanställning åtgärder budget 2018. 

- Sammanställning av samtliga risk och konsekvensbedömningar.  

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för förslag till budget 2018.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) lämnar en resumé över budgetarbetet 2018. 

 

”Välfärdsmiljarderna” 

Regeringen har ännu inte tagit beslut än gällande fördelning av ”Välfärdsmiljarder” till 

kommunerna. I regeringens prognos gällande ”Välfärdsmiljarderna” beräknas Storfors 

kommun erhålla 6-8 mnkr. 

Dessa pengar är ej inräknade i budget 2018. 

Om kommunen får dessa pengar torde de kunna behövas nyttjas till bland annat 

omställningskostnader. 

 

Budgetberedningen föreslog kommunstyrelsen 2017-06-01 § 5: 

- Budget 2018 skall erhålla ett resultat om + 1 % och en beräknad befolkningsminskning 

 gentemot 2016-11-01 om -10 personer samt att anta budget 2018 ny ram.  

 

Hans Jildesten (S) betonar att om kommunfullmäktige antar förslag till budget 2018 innebär 

det inte att kommunfullmäktige därmed godkänt verksamheternas förslag till 

kostnadsreduceringsåtgärder. 

 

Profilbärare: 

Storfors kommun har tidigare satsat medel för genomförandet av Polen och Dovre resan. 

Det är en profilbärare för Storfors kommun.  

Kommun har även fått positiv respons externt för denna satsning. 

Kommunstyrelsen betonar att denna verksamhet skall vara kvar till eventuellt annat beslut tas.  
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KS § 117 forts. 

 

Förslag på sammanträdet - Yrkande 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår följande förändring: 

Budgetberedningens förslag ram 2018  S förslag 

version 1/6 2017. 

 

Politisk verksamhet 3 434 3 400 

Kommunledning 14 303 14 300 

Stab 13 292 13 200  

Teknisk drift 20 063 20 000 

VA - - 

Kultur och Fritid 5 639 5 700 

Kost och Städ 9 379 9 400 

Förskola 13 501 13 700 

Skola 61 129 62 200 

IFO & Arbetsmarknad 21 444 21 100 

Integration o EKB 4 000 4 000 

LSS 15 001 15 000 

Hemtjänst 17 360 17 400 

SÄBO 27 788 27 800 

Hemsjukvård 11 141 11 200 

Verksamhet Myndighetsnämnd 1 599 1 599 

Kommunmomsersättning 1 500 1 500 

Summa netto 229 563 230 499 

 

Detta innebär att budgeterat resultat ej uppgår till 1 % av skattenettot utan det uppgår  

till 0,6 %. Resultatmålet med 0,6 % blir således + 1 435 tkr. 

 

Hans Jildesten (S) redovisar också förslag till plan 2019 och plan 2020  

 

Andris Widuss (M) yrkar på ajournering: 
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KS § 117 forts. 

 

Efter ajourneringen yrkar Andris Widuss (M) följande:  

Andris Widuss (M) lämnar förslag till budgetram 2018. 

 

Förskola 13 500 

Skola 61 400 

Integration o EKB 5 400 

(1 400 som ej avsätts till balansen) 

Ökade generella statsbidrag 1 000 

(Ökad befolkning) 

 

Ökad intäkt om 1 000 erhålls genom att budget 2018 beräknas på en befolkningsökning 

gentemot 2016-11-01 om + 10 personer.  

Detta blir således en skillnad gentemot budgetberedningens förslag om totalt 20 personer 

eftersom budgetberedningens förslag bygger på en befolkningsminskning om – 10 personer.   

Det blir ett resultat om + 4835 tkr. I övrigt inga förändringar gentemot Hans Jildestens förslag 

enligt ovan.  

Moderata Samlingspartiets budgetförslag presenteras som bilaga 3.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) ställer föreslagen emot varandra: 

 

Följande ledamöter röstar enligt Hans Jildestens (S) förslag: 

Christina Skogström (S), Thomas Backelin (S), Ingrid Resare, Inger Nordström,  

Birgitta Hellberg och Hans Jildesten. 

 

Följande ledamöter röstar enligt Andris Widuss (M) förslag: 

Peter Farrington (M) och Andris Widuss (M). 

 

Ordföranden finner att sex ledamöter röstat enligt Hans Jildestens (S) förslag och två 

ledamöter enligt Andris Widuss (M) förslag.  

 

Kommunstyrelsens har således beslutat enligt Hans Jildestens förslag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 

Kommunstyrelsen vill påpeka att befintlig organisation och delegationsordningen gäller. 

  

Alla organisationsförändringar skall beslutas av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige.  

 

Förslag från verksamheterna som är av större vikt stäms av med kommunstyrelsens 

ledningsutskott.  

 

 

 

 

http://storfors.se/download/18.c965f0915ca7ed068e1717/1498742294259/Bilaga+3+KS+2017-06-13+%C2%A7+117+Moderata+Samlingspartiets+f%C3%B6rslag+till+budget+2018.pdf
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KS § 117 forts. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 

Anta budget 2018 och plan 2019 och 2020 enligt bilaga 2.  

 

Skolan: Polen och Dovre resan skall genomföras till annat beslut eventuellt tas. 

 

____________________  

 

Andris Widuss (M) och Peter Farrington (M) anmäler reservation till förmån för eget förslag. 

 

 

 

 

  

http://storfors.se/download/18.c965f0915ca7ed068e1716/1498742281082/Bilaga+2+KF+2017-06-13+%C2%A7+117+KS+f%C3%B6rslag+till+budget+2018+samt+plan+2019+och+2020.pdf
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 Dnr KS 2017-147 

 

 

KS § 118  Anställning en tjänst på Sfi och en tjänst på AMA/Jobbcentrum 
 

Tidigare år har kommunen tagit emot mellan 30 och 40 nyanlända per år. Men från slutet av 

2014 har kommunen tagit emot mer än dubbelt så många individer varje år. Denna ökning 

gäller majoriteten av landets kommuner och det är en av anledningarna till att det i dag råder 

brist på lägenheter i stora delar av landet. För Storfors del har detta inneburit att ett flertal 

nyanlända till en början bosatt sig i kommunen men sedan flyttat. Erfarenheterna visar på 

flera exempel på personer med utbildning som lämnat kommunen. Några av dessa har haft 

svårigheter att få sina önskemål av bostad tillgodosett. Andra skäl som angetts har varit att 

SFI-undervisningen inte varit tillräckligt tillfredsställande.  På grund de ovan nämnda skäl 

stannar de nyanlända som står långt från egen försörjning kvar i kommunen i högre 

utsträckning medan de som har större möjligheter att komma in på arbetsmarknaden flyttar 

vidare.  

 

Individ- och familjeomsorgen har sett en ökning gällande försörjningsstöd inom målgruppen 

de senaste månaderna och en fortsatt ökning av ärenden väntas1. Ett antal individer har inte 

full aktivitet inom sina etableringsplaneringar via Arbetsförmedlingen vilket innebär att de, 

förutom deltidsstudier på SFI saknar sysselsättning. Detta leder till passivisering och ohälsa 

hos den enskilda vilket även påverkar hela familjens möjligheter till inkludering och en god 

hälsa.  

 

Storfors kommun är en utflyttningskommun och när personer med högre utbildning lämnar 

kommunen innebär det en förlust både när det gäller kompetens och skatteintäkter. Ett lyckat 

arbete med flyktingmottagande och integration är därför en tillväxtfråga. För att locka 

personer med utbildning att bosätta sig i Storfors och för att samtliga nyanlända storforsbor 

ska få goda förutsättningar till ett gott liv behöver vi utveckla:  

 Attraktivt boende 

 Kvalitativ SFI-undervisning 

 Lösningar till introduktion till arbetsmarknaden 

 Fritidssysselsättning och inflytande i lokalsamhället 

 Hälsoförebyggande insatser 

 Vägen till egen försörjning  

 Föräldrastöd 

 Ett lockande näringsliv 

 

 

 

                                                 
1 Antal ärenden inom försörjningsstöd har ökat från juni 2016 till februari 2017 från 50 till 63 hushåll. 
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KS § 118 forts. 

 

Utifrån behovet av att stärka SFI-undervisningen samt arbetsmarknadsintroduktionen föreslås 

tillsättande av en SFI-lärartjänst till SFI och en kvalificerad handläggare till 

AMA/Jobbcentrum.  

I den fortsatta planeringen av arbetet utgår vi från följande frågeställningar:  

 Hur ska medlen från Migrationsverket fördelas så att de, på bästa sätt, nyttjas till gott 

flyktingmottagande, introduktion och påbörjad integration?  

 Hur kan vi i samordna arbetet med våra nyanlända för ett samutnyttjande av 

resurserna? 

 Vad behöver nyanlända för att uppnå god livssituation?  

 Hur kan vi arbeta för att öka individernas motivation samt möjlighet till egen 

försörjning? 

Med en förstärkning av SFI-undervisningen kan varje deltagare få mer tid för undervisning 

och därmed öka möjligheten till snabbare utveckling av det svenska språket för att komma 

vidare. Detta ska kombineras med praktik och göras i ett tätt samarbete med 

Arbetsförmedlingen, Integration och AMA/Jobbcentrum med individens behov i centrum.  

För verksamheten på AMA/Jobbcentrum kommer en förstärkning innebära att verksamheten 

kan ta emot ett större antal deltagare. Resursförstärkningen ska även användas till att utveckla 

samordningen mellan sökande till försörjningsstöd och AMA/Jobbcentrum. På detta sätt kan 

försörjningsstödsberoende med arbetskapacitet delta i arbetsmarknadsinsatser för att i högre 

omfattning komma vidare i egen försörjning.  

 

Genom att integrera SFI, AMA/Jobbcentrum och IFO kommer möjligheterna att motverka 

utanförskap och passivitet att öka. Att tillägga som ytterligare möjligheter för arbetet med 

målgrupperna är de pågående och eventuellt kommande externfinansierade projekten inom 
området. Vi vill på bästa sätt kraftsamla och dra nytta av de aktiviteter som pågår med samma 

mål: Inkludering.  

Finansiering 

Kommunen erhåller 126 400 kronor per individ 0-65 år fördelat under en 2-års period. Dessa 

medel ska täcka kommunens kostnader för till exempel: 

 mottagande och praktisk hjälp vid bosättning 

 särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och 

barnomsorg med mera 

 utbildning i svenska för invandrare (SFI) 

 samhällsorientering 

 tolk 

 andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället 

 vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration 

 

Kostnader för 2 nya tjänster beräknas bli 980 000 kronor på helårsbasis och finansieras av de 

medel kommunen erhåller från Migrationsverket för nyanlända som bosätter sig i kommunen. 
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KS § 118 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från enhetschef Ann-Karin Bohl, 2017-04-03. 

Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott 2017-05-24 § 46. 

Kommunstyrelsen 2017-06-07 § 106. 

 

Verksamhetschef Ingmarie Thyr redogör för ärendet. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Hans Jildesten (S) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens skola och 

välfärdsutskott för komplettering. 

 

Uppdra till Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott utreda om föreslagna tjänster kan 

inrymmas i den budgetram 2018 som kommunfullmäktige beslutat. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Återremittera ärendet till kommunstyrelsens skola och välfärd för komplettering. 

 

Uppdra till Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott utreda om föreslagna tjänster kan 

inrymmas i den budgetram 2018 som kommunfullmäktige beslutat. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Ingmarie Thyr 

Ann-Karin Bohl 

Marita Pettersson 
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 Dnr KS 2017-0054 

 

KS § 119 Remissvar – bildande av Regionkommun Värmland  
 

Bakgrund 

Riksdagen har genom – Lag och regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) – 

möjliggjort att landsting i län, som uppvisar ett lokalt och regionalt initiativ, får ansvara för 

regionalt tillväxtarbete och länsplaner för regional transportinfrastruktur genom bildande av 

regionkommuner.  

 

En process pågår i Värmland gällande sammanslagning av Region Värmland och Landstinget 

Värmland och där ett förslag finns om att döpa den eventuellt nya regionen till Region 

Värmland. Idag har 13 landsting bildat regionkommun, fyra har ansökt och övriga har 

påbörjat en process liknande den som pågår i Värmland. Regionbildningskommitténs uppdrag 

har varit att ta fram ett förslag till bildande av regionkommun med start 2019.  

 

Syftet med att bilda en regionkommun är enligt utskickat förslag att skapa en kraftfull och 

effektiv organisation med direktvalt fullmäktige.  

 

Region Värmland finansieras idag av medlemmarna vilket omfattar Landstinget och alla 16 

kommuner. Medlemsbidragen för 2016 uppgick till 193 mkr uppdelat på Landstinget 180,3 

mkr och kommunerna 12,7 mkr. Vissa medel kommer även från staten och EU.  

 

Storfors kommuns första remissvar var nej till bildande av regionkommun. I kommunens svar 

angavs dock att vi önskade en ny remissomgång där ett antal frågor skulle redas ut och 

klargöras.  

 

Nuläge  

Kommunernas inspel gällande att en remissomgång två skulle tas fram hörsammades. 2017-

05-05 skickades version 2.0 ut gällande Förslag till bildande av Regionkommun Värmland. 

Denna version är klart omarbetat och där flera förslag har tagits fram och tydliggjorts utifrån 

de remissvar som kommunerna inlämnat. 

 

Det poängteras från synpunktsinlämnare att det inte handlar om en sammanslagning utan 

snarare om ett bildande av en regionkommun med nya förutsättningar.  

 

Gällande föreslagen beslutsstruktur så innebär det att det blir ett direktvalt fullmäktige där de 

gemensamma regionpolitiska frågorna lyfts och beslutas. Det nya fullmäktige föreslås ha 81 

ledamöter. Förutom bildande av ny regionstyrelse så föreslås det en hälso- och 

sjukvårdsnämnd tillika tandvårdsnämnd, regional utvecklingsnämnd och eventuellt en 

kollektivtrafiknämnd.  
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I föreslagen organisation anges ett samverkansforum vars syfte är att samverka mellan 

Regionkommunen och samtliga primärkommuner. Ett forum som kan förbereda och samråda 

kring frågor och ärenden i regionkommunernas föreslagna nämnder. Forumet föreslås bestå 

av två representanter från respektive primärkommun (majoritets- och minoritetsföreträdare) 

samt från föreslagna regionstyrelsen, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, nämnden för 

regional utveckling och från den tänkbara kollektivtrafiknämnden. Forumet föreslår sedan om 

och vilken tjänstemannarepresentation som skall knytas till gruppen.  

 

Ett flertal verksamheter som Region Värmland idag driver behöver diskuteras djupare 

gällande om de skall vara kvar, vart möjligt ansvar skall ligga och hur en eventuell 

samordning skall äga rum. Avser; Kurs- och konferens, Mediecenter Värmland, Nya 

perspektiv, Gymnasiesamverkan, Brysselkontoret och olika nätverk. 

 

Vid ett bildande poängteras det bland annat att samtliga parter äger rätt att initiera ärenden 

inom ramen för det överenskomna samrådsstrukturerna och att regionkommunens 

utvecklingsarbete skall ha en tydlig regional karaktär.  

 

Det förs idag samtal och diskussioner gällande kollektivtrafikens roll i den troliga 

regionsbildningen. En utredning pågår och kommer att belysa kollektivtrafikens kommande 

organisatoriska hemvist.  

 

Tidsplan 

2017-06-23  Kommunerna skall ha svarat på remissomgång 2 

 

2017-06-29 Avstämning (tjänstemannanivå) inkomna remissvar  

 

2017-06-30 Avstämning (KSO) inkomna remissvar  

 

2017-08-29  Landstingsfullmäktige tar ställning om ansökan att få bilda regionkommun från 

1/1-2019  

 

2017-09-30 Sista dag att skicka in ansökan till regeringen  

 

2017-2018 Gemensam process kring bildande av regionkommun fortsätter  

 

Svar på ställda remissfrågor  

1. Med utgångspunkt från det reviderade förslaget till regionbildning samt 

föreslaget fortsatt process, ställer ni er då positiv till bildandet av 

Regionkommun Värmland 2019? 

 

2. Har ni några övriga synpunkter på förslaget? 
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Storfors kommun ställer sig tveksam till ett bildande av Regionkommun Värmland men 

reviderar sitt ställningstagande från nej till tveksamt positiv.  

Som anges i ovan text kan vi konstatera att regionbildningskommittén har hörsammat 

inspelen från premiärkommunerna. Vi önskar dock framföra följande synpunkter: 

 

 För att nå målet om att skapa en stark region kommer det att vara viktigt att ha en 

utvecklande och god dialog med samtliga primärkommuner.  

 Arbeta fram ett avtal kring samverkan och ansvarsfördelning mellan region- och 

primärkommun inkluderat roller och mandat.  

 Primärkommuner skall ha möjligheten och rätten att lyfta specifika frågor till 

föreslaget samverkansforum som tillika kan vara ett rådande organ för kommande 

beslut.  

 I god tid planera årets möten och där föreslaget samverkansforum träffas i rimlig tid 

före ett nämnd eller utskottsmöte för att möjligt kunna inkomma med frågeställningar 

och synpunkter.  

 Förtydliga beslutsstrukturer gällande uppgifter och ansvar inom respektive föreslagen 

nämnd.  

 Tydligare beskriva de verksamheter som Region Värmland idag ansvarar för men som 

inte omfattas av de statliga uppdragen. Inventera behovet och hur en möjlig ansvars- 

och kostnadsfördelning kan komma till stånd.   

 Invänta utredningen kring kollektivtrafiken och i samverkan diskutera en lösning som 

gynnar hela regionen.   

 

Beslutsunderlag 

1. Version 2.0 – Förslag till bildande av Regionkommun Värmland (2017-05-05)  

2. Missiv – Förslag till bildande av Regionkommun Värmland (2017-05-08). 

3. Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman, 2017-05-31. 

4. Kommunstyrelsen 2017-06-07 § 113. 

 

Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Mats Öman för ärendet. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

 

Andris Widuss (M) föreslår att Storfors kommun ställer sig klart positiv till bildande av 

Regionkommun Värmland.  

 

Hans Jildesten (S) yrkar bifall till presenterat förslag till besvarande av remiss – bildande av 

Regionkommun Värmland.  
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Hans Jildesten (S) föreslår att utarbetat remissvar kompletteras med följande punkter. 

 

3. Storfors kommun anser att kollektivtrafiken tillsvidare ställs utanför en eventuell ny 

 regionkommun. 

 

4. Om en ny regionkommun skapas så bör organisationen diskuteras vidare med anseende på 

 antal nämnder. 

 

Andris Widuss (M) ställer sig negativ till punkt 3. 

 

Ordföranden ställer yrkanden emot varandra. 

 

Följande ledamöter röstar bifall till presenterat förslag till besvarande av remiss – bildande av 

Regionkommun Värmland med Hans Jildestens kompletteringsförslag: 

Christina Skogström (S), Thomas Backelin (S), Ingrid Resare (S), Inger Nordström (V) och 

Hans Jildesten (S). 

 

Följande ledamöter röstar enligt Andris Widuss (M) förslag. 

Peter Farrington (M) och Andris Widuss (M). 

 

Omröstningsresultat 

Fem ledamöter har röstat enligt presenterat förslag till besvarande av remiss – bildande av 

Regionkommun Värmland samt Hans Jildestens kompletteringsförslag.. 

 

Två ledamöter har röstat enligt Andris Widuss (M) förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

 

1. Storfors kommun ställer sig tveksamt positiv till bildandet av Regionkommun 

Värmland 

 

2. Storfors kommun, till Regionbildningskommitteen, framföra föreslagna synpunkter 

angivna under ovan rubrik, svar på ställda remissfrågor. 

 

3. Storfors kommun anser att kollektivtrafiken tillsvidare ställs utanför en eventuell ny 

regionkommun. 

 

4. Om en ny regionkommun skapas så bör organisationen diskuteras vidare med 

anseende på antal nämnder. 

___________________ 

 

Andris Widuss (M) och Peter Farrington anmäler reservation till förmån för eget 

förslag. 


