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KS § 70 Godkännande/komplettering av föredragningslistan 
 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan 

kompletteras med följande.   

 

23. Lonaprojekt – Vandringsleder, Järnsjöleden .  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

Komplettera och föredragningslistan enligt ovanstående. 

 

_________________ 
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KS § 71 Meddelanden  

 
 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Andris Widuss (M) yrkar att sammanträdet ajourneras. 

 

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 08.20-08.40.  

 

Kommunstyrelsens Skola och välfärdsutskott  
Protokoll 2017-03-02 § 23. 

Verksamhets- och patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insatser 2016. 

Dnr KS 2017-6 

 

Kommunstyrelsens Vård- och omsorgsutskott 
Protokoll 2017-03-02 § 4. 

Patientsäkerhetsberättelse 2016. 

Dnr KS 2017-48 

 

Protokoll 2017-03-02 § 5. 

Kvalitetsberättelse 2016 särskilda boenden, hemtjänst, LSS 

Dnr KS 2017-49 

 

Länsstyrelsen Värmland  

Samrådsredogörelse för regionalt åtgärdsprogram för miljömålen. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av meddelanden. 

 

_______________ 
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KS § 72 Kommunstyrelsen granskning av ledningssystemet 

 

 
Kommunchef Mats Öhman redogör för följande: 

 
* Vision Storfors 2030 – Tillsammans skapar vi Storfors framtid. 

 Ett möte genomfördes den 8 maj i Kulturhuset. Det var cirka 25 deltagare.  

 Deltagarna arbetade i grupp kring frågorna Vision, Värdegrund och Varumärke.  

 Vid mötet framkom många idéer.  

 Nästa möte är den 22 maj i Bjurtjärns församlingshem och den 23 maj i Lungsunds 

 församlingshem. 

 Vidare har ett Visionsmöte ägt rum med elever från årskurs 9 Vargbroskolan. 

   

* Bildande av Regionkommun. 

 Ärendet har utsänts på remissomgång 2. 

 Remissyttrande skall ha inkommit senast den 23 juni.  

 Ärendet kommer ej att behandlas i kommunstyrelsens ledningsutskott på grund av den 

 korta remisstiden. Därav behandlas ärendet bildande av regionkommun på 

 kommunstyrelsen den 7 juni och i kommunfullmäktige den 21 juni. 

 

* Kollektivtrafiken i Värmland – framtida styrning och ledning. 

 Regionstyrelsen lägger ett principförslag den 1/12. 

 

* Sjukfrånvaro mars 2016 till mars 2017 månadsavlönade exkl. vilande. 

 

____________________  
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KS § 73 Anmälan om delegationsbeslut 

 
 

Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde 

delegationsbeslut nr 8-13. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av anmälan om delegationsbeslut. 

 

____________________  
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  Dnr KS 2017-0100 

 

 

KS § 74 Ekonomirapport/månadsrapport 

 

 
Ekonomichef Ingela Bergare redogör för ekonomirapport/månadsrapport april 2017. 

 

Storfors kommun har erhållit del av de fordringar kommunen har på Migrationsverket. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av ekonomirapport/månadsrapport för april 2017.  

 

__________________  
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 Dnr KS 2017-0190   
 

 

KS § 75 Information inför det fortsatta budgetarbetet 2018 

 
Kommunchef Mats Öman redogör för det pågående budgetarbetet 2018. 

Vid förra budgetberedningen beslutades att kommunchef och ekonomichef skulle träffa 

enhetschefer för dialog gällande kostnadsreducerade åtgärder.  

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för vilka kostnadsminskningar i procent som  

respektive enhet har erhållit i uppdrag att uppnå. Enheterna har fram till den 19 maj att 

inkomma till ekonomiavdelningen med förslag till kostnadsreduceringar.  

Enheterna arbetar även med tertialrapporten.  

Enheternas förslag till kostnadsreduceringar kommer att redovisas på budgetberedningens  

sammanträde den 1 juni 2017. 

 

____________________  
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  Dnr KS 2016-0262 

   

KS § 76 Rapportering av bemanning och kvot samt uppföljning mot budget för 

 hemtjänsten 
 

 

Kommunfullmäktige 2016-12-15 § 73 antog budget för 2017. 

I budgeten har beräkningskvoten för bemanningsunderlag för hemtjänsten ökat  

från 1,25 till 1,43. 

 

Kommunstyrelsen hade sen möjlighet att fatta beslut om att öka bemanningskvoten till 1,43. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-16 

- Anpassa verksamheten i hemtjänsten genom att ändra beräkningskvoten för 

 bemanningsunderlag för hemtjänsten till 1,43. 

- Kommunstyrelsen förutsätter att verksamheten följer den kvot som kommunstyrelsen 

 fastställt. 

- Verksamheten skall vid varje kommunstyrelsesammanträde under 2017 rapportera 

 bemanning och kvot samt uppföljning mot budget.  

- Kostnaden belastar ansvar 420 verksamhet 51110. 

 

Beslutsunderlag  

Socialstyrelsen: nationell värdegrund för äldreomsorgen. 

Utdrag ur SOSFS 2014:5. 

Socialstyrelsen: Individens behov i centrum (IBIC). 

Välfärdsnämnden 2014-11-14 § 153. 

Tjänsteutlåtande från enhetschef Hemtjänst Eva Turunen. 

Kommunstyrelsen 2016-11-14 § 200. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-12-12 § 139. 

Kommunfullmäktige 2016-12-15 § 73. 

Kommunstyrelsen 2017-01-16 § 7. 

Kommunstyrelsen 2017-02-20 § 32. 

Kommunstyrelsen 2017-03-20 § 53. 

Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2017-04-27 § 14. 

 

Vid dagens sammanträde redogör enhetschef för hemtjänst Eva Turunen om bemanning och 

kvot samt uppföljning mot budget för hemtjänsten. 

 

Enhetschef för hemtjänst Eva Turunen meddelar att hon varit i kommunstyrelsens vård- och 

omsorgsutskott 2017-04-27 § 14 och redovisat uppföljning av hemtjänsttimmar. 

Eva Turunen meddelar att 10 % av arbetstiden består av resor mellan kunder vilket inte ingår i 

biståndsbedömd tid. Detta innebär ca 3 årsarbetare. 
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KS § 76 fort. 

 

Kvoten för januari uppgick till 1,83, februari 1,55 och mars 1,58. 

För april har sammanställning ej skett. 

De arbetade timmarna erhålls månaden efter. 

 

Förhandlingar: 

Förhandling med berörda fackorganisationer pågår och har ej avslutas. 

 

Om förhandlingarna slutar med att outbildad personal/vårdbiträden sägs upp kommer detta att 

innebära att dessa personer återkommer till verksamheten som vikarier, eftersom vi har hög 

sjukfrånvaro.  

 

Eva Turunen betonar att behovet av personal kan växla från vecka till vecka. 

 

Frånvaro: 

Det har varit hög korttidsfrånvaro.  

I möjligaste mån har vikarier ej inkallats. 

Cirka 8 personer har tagits bort i schemat för februari. 

 

Medarbetarsamtal: 

Medarbetarsamtal är genomförda. Det tar cirka 1 timma per medarbetare. 

 

Brandutbildning: 

Brandutbildning är genomförd. Varje utbildning tar 3,5 timmar. Detta skall sen räknas gånger 

det antal personer från hemtjänsten som gått utbildningen. 

 

Delegering: 

Enhetschef Hemtjänst Eva Turunen redogör för påbörjat delegeringsarbeten till 

undersjuksköterskor. 

 

Antal kunder: 

Totalt var det 138 kunder i mars 2017. 

 

Sammanfattning 

* Hemtjänsten har fortfarande för hög kvot gentemot budgeterad. 

* Förhandlingar med berörda fackorganisationer är ej färdiga. 

* Delegering till undersjuksköterskor ej klar. 

* Tid för utbildning fanns ej med gentemot budgeterad kvot. 

* Antal timmar ökade i april gentemot mars.  

 

____________________    
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      Dnr KS 2017-113 

 

KS § 77 Ansökan om bidrag, BRIS region Mitt 
 

Barnens rätt i samhället, BRIS, söker bidrag med 10 kr per barn i åldrarna 12-18 år. 

Totalt 7 750 kronor för 2018. 

 

Finansiering 

Kostnaden skall belasta ansvar 365 konto 57401. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan från BRIS diarienummer KS 2017-113. 

Verksamhetsberättelse från 2016, Effektrapport 2015, Verksamhetsplan 2017, 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2015. 

Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Ingmarie Thyr, 2017-04-13.  

Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott 2017-04-27 § 33. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Bevilja BRIS ekonomiskt stöd med 7 750 kronor för 2018. 

 

____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Ingmarie Thyr 

Ann-Karin Bohl 

Elena Luckey, BRIS  
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 Dnr KS 2017-108 

 

KS § 78 Svar på revisionsrapport – Samverkan kring barn och unga med psykisk 

 ohälsa 
 

KPMG har genomfört en revisionsrapport avseende samverkan kring barn och unga med 

psykisk ohälsa mellan Landstinget och de 16 kommunerna i Värmland. Kommunrevisionen 

har översänt rapporten till kommunstyrelsen och emotser styrelsens svar med redogörelse för 

vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten. 

 

Verksamheten föreslår att revisionsrapporten besvaras enligt följande: 

 

- KPMG rekommenderar kommunstyrelsen att arbeta vidare med intern samverkan: 

Resultat i elevhälsoundersökningen ELSA bör ingå i både skolans och individ- och 

familjeomsorgens analys och kvalitetsarbete på ett tydligare sätt.  

 

Storfors kommun planerar med anledning av detta att bygga in 

elevhälsoundersökningen som en del av det systematiska kvalitetsarbetet för 

grundskolan och individ- och familjeomsorgen. 

 

- Samverkan med landsting: Arbeta för att förtydliga vardera organisations ansvar och 

roll samt få kännedom om varandras uppdrag. Samverkan runt den specialiserade 

vården behöver stärkas, exempelvis genom att teckna lokalt avtal mellan individ- och 

familjeomsorgen och Barn- och ungdomspsykiatrin i syfte att förtydliga 

huvudmännens tolkningar av ansvarsfrågan.  

 

Under hösten 2017 kommer första-linjen-verksamhet att startas i östra Värmland. 

Verksamheten är till för barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Arbetet 

sker i samverkan med Landstinget och kommer att leda till en bättre vård för barn och 

unga. Verksamheten ska ledas av Landstinget vilket innebär att Landstinget ansvarar 

för samordningen i östra Värmland, kommunerna deltar som medfinansierare och 

ingår i den gemensamma styrgruppen för verksamheten. Med anledning av detta finns 

inget behov av att teckna ett nytt avtal eftersom ansvarsfrågan regleras inom ramen för 

”första-linjens” samarbete. 
 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa, 2017-01-17. 

Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Ingmarie Thyr, 2017-04-18. 

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2017-04-27 § 34. 
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KS § 78 forts. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Godkänna verksamhetens förslag till åtgärder. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Kommunrevisionen 

Ingela Bergare 
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 Dnr KS 2017-146 

 

KS § 79  Bidrags- och ersättningsbelopp 2017 – Interkommunal ersättning 
 

Kommunstyrelsen ska årligen fastställa priser och ersättningar till kommuner och fristående 

verksamheter. 

  

Underlaget för beräkning av interkommunal ersättning bygger på en gemensam 

beräkningsmodell för samtliga värmlandskommuner. Respektive kommuns budget utgör 

underlag. 

 

Verksamhet                   Interkommunal           Enskild/friskola 

Förskola och pedagogisk  omsorg: 

Barn 0 – 5 år deltidsplats (15 tim.)        70 136                   74 344 

Barn 0 – 5 år heltidsplats (> 15 tim.)      116 894                 123 907 

 

Skolbarnomsorg          28 957                   30 694 

 

Förskoleklass          59 858                   63 450 

 

Grundskola 

Årskurs 1 - 6          65 328                   69 248 

Årskurs 7 – 9          88 224                   93 517 

 

Grundsärskola 

Beräknas utifrån varje elev 

 

I bidragsbeloppet till enskild/friskola ingår moms med 6 %. 

 

Utöver ovanstående ersättningsnivåer kan i vissa fall, i samråd med barnets hemkommun, 

ersättning tas ut för särskilda stödåtgärder i form av ett tilläggsbelopp. Förhandling sker i 

varje enskilt fall. 

 

Avstämningstidpunkt 

Om inget annat har avtalats mellan Storfors kommun och annan kommun eller 

samverkansområde ska avstämningstidpunkt för att fastställa vilka barn/elever som går i 

Storfors kommuns verksamhet vara för: 
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KS § 79 forts. 

 

Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten samt övrig pedagogisk omsorg den 15:e varje 

månad utom juli som debiteras lika som juni och augusti som stäms av den 25:e. Om barnet är 

inskrivet på avstämningsdagen debiteras för hel månad. 

 

Förskoleklass samt grundskola den 15:e varje månad utom juni som debiteras lika som 

augusti som stäms av den 25:e. Om eleven är inskriven på avstämningsdagen debiteras för hel 

månad. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från ekonom Pajo Vujic, 2017-04-06. 

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2017-04-27 § 35. 

 

Finansiering 

Kostnader belastar respektive verksamhet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Fastställa ovanstående belopp för interkommunal ersättning 2017. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Pajo Vujic 

Eva Bäckström 

Sven-Erik Rhen 

Gunnel Eriksson 
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 Dnr KS 2017-111 

 

KS § 80  Avrapportering anställning av resursassistenter 
 

Kommunstyrelsen fattade 2016-03-21 § 79 beslut om att ge Arbetsmarknad/Jobbcentrum i 

uppdrag att skapa tio heltidstjänster för anställning av resursassistenter. Målet med 

anställningarna är att de ska leda till att individerna blir självförsörjande samtidigt som 

Teknisk drift får ytterligare resurser att arbeta med bland annat vandringsleder och grönytor. 

 

Arbetsmarknad/Jobbcentrum fick i uppdrag att avrapportera till kommunstyrelsens 

ledningsutskott var tredje månad och till kommunstyrelsen efter sex månader. Verksamheten 

har nu pågått i drygt sex månader sedan de första personerna anställdes som resursassistenter 

och Arbetsmarknad/Jobbcentrum har tagit fram en rapport om dessa månader enligt bilaga. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport angående anställning av resursassistenter, 2017-03-27. 

Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott 2017-04-27 § 36. 

 

Arbetsmarknadssamordnare Åsa Askerskär redogör för ärendet. 

För närvarande är det 7 personer som är anställda som resursassistenter. 

De flesta av dem är placerade på teknisk drift. Ytterligare personer arbetstränar för att bli 

aktuella för en anställning.  

Arbetsmarkandssamordnare Åsa Askerskär och näringslivsutvecklare Börje Andersson 

tillsammans med Arbetsförmedlingen besöker och informerar näringslivet om de personer 

som finns anställda som resursassistenter m.m. och hur de matchar företagens behov av 

personal. 

 

I jobbcentrums arbete är målsättningen att tillsammans med arbetsförmedlingen och 

försäkringskassan få ut personer i anställning oavsett om det är en deltids eller 

heltidsanställning.  

 

Åsa Askerskär informerar att det finns ett antal ungdomar födda 1993 har ej haft en 

sysselsättning sedan de gick ur grundskolan. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Uppdra till kommunchef Mats Öman att tillsammans med arbetsförmedlingen analysera 

gruppen födda 1993.  

 

Lägga rapport angående anställning av resursassistenter enligt bilaga 1 till handlingarna. 

____________________ 

 

Kopia 

Mats Öman 

Åsa Askerskär 

http://storfors.se/download/18.c965f0915ca7ed068e6f3/1497863276881/Bilaga+1+KS+2017-05-15+%C2%A7+80+Avrapportering+anst%C3%A4llning+av+resursassistenter.pdf
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     Dnr KS 2017-97 

 

KS § 81 Riktlinjer för samtyckeshantering för kommunerna i Värmland 
 

Vård och omsorg har under senare år genomgått stora förändringar vilket bland annat har 

medfört att antalet berörda yrkesutövare har ökat kring den enskilde. Dokumentets syfte är att 

vara ett stöd och ge vägledning för verksamheterna kring frågor inom samtyckeshanteringen 

för att på så sätt tillgodose den enskildes rätt till integritet och självbestämmande. 
 

Patientdatalagen (SFS 2008:355) 

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 
 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för samtyckeshantering för kommunerna i Värmland. 

Tjänsteutlåtande från medicinskt ansvarig sjuksköterska Hans-Bertil Hermansson,  

2017-03-08. 

Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2017-04-27 § 15. 
 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Fastställa riktlinje för samtyckeshantering i Värmlands kommuner enligt bilaga 2. 

 

____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Hans-Bertil Hermansson 

 

  

http://storfors.se/download/18.c965f0915ca7ed068e6f4/1497863287306/Bilaga+2+KS+2017-05-15+%C2%A7+81+Riktlinje+f%C3%B6r+samtyckeshantering+i+V%C3%A4rmlands+kommuner.pdf
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 Dnr 2016-0289 

 

KS § 82 Motion öppna köken för tillagning av luncher på Vargbroskolan samt 

 Bjurtjärns skola 
 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-13 att remittera ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning. Ärendet har mottagits av enhetschef kost och lokalvård som kommer utreda 

ärendet.  

 

Verksamheten har startat en utredning som kommer att genomföras tillsammans med 

enhetschef teknisk drift, verksamhetschef och enhetschef skola och beräknas vara klar under 

2017. Utredningsgruppen tittar och räknar på två olika förslag som kommer att presenteras. 

 

Beslutsunderlag 
Motion från Christina Skogström (S), 2016-08-25. 

Tjänsteutlåtande från enhetschef kost Malin Larsson, 2017-03-23. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-02 § 49. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  

 

Anta motionen att Storfors kommun utreder förslaget att öppna köket för tillagning av luncher 

på Vargbroskolan samt Bjurtjärns skola. 

 

____________________ 
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 Dnr KS 2017-0105 

 

KS § 83 Förvärv av aktier i Inera AB  
 

Storfors kommun har blivit tillfrågade att förvärva aktier i Inera AB, vilket idag ägs av SKL 

Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner.  

 

Bakgrund 

Inera AB 
Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring gemensamma lösningar, 

gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det gemensamma 

aktiebolaget Inera. Bolaget bildades redan 1999, då under namnet Infomedica, med syfte att 

utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade Landstingsförbundet, Svenska 

Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket bolaget Carelink med ändamålet att 

utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 2007 förvärvades Carelink av dåvarande 

Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera 

AB.  

 

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade uppdrag, till att 

idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera AB ägs i dag av 

SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner. Bolaget har en omsättning 

på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar sig gentemot både invånare och 

medarbetare i vård och omsorg.  

 

Beredning på nationell nivå 
Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett antal år. 

Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för kommuner, landsting 

och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på bästa möjliga sätt stödja och 

hantera samspelet mellan kommuner, landsting och regioner, och möjliggöra att även 

kommuner kan arbeta med och erbjudas gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB. 

Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en förstudie 

(McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, landsting och regioner – 

Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2017-05-15 

 

Sida 

20(35) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KS § 83 forts. 

 

Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning (Deloitte) 

kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar förvärvslösning. 

Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för landstingsdirektörer 

och kommundirektörer har fortlöpande informerats.  

Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv 

och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av Cederquists 

advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av jurister från de tre största 

landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Region 

Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt 

Uppsala kommun). 

Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt belysts, 

och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har inhämtats.  

 
Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor 
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 

2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja kvaliteten, 

förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att använda 

digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som kommuner, 

landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en vassare och smartare 

välfärd.   

 

SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på digitalisering i 

välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är positiva till att kommuner, 

landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. Nästan lika många, sju av 

tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg används i skolundervisningen. Sju 

av tio är också positiva till vård, konsultation och behandling med digital teknik. Betydligt 

färre, bara två av tio, anser att kommuner, landsting och regioner lever upp till deras 

förväntningar. Det är hög tid att förbättra den digitala servicen, anser två av tre.  

Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart. Denna 

trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, samordning och grundläggande 

förutsättningar såsom standarder för informationsutbyte. Med syfte att öka den digitala 

förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten 2015 en 

avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster ska, när det är 

möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som bor 

i Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt först innebär också att myndigheter, 

kommuner, landsting och regioner ska sätta invånaren och företagaren i centrum när nya 

tjänster tas fram.  

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och möjligheter 

med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen. Att göra Inera AB till ett SKL-

företag syftar samlat till att skynda på, stödja och möjliggöra en effektiv digitalisering i 

kommuner, landsting och regioner, som bidrar till att möta människors och verksamheters 

behov och förväntningar samt klara kvaliteten och effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan 

digitaliseringen leda till bättre hälsa och lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar 

utveckling.  
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SKL:s digitaliseringsarbete 
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten, 

kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners digitalisering är: 

 Medlemsgemensamma digitala lösningar.  

 Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning. 

 Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter. 

Medlemsgemensamma digitala lösningar 
I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning behöver 

hanteras mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka nyttan för landsting 

och regioner.  

 

Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den digitala 

utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer från 

kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande möjligheter för kommunerna, som för 

regioner och landsting. I grunden finns likartade behov av digitala tjänster för att stödja 

verksamheter, invånare och företag. Med samordnade och gemensamma digitala lösningar 

undviks också en alltför spretig flora av digitala tjänster som inte hänger ihop och som blir 

svåra för invånare och företag att överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära 

sänkta utvecklings- och förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas.  

Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar för SKL att ta en 

större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för gemensamma digitala lösningar inom alla 

verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all kompetens och de förmågor som 

detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan återanvändas till andra 

verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och utgör därmed en viktig och unik 

strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är kommunernas, landstingens och 

regionernas behov som ska styra det som ska göras. 

 

Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning 
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och ökad 

kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses tydliga och 

genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och gemensamma 

upphandlingar att ansluta sig till.  
 

SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och genom att 

samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar har till viss del skett 

genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här. SKL Kommentus, SKL och 

Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att stärka medlemmarnas roll som 

beställare genom att arbeta gemensamt kring standarder, krav och upphandlingar. SKL 

Kommentus upphandlingskompetens kan bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera 

är ansvariga, eller där kommuner väljer att själva upphandla. 
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Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt 
Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande ”Digitaliseringens 

transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” att digitaliseringen innebär en 

omvälvande transformering av samhället. För offentlig sektor kan vi idag se exempel på i 

form av flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration.  

Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först kräver ledning 

och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort intresse av att få stöd i sin 

förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Det 

handlar om vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan leda till större nytta både för 

den enskilde invånaren och företaget, men också för den egna förvaltningen och medarbetare. 

SKL behöver driva på och bidra till sektorns digitala transformation och nya arbetssätt, 

genom att stödja medlemmarna på denna förändringsresa.  

 

Genomförande  
Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL – genom SKL 

Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att samtliga landsting och regioner 

sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu äger fem aktier vardera.   

I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för att bli 

delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och SKL 

Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för att kravställa, 

upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och tjänster, inklusive stöd i 

den förändringsresa som kommer att behövas. 

 

Sammanfattning 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och 

regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar 

sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan 

kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de 

gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO 

(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.  

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats 

under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en 

förändring som innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en 

närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande 

förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna 

att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och 

regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den 

formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier 

vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.  
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Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning  

och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I 

bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan, 

sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.  

 

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men 

genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 

verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.  

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från 

Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i 

upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka 

utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i  

linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i 

verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.  

 

Finansiering 

Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i bolaget 

(totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive landsting/region 

(totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per den 31 december 2015 

var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har varit oförändrat fram till 

överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL Företag AB 97 procent av aktierna, och 

landsting och regioner resterande 3 procent.  

Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde 8 500 

kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar i bolaget, kommer SKL 

Företag AB att få en återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för SKL Företag AB  

blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala aktiekapitalet. Som ett led 

i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti om 35 mnkr.  

I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med affären. När 

det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak självfinansierade. Det är 

innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses tillämpas även i fortsättningen. 

Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer konsekvensen ytterst att bli att projektet 

får läggas ned.  

 

I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de övergångsvis ställer 

ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den summa som man köpt för i 

genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger i linje med det åtagande landsting 

och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att 

bolaget inte omgående ska hamna i ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är att Ineras modell 

för finansiering går från anslagsfinansiering till en ny finansieringsmodell (tjänstebaserad 

affärsmodell) som är under införande och har ännu inte införts fullt ut.  

SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska risken för 

bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande inflytande över 

bolaget.  
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Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och 

ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 antogs förslaget till ändrad 

bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har utarbetats och godkänts av samtliga landsting och 

regioner, och kommunerna ska i samband med köp av aktier ansluta sig till detta (enligt 

anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram och beslutas vid ägarråd 21 

april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se bilagor).  

 

Beslutsunderlag 

Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1 

Anslutningsavtal, bilaga 2 

Aktieägaravtal, bilaga 3  

Bolagsordning, bilaga 4 

Ägardirektiv, bilaga 5 

Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öhman, 2017-04-18. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-02 § 50. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 

 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

 

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och inträda som part i aktieägaravtalet 

 genom redovisat anslutningsavtal. 

 

 

____________________ 
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  Dnr KS 2017-0155 

 

KS § 84  Kommunskytt  
 

Inom detaljplanelagda områden har Joakim Eriksson, Storfors haft tillstånd att bedriva 

skyddsjakt till och med 1 april 2017 enligt Miljö- och byggnadsnämndens beslut  

2014-05-15 § 46. 

 

Finansiering 

Arvodet 7 500 Kr/ år belastar ansvar 512 verksamhet 26303. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från enhetschef för teknisk drift, Tommy Svärd, 2017-03-29. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-02 § 51. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Hos Polismyndigheten ansöka om tillstånd för Joakim Eriksson, Storfors att få bedriva  

skyddsjakt inom Storfors detaljplanelagda områden i Storfors kommun från och med  

den 1 april 2017 till och med den 31 maj 2020.  

 

Arvodet 7 500 Kr/ år belastar ansvar 512 verksamhet 26303. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Polismyndigheten 

Joakim Eriksson  
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    Dnr KS 2017-0156  

   

 

KS § 85   Tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro 

 
Tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro. 

Vid korttidsfrånvaro träder nedanstående personer in i ordinarie befattningshavares ställe. 

 

Ordinarie befattningshavare Ersättare i 1:a hand Ersättare i 2:a 

hand 

Kommunchef   

Mats Öhman Ingmarie Thyr Daniel Bekking 

   

Verksamhetschef   

Ingmarie Thyr Sven-Erik Rehn Daniel Bekking 

   

Enhetschef Förskola   

Gunnel Eriksson Lena Duvander  

   

Enhetschef Skola   

Sven Erik Rehn Gunnel Eriksson 

  

Anders 

Johannesson 

   

Enhetschef IFO +  

Arbetsmarknad 

  

Ann-Karin Bohl Mariette Karlsson Minna Rudnick  

   

Enhetschef Integration   

Minna Rudnick Monica Karlsson Ann-Karin Bohl 

   

Enhetschef Kultur och Fritid   

Olle Rodéhn Anna Åberg  

   

Enhetschef Fastigheter, gata, park, VA   

Tommy Svärd Jukka Mäenpää Anders Wallerius 

   

Enhetschef Kost och Lokalvård   

Malin Larsson Carina Larsson - 
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KS § 85 forts. 

 

Enhetschef Hemtjänst   

Eva Turunen Margareta Albert Anette 

Kolehmainen 

   

Enhetschef LSS   

Margareta Albért Eva Turunen Anette Bergström 

   

Enhetschef Särskilda boenden  

Hammargården/Smeden 
  

Åsa Jonsson Anna Thyberg Anette Eriksson 

   

Enhetschef Särskilda boenden  

Kroppavägen 5 
  

Anna Thyberg Åsa Jonsson Anette Eriksson 

   

Enhetschef Hemsjukvård   

Karolina Sundström Hans-Bertil Hermansson Cecilia Övelius 

   

Enhetschef Stab   

Daniel Bekking Ingela Bergare Mats Öhman 

   

MAS   

Hans-Bertil Hermansson Sigridur Stefansdottir Cecilia Övelius 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Ingmarie Thyr, 2017-04-13. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-02 § 52. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Ovanstående tjänstgöringsordning skall gälla från och med 2017-06-01. 

 

__________________ 

 

 

Kopia 

Ovanstående beörda  
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 Dnr KS 2017-0157 

    

KS § 86  Drogpolitiskt program 2017-2020 

 
Storfors kommun har ett drogpolitiskt program antaget av Kommunfullmäktige 24 mars 2003 

§ 64. Folkhälsosamordnaren, som har det lokala ANDT-ansvaret, och Hälsokonsulenten har 

utarbetat ett förslag till reviderat drogpolitiskt program. ANDT är en förkortning av alkohol, 

narkotika, dopning och tobak. Förslaget till nytt drogpolitiskt program utgår från den 

regionala ANDT-strategin, samt andra kommuners lokala arbete.  

 

Under år 2015-2016 beviljades Storfors kommun ett bidrag på 40 000 kr från Länsstyrelsen i 

småkommunerssatsningen. Syftet var att stimulera det lokala arbetet att ta fram ett lokalt 

drogpolitiskt program, en medföljande aktivitetsplan, samt att påbörja arbetet med att bilda en 

lokal ANDT-grupp. Det reviderade förslagna drogpolitiska programmet 2017-2020 samt 

medföljande aktivitetsplan är ett resultat av detta arbete.  

 

För att genomföra aktiviteterna i den medföljande aktivitetsplanen åtgår ekonomiska resurser 

om 40 tkr per år inkluderat den årliga lokala ANDT-konferensen. På den årliga lokala ANDT-

konferensen kommer aktivitetsplanen att revideras och omarbetas utifrån behov. Deltagarna i 

ANDT-gruppen kommer även att ges möjlighet till kompetensutveckling på årlig basis. 

 

Finansiering 

Belastar ansvar 1101 och verksamhet 81402, frikod 9703 

 

Beslutsunderlag 
Drogpolitiskt program antaget av Kommunfullmäktige 24 mars 2003 § 64. 

Drogpolitiskt program för Storfors kommun 2017-2020 med medföljande aktivitetsplan. 

Tjänsteutlåtande från personalchef Daniel Bekking, 2017-04-10. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-02 § 53. 
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KS § 86 forts. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Bevilja 40 000 kr för 2017.  

 

2. Anslaget finansieras från verksamhet 81102 (utvecklingsmiljonen), frikod 9703.  

 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Anta drogpolitiskt program för Storfors kommun 2017-2020 enligt bilaga 3. 

 

__________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Daniel Bekking 

Kristina Karlsson 

Pia Aspvik  

http://storfors.se/download/18.c965f0915ca7ed068e6f5/1497863301383/Bilaga+3+KS+2017-05-15+%C2%A7+86+Drogpolitiskt+program+2017-05-15+%C2%A7+86+.pdf
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 Dnr KS 2017-0158 

 

KS § 87 Tillförordnad kommunchef under semesterperioden 2017 

 
Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – semesterlista sommar/höst 2017  

Bilaga 2 – lista med personer som träder in som tillförordnad kommunchef. 

Kommunstyrelsen ledningsutskott 2017-05-02 § 54. 

 

Under den tid som ordinarie kommunchef har semester inträder nedanstående som 

tillförordnad kommunchef. 

  

Kommunstyrelsens beslut   

 

Ing-Marie Thyr tillförordnad kommunchef vecka 26 och vecka 30.  

 

Sven-Erik Rhen tillförordnad kommunchef vecka 27. 

 

Daniel Bekking tillförordnad kommunchef vecka 28. 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mats Öman 

Ing-Marie Thyr 

Sven-Erik Rhen 

Daniel Bekking  
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  Dnr KS 2017-0052 

 

KS § 88 Ansvarsfrihet för direktionen i Bergslagens Räddningstjänst samt 

 årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänst (BRT) 2016 
 

Bergslagens Räddningstjänst har överlämnat årsredovisning 2016 för behandling i respektive 

medlemskommun.  

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att direktionen beviljas ansvarsfrihet för år 2016 

och att årsredovisningen godkänns.  

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2016, Bergslagens Räddningstjänstförbund. 

Revisorerna i Bergslagens Räddningstjänstförbund, revisorernas redogörelse för år 2016.  

Protokoll: Direktionens för Bergslagens Räddningstjänst 2017-03-22 § 13. 

Årsredovisning Bergslagens Räddningstjänstförbund 2016. 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öhman, 2017-04-17. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-02 § 55. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 

Bevilja direktionen för Bergslagens Räddningstjänst ansvarsfrihet för år 2016. 

 

Godkänna årsredovisning 2016 för Bergslagens Räddningstjänst. 

 

___________________ 
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 Dnr KS 2017-0152 

 

KS § 89 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. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Anta ny VA-taxa för Storfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning  

enligt bilaga 4. 

 

___________________ 

 

 

 

  

http://storfors.se/download/18.c965f0915ca7ed068e6f6/1497863468026/Bilaga+4+KS+2017-05-15+%C2%A7+89+VA-taxa+i+Storfors+kommun.pdf
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  Dnr KS 2017-0153 

 

 

KS § 90 Brukningsavgifter Snickargårdens möblers utställningslokal 

 
Snickargårdens möblers utställningslokal ”Skärgården” som inryms i före detta skollokaler 

drabbas av oskäligt höga brukningskostnader mot den låga förbrukning som uppkommer i 

dessa lokaler. Taxan bygger på en grundavgift, lägenhetsavgift och förbrukningsavgift. 

 

Lägenhetsavgiften bygger på att varje 150 m2 är en lägenhet. Detta medför att fastigheten får 

en avgift som motsvarar fyra lägenhetsavgifter och det står inte i proportion till den 

förbrukning som fastigheten har. Taxekonstruktionen bygger helt på att någon jobbar eller bor 

i lokalerna vilket inte är fallet eftersom lokalen används för utställning. 

 

Kommunstyrelsen har i nuvarande taxekonstruktion § 17 möjlighet att höja eller sänka 

brukningsavgifter om inte avgiften är skälig till fastighetens användning. Enligt § 28 i VA-

lagen äger Kommunstyrelsen rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek. 

 

Finansiering 

Ingen påverkan av budget Ansvar 91 då det beloppsmässigt rör sig om ca 2 500 kr årligen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-02 § 57. 

 

Kommunstyrelsens beslut   
 

1. Fastigheten Koltorp 1:74 Snickargårdens möblers utställningslokal, endast skall 

 faktureras för en lägenhetsavgift istället för fyra, så länge den används som 

 utställningslokal. 

 

2. Beslutet gäller från och med 2017-01-01. 

 

____________________ 

 

 

Kopia 

Tommy Svärd 
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 Dnr KS 2016-375 

 

KS § 91 Lonaprojekt – Vandringsleder, Järnsjöleden  

 
Informationschef Eva Wiklund och EU-samordnare Kristina Karlsson redogör för ärendet. 

Representanter för Länsstyrelsen Värmland har varit på besök och tillsammans med Eva 

Wiklund och Kristina Karlsson vandrat på Järnsjöleden. Länsstyrelsens representanter var 

positiva. 

Projekt Järnsjöleden är cirka 2 mil. Järnsjöleden kommer att sammanbinda flera av Storfors 

befintliga leder. Detta kommer att innebära möjligheter för turister, besökare och boende i 

Storfors att kunna vandra flera dagar i naturen. 

 

Det finns idag cirka 10-15 mil ledsystem som kan nås från Storfors. Det fattas dock en bit för 

att knyta samman alla leder mellan Kristinehamn, Filipstad och Karlskoga. 

 

Järnsjöleden börjar vid Bjurbäcken och passerar Lungälven, löper sedan längs Storlungen, 

Hotell & Camping Storlungen, fortsätter ned mot Matlången, Lundsbergs skola och Hyttsjön. 

Start/slut är Hytte där leden ansluter till Järnleden från Kristinehamn. 

 

På tio punkter längs leden kommer en informationstavla uppsättas där man via egen 

mobiltelefon kan få information om olika platser längs Järnsjöleden och dess historia samt 

information om flora och fauna. 

 

Skötselavtal:  

Föreslås att skötselavtal upprättas med entreprenörer som var och en ansvarar för sin del av 

leden hålls fin. 

 

Finansiering 

Storfors kommun har sökt och erhållit bidrag om 435 tkr. 

Storfors kommun måste dock lägga in eget arbete motsvarande 220 tkr och medel om 150 tkr. 

Annars kan kommunen ej mottaga bidraget. 

 

Värmlandsleder.se 

Järnsjöleden kan byggas i samma koncept som Värmlandsleder. 

Det är ett sätt att kvalitetssäkra leden både nu och framgent. 

Leden kommer därmed att hålla hög kvalitet. 

Vid ett visst datum öppnar leden och då skall den vara kvalitetssäkrad, vandringsleden 

genomgått översyn och brister åtgärdats, skyltar har uppsatts på flera språk, färgmarkerad etc. 

 

Vandringsturism ökar konstant. 
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KS § 91 forts. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Påbörja projekt Järnsjöleden utifrån den ansökan kommunen erhållit bidrag. 

 

2. Storfors kommun önskar att leden ska byggas enligt Värmlandsleders kvalitetssystem. 

 

3. Finansiera Järnsjöleden genom ianspråktagande av 100 tkr år 2017 verksamhet  

 81102 (utvecklingsmiljonen), frikod 9703.  

 

4. Finansiera Järnsjöleden genom ianspråktagande av 50 tkr år 2018 från verksamhet  

 81102 (utvecklingsmiljonen), frikod 9703.  

 

___________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Eva Wiklund 

Kristina Karlsson 

Ingela Bergare 

 

 


