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   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 7 juni  

2017, kl. 08.15-16.45. Ajournering kl. 09.46-10.00. 12.15-13.00. 

15.00-15.10. 

Beslutande Hans Jildesten (S)  

Christina Skogström (S) 

Glenn Aspnes (S) § 92-107. kl. 08.15-12.15 

Thomas Backelin (S) § 92-100, 102-113 

Steve Nilsson (S) § 101, 108-113. 

Inger Nordström (S)§ 92-112. kl. 08.15-16.35.  

Birgitta Hellberg (V) § 92-107. 

Ingrid Resare (S) 108-113.  

Andris Widuss (M)  

Peter Farrington (M) 

 

 
Ersättare Steve Nilsson (S) ersättare § 92-100, 102-107 

Ingrid Resare (S) ersättare § 92-107 

 
Övriga deltagande Mats Öhman, kommunchef 

Michael Björklund, säkerhetssamordnare § 98. 

Ingela Bergare, ekonomichef § 96-97, 109-110. 

Eva Turunen, enhetschef hemtjänst § 97   

Lennart Aronsson, sekreterare 

 

 Utses att justera Andris Widuss 

Justeringens tid och plats  

Underskrifter Sekreterare _______________________ 

Lennart Aronsson 
Paragrafer 92-113 

 Ordförande _______________________ 

Hans Jildesten 

 Justerande _______________________ 

Andris Widuss  
 

  Anslag/bevis 

  Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag 

Organ 
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KS § 92 Godkännande/komplettering av föredragningslistan 
 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan 

förändras/kompletteras enligt följande.   

 

19. Arbetsmiljökartläggning – ljudmiljö i skolmatsal Bjurtjärns skola. 

 Ärendet utgår. 

 

24. Upprustning av Folkets Hus. 

 

25. Yttrande samråd avseende framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i 

 Värmland. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Förändra/komplettera föredragningslistan enligt ovanstående.  

 

_________________ 
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KS § 93 Meddelanden  

 
 

Kommunstyrelsens ledningsutskott  

Protokoll 2017-05-24 § 66 Systematiskt arbetsmiljöarbete, årlig sammanställning 2016. 

 

Kommunalt Pensionärsråd 

Protokoll 2017-04-06. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av meddelanden. 

 

_______________ 
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KS § 94 Kommunstyrelsen granskning av ledningssystemet 

 

 
Kommunchef Mats Öhman redogör för följande: 

 
* Vision Storfors 2030 – Tillsammans skapar vi Storfors framtid. 

    

* Bildande av Regionkommun. 

 Kollektivtrafiken i Värmland. 

 Ekonomi 

  

* Sjukfrånvaro april 2016 – april 2017 månadsavlönade exklusive vilande. 

 

____________________  
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KS § 95 Anmälan om delegationsbeslut 

 
 

Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde 

delegationsbeslut nr 14-15. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av anmälan om delegationsbeslut. 

 

____________________  
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  Dnr KS 2017-0100 

 

 

KS § 96 Ekonomirapport/månadsrapport 

 

 
Ekonomichef Ingela Bergare meddelar att ingen ekonomirapport/månadsrapport kan lämnas. 

Orsaken är att kommunen infört ett nytt ekonomisystem och samtliga uppgifter är ej överförda 

från det tidigare systemet varför en komplett ekonomirapport ej kan lämnas.  

 

Ekonomichef Ingela Bergare lämnar dock en överskådlig ekonomisk rapport. 

Noteras att kommuninvånare antalet vecka 23 har ökat med + 6 personer. Kommunen har nu 

en befolkning om 4 075 personer.   

______________  
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  Dnr KS 2016-0262 

   

KS § 97 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. 

Kommunstyrelsen 2017-05-15 § 76. 

 

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

kvot samt uppföljning mot budget för hemtjänsten. 

 

Eva Turunen meddelar att biståndsbedömda timmar är 3 281, vilket är en ökning om 284 

timmar gentemot förra månaden.  
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KS § 97 forts. 

 

Timmar: 

Enhetschef Hemtjänst Eva Turunen meddelar tid för utbildning, vikarier som måste gå vid 

sidan av ordinarie personal kommer utanför kvoten 1,43.  

Dessutom ligger restid för personalen hem till kunden utanför kvoten 1,43. 

Eva Turunen redogör för genomförda utbildningar under mars, april och maj 2017.  

Totalt uppgår antal timmar för perioden till 391, 5 timmar. 

 

Inger Nordström (S) önskar att uppgifter tas fram om en genomsnittlig kringtid räknat 

tre månader tillbaka. Detta för att få en uppfattning om hur mycket kringtid som går åt under 

en tremånadersperiod. Vidare hur hemtjänsten arbetar/rutiner för att få ned res och övrig 

kringtid. 

 

Historik: 

Eva Turunen meddelar att biståndsbedömda timmar har sjunkit.  

Nu är dock antalet biståndsbedömda timmar på väg upp igen. 

 

Flexibilitet: 

Inger Nordström (V) framställde frågan om möjlighet föreligger till att arbeta mer flexibelt. 

Exempelvis att en vecka ser man att behovet av personal är lägre men betydligt högre behov 

nästa vecka. Finns möjligheten att personalen kan anpassa sin arbetstid och arbeta ett lägre 

antal timmar den veckan då behovet var lägre och mer tid när behovet av personal är högre. 

 

Eva Turunen meddelar att hon tagit upp frågan i personalgruppen och många medarbetare 

ställer sig positiva.  

Om man kan göra på detta sätt får medarbetaren en mer flexibel arbetstid vilket är positivt 

samt att frågan om delade turer blir mindre aktuell. 

Dock måste förhandlingar med fackorganisationerna genomföras för denna förändring. 

 

Arbetade timmar: 

Eva Turunen meddelar att hon ej fått någon rapport från Personalchefen om arbetade timmar: 

Personalchef Daniel Bekking meddelar att bytet av ekonomisystem och kontoplan gör att vi 

inte får ut data för arbetade timmar.  

Detta är felanmält och kommer att åtgärdas. 

 

Sammanfattning 

* Biståndsbedömda timmar är 3 281, vilket är en ökning om 284 timmar gentemot förra 

 månaden.  

* Antal timmar som går åt för restid och övrig kringtid bör utredas ställd till kvoten.  

* Ovanstående fråga om flexibilitet bör utredas. 
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KS § 97 forts.  

 

Hans Jildesten (S) önskar att en rapport om arbetade timmar presenteras för 

kommunstyrelsens ledningsutskott den 13 juni 2017 samt att rapporten utsänds till 

kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017.  

Om möjligt att även arbetade timmar för maj kan presenteras. 

 

Genomförda utbildningar i mars, april och maj 2017 redovisas som bilaga 1. 

 

__________________ 

 

 

  

http://storfors.se/download/18.c965f0915ca7ed068ec5b/1498127108459/Bilaga+1+KS+2017-06-07+%C2%A7+97+Utbildning+hemtj%C3%A4nst.pdf
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  Dnr KS 2017-0172 

 

KS § 98 Resultat av internkontroll avseende det systematiska 

 brandskyddsarbetet 2016 
    

 

Den interna kontrollen av det systematiska brandskyddsarbetet rapporteras enligt bifogad 

rapport. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från säkerhetssamordnare Michael Björklund, 2017-05-10. 

Rapport: Resultat av intern kontroll avseende systematiskt brandskyddsarbete år 2016. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-24 § 66. 

 

Vid dagens sammanträde redogör säkerhetssamordnare Michael Björklund för ärendet. 

Det har varit 18 enheter.  

 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-24 § 66 med bilaga 2. 

 

Vid dagens sammanträde redogör säkerhetssamordnare Michael Björklund för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna rapporten enligt bilaga 2. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Michael Björklund 

  

http://storfors.se/download/18.c965f0915ca7ed068ec5c/1498127115718/Bilaga+2+KS+2017-06-07+%C2%A7+98+Resultat+av+intern+ko0ntroll+avseende+systematiskt+brandskyddsarbete+%C3%A5r+2016.pdf
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 Dnr KS 2017-0167  

 

KS § 99 Hällefors kommun, landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) – 

 samråd 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har upprättat ett förslag till översiktsplan med 

tillhörande tillägg gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) för Hällefors 

kommun.  

  

Planens syfte är skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av Hällefors kommun genom 

att hänvisa olika typer av markanvändning till de platser som är bäst lämpade. Planen ska 

bland annat utreda framtida bostads- och verksamhetsområden, lokalisera värdefulla 

tätortsnära grönområden, utreda lämplig utvidgning av industrimark samt utveckling av 

kommunens tätorter och landsbygden. 

  

Under perioden 28 april – 4 augusti 2017 ställs översiktsplanen och dess tillägg ut för 

samråd på biblioteket i Hällefors, Stationsvägen 1 på biblioteket i Grythyttan, Torget 3 på 

kommunhuset i Hällefors samt på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kungsgatan 41 i 

Lindesberg.  

 

Storfors kommun ser positivt på Hällefors kommuns avsikter med aktuellt förslag till 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 

 

Beslutsunderlag 

Planförslaget finns tillgängligt på www.hellefors.se och www.bmb.se/aktuellaplanarbeten. 

Eventuella synpunkter måste ha inkommit till stadsarkitektkontoret senast den 4 augusti 

2017. Synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och märkas med diarienr 

S-2014-170.  

Tjänsteutlåtande från utvecklingsstrateg Kenneth Sandén, 2017-05-09. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-24 § 67. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

Storfors kommun ställer sig positiv till Hällefors kommuns plan för Landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen (LIS), utan någon särskild erinran. 

 

 

____________________ 

 

 

Kopia 

Kenneth Sandén 

Hällefors kommun  

 

  

http://www.hellefors.se/
http://www.bmb.se/aktuellaplanarbeten
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  Dnr KS 2017-0200 

 

KS § 100 Taxor för felparkeringsavgifter i Storfors kommun 
 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-16 att införa parkeringsövervakning. Taxor för 

felparkeringsavgifter behöver fastställas och föreslås att ligga i linje med de taxor Karlskoga 

kommun använder. 

 

Stannande eller parkering på plats med förbud att stanna eller parkera 

enligt lokala trafikföreskrifter 

 

 500 kr 

Uppställning på plats reserverad för rörelsehindrade 

 

 1000 kr 

Stannande eller parkering på busshållplats 

 

 300 kr 

Stannande eller parkering i eller inom 10 m före eller efter vägkorsning 

(3 kap. 53 § Trafikförordningen) 

 

 500 kr 

Stannande eller parkering inom 10 m före övergångställe 

(3 kap. 52 § Trafikförordningen) 

 

 500 kr 

Stannande eller parkering mot färdriktningen eller tvärs längsriktningen 

(3 kap. 52 § Trafikförordningen) 

 

 500 kr 

Stannande eller parkering på gång- eller cykelvägbana 

(3 kap. 48 § Trafikförordningen) 

 

 500 kr 

Parkering på plats med förbud att parkera fordon enligt lokala 

trafikföreskrifter 

 

 300 kr 

Stannande eller parkering i terräng (3 kap. 48 § Trafikförordningen) 

 

 500 kr 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från enhetschef teknisk drift Tommy Svärd, 2017-04-24. 

Felparkeringsavgifter i Storfors kommun 2017-04-24.  

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-24 § 68 med bilaga 3. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2017-06-07  

 

Sida 

14(36) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KS § 100 forts. 

 

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

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 

Fastställa taxor för felparkeringsavgifter enligt bilaga 3. 

 

Taxorna träder i kraft 2017-08-01.  

 

____________________ 

 

 

 

  

http://storfors.se/download/18.c965f0915ca7ed068ec5d/1498127123896/Bilaga+3+KS+2017-06-07+%C2%A7+100+Felparkeringsavgifter+i+Storfors+kommun.pdf
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 Dnr KS 2017-0052 

 

KS § 101 Ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för Värmlands läns 

 Kalkningsförbund samt årsredovisning 2016 

 
Direktionen för Värmlands läns Kalkningsförbund överlämnar årsredovisning 2016 för 

behandling i var och en av medlemskommunerna. 

Revisionen för Värmlands läns Kalkningsförbund tillstyrker i revisionsberättelsen för år 2016 

att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet, resultat- och balansräkning fastställs och att 

årsredovisningen godkänns. 

 

Beslutsunderlag  

Revisionsberättelse för år 2016 för kommunalförbundet Värmlands läns Kalkningsförbund 

2016. 

Direktionens sammanträdesprotokoll 2017-03-30 § 5-9. 

Årsredovisning Värmlands läns Kalkningsförbund 2016. 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman, 2017-05-03. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-24 § 69. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 

Bevilja förbundsdirektionen för Värmlands läns Kalkningsförbund ansvarsfrihet för år 2016. 

 

Fastställa resultat och balansräkning. 

 

Godkänna årsredovisning 2016 för Värmlands läns Kalkningsförbund. 

 

___________________ 

 

Thomas Backelin (S) deltog ej vid behandling eller beslut i ärendet på grund av jäv. 
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 Dnr KS 2009-0249 

 

KS § 102 Lokalvårdsutredning 2009 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2004-12-20 (KF § 126) att den egna lokalvården skulle 

konkurrensutsättas. På grund av förändrade förutsättningar försenades den 

lokalvårdsutredning som skulle ligga till grund för konkurrensutsättningen.  

 

Utredningen färdigställdes hösten 2009 och kommunfullmäktige beslutade 2009-12-14 (KF § 

115) att ge kommunchefen i uppdrag att senast 2010-06-30 ha upphandlat lokalvård från en 

extern aktör för delar av fastighetsbeståndet. Avtal fick endast träffas om kostnaden blev lägre 

än om uppdraget genomförts i kommunens egen regi.  

 

Upphandling kring lokalvård har ej ägt rum.   

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2004-12-20 § 126. 

Kommunfullmäktige 2009-12-14 § § 115.  

Tjänsteutlåtande från processtödjare Oskar Eklöf, 2017-04-18. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-24 § 70. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Avsluta ärendet lokalvårdsutredning 2009. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Oskar Eklöf 
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    Dnr KS 2017- 0199 

 

KS § 103 Partistöd 
 

I regler för kommunalt partistöd i Storfors kommun antaget av kommunfullmäktige  

2014-10-16 § 19 står det i § 6 att: 

-  Partistöd ska utbetalas i förskott. 

-  Enligt Kl 2 kap § 12 skall kommunfullmäktige besluta minst en gång per år om 

 utbetalning av partistöd. 

-  Om ett parti inte lämnar redovisning eller granskningsintyg till  kommunstyrelsen enligt 

 kommunallagen kap 2 § 11 utbetalas inget partistöd. 

 

En redovisningsblankett är framtagen som nyttjades 2016.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-15 § 75: 

- Redovisningen för partistöd för perioden 2015-01-01—2015-12-31 godkänns. 

- Bevilja partistöd 2016 till Storfors Socialdemokratiska Arbetarkommun, 

 Vänsterpartiet, Centerpartiet och Moderata Samlingspartiet i Storfors.  

 

Finansiering 
Ansvar 10 och verksamhet 111 (Partistöd) 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2014-10-16 § 19. 

Kommunfullmäktige 2016-12-15 § 75. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-24 § 71 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

1. Utbetala partistöd 2017 till de partier i fullmäktige som har rätt till partistöd. 

 

2. Redovisning av hur partistödet 2017 har nyttjats sker enligt framtagen 

 redovisningsblankett under 2018. 

 

3. Kostnaden belastar ansvar 10 och verksamhet 111 (partistöd). 

 

___________________ 
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  Dnr KS 2017- 0154 

 

KS § 104 Avgifter för utförda HSL-insatser vid LSS-boendet 
 

Det finns ett behov av att ta ut en avgift för HSL-insatser vid LSS-boendet. Tidigare har det 

inte varit aktuellt med insatserna varför frågan om avgift inte har aktualiserats.  

 

Avgift får tas ut för insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Avgiftens storlek ska vara 

i enlighet med Storfors kommuns avgift för personer bosatta i eget boende, enligt bifogad 

bilaga.  Avgiften kan dock inte överskrida maxbeloppet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från enhetschef LSS Margareta Albért, 2017-04-24. 

Kommunfullmäktige 2016-12-15 § 74, bilaga 4. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-24 § 72. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Christina Skogström, ordförande Kommunstyrelsens  

Vård- och omsorgsutskott för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 

Införa avgifter för HSL-insatser vid LSS-boendet. 

 

____________________ 
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 Dnr KS 2016-42 

 Dnr KS 2017-18 

 Dnr KS 2017-117 

 

 

KS § 105  Ansökan om verksamhetsbidrag, Brottsofferjouren Östra Värmland 
 

Brottsofferjouren Östra Värmland har ansökt om kommunalt verksamhetsstöd om 42 000 

kronor/år för år 2016, år 2017 och år 2018. 

När ansökan för år 2016 behandlades i skola och välfärdsutskottet uppmanades 

Brottsofferjouren att lämna in en verksamhetsberättelse för år 2015. Den kom inte in varför 

bidrag inte betalats ut för år 2016. 

 
Finansiering 

Kostnaden belastar ansvar 365 verksamhet 58012 och finns i budget 2016 och budget 2017. 

 

Vid kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2017-05-24 presenterade Monika Rudskog 

och Petra Lindroos Jonasson Brottsofferjouren Östra Värmland. 

 

Antalet ärenden i Storfors kommun år 2016 var 28 stycken och under år 2015 var det  

13 stycken. Förmedlingsprocenten (hur stor andel av anmälda brott som kommer till 

Brottsofferjouren) var för Storfors kommun år 2016 11,9 % jämfört med 2,3 % i riket. Största 

delen är våld i nära relation. 

 

Storfors kommun har stödpersoner och valberedare som deltar i Brottsofferjourens 

utbildningar. Från Storfors finns även 4 stycken volontärer. 

 
Beslutsunderlag 

Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag för år 2016. 

Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag för år 2017. 

Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag för år 2018. 

Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott 2017-05-24 § 42. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Glenn Aspnes ordförande för kommunstyrelsens skola- och 

välfärdsutskott för ärendet. Glenn Aspnes meddelar att orsaken till att kommunstyrelsens 

skola- och välfärdsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå Brottsofferjouren Östra 

Värmlands ansökan om kommunalt verksamhetsstöd för år 2016 beror på att  

Storfors kommun ej hade redovisningen för 2016. 
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KS § 105 forts. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Bevilja Brottsofferjouren Östra Värmland kommunalt verksamhetsstöd för år 2017 med 

42 000 kronor. 

 

Bevilja Brottsofferjouren Östra Värmland kommunalt verksamhetsstöd för år 2018 med 

42 000 kronor. 

 

Avslå Brottsofferjouren Östra Värmlands ansökan om kommunalt verksamhetsstöd för år 

2016 på grund av att Storfors kommun ej hade redovisningen för år 2016. 

 

Kostnaden belastar ansvar 365 verksamhet 58012. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Brottsofferjouren Östra Värmland 

Ingela Bergare 
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 Dnr KS 2017-0147 

 

 

KS § 106 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 § 106 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 
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KS § 106 forts. 

 

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. 

 

Beslutsunderlag 

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

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

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Bordlägga ärendet. 

 

___________________ 
 

  



 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2017-06-07  

 

Sida 

24(36) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

 Dnr KS 2017-0163 

 

 

KS § 107  Handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa  
 

Självmord är ett folkhälsoproblem. Suicid är den vanligaste dödsorsaken bland män i 

åldersgruppen 15–44 år och bland kvinnor i samma åldersgrupp är det den näst vanligaste 

dödsorsaken efter cancer. I Värmland är antalet fullbordade suicid cirka 40 per år. Det är 

därför angeläget att genom strukturerade insatser minska antalet självmord. 

En arbetsgrupp bestående av representanter för länets kommuner, landstinget, 

Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Svenska kyrkan, Trafikverket och idéburen sektor har 

framtagit ett förslag till rubricerad handlingsplan. 

Denna handlingsplan för Värmlands län ska sedan brytas ner till lokala aktiviteter. 

Förslag föreligger nu att respektive part godkänner handlingsplanen samt fortsätter 

utvecklingsarbetet på det lokala planet. 

 

Beslutsunderlag 

Regional handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa den 24 april 2017. 

Tjänsteutlåtande från enhetschef Ann-Karin Bohl, 2017-05-15. 

Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott 2017-05-24 § 47. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Glenn Aspnes (S) ordförande för kommunstyrelsens skola- 

och välfärdsutskott för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Godkänna upprättad Regional handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk 

ohälsa, bilaga 4. 

 

____________________ 

 

  

http://storfors.se/download/18.c965f0915ca7ed068ec5e/1498127130924/Bilaga+4+KS+2017-06-07+%C2%A7+107+Regional+handlingsplan+f%C3%B6r+suicidprevention+och+minskad+psykisk+oh%C3%A4lsa.pdf
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KS § 108 Utbildning hot och hat mot förtroendevalda 
 

 

Svenska kommunförbundet har erbjudit kommunerna möjlighet att ansöka om att erhålla en 

utbildning i hot och hat mot förtroendevalda. 

Storfors kommun ansökte och erhöll utbildningen. 

 

Vid dagens sammanträde genomför konsult Bo Per Larsson utbildning. 

 

Vid Svenska Kommunförbundets kongress 2015 beslutades att SKL skall stötta kommuner, 

landsting och regioner i dess arbete med att förebygga och hantera hot och våld samt stödja de 

förtroendevalda som har utsatts – i dialog med de politiska partierna. 

 

Vidare beslutades att SKL ska verka för skärpt strafflagstiftning för hot och våld mot personer 

som utsätts i sitt demokratiska uppdrag. 

 

Trakasserier, hot och våld riskerar leda till att: 

* Förtroendevalda blir påverkade i beslutsfattandet. 

* Förtroendevalda avstår från att uttala sig. 

* Förtroendevalda lämnar sina uppdrag i förtid. 

* Invånare avstår från att ta förtroendeuppdrag. 

* Färre deltar i samhällsdebatten. 

Därmed hotas den lokala demokratin och självstyrelsen. 

 

Det finns två huvudteser: 

Hur ser det ut nationellt. 

Hur kan man förebygga Hot och hat mot förtroendevalda. 

 

Vilka förtroendevalda utsätts mest: 

* Politiker som har ledande uppdrag och är väl kända. 

* Politiker som är aktiva på internet/i sociala medier. 

 

Procentuellt utsattes 20 % mellanvalsåret 2012 och valåret 2014 28 %. 

2014 utsattes 2300 personer vid 15 500 tillfällen och av dessa utsattes 500 personer för våld, 

skadegörelse och stöld vid 3 200 tillfällen. 

 

Riskanalys 

* Vilka risker föreligger att bli utsatta. 

* Vilka situationer kräver särskild uppmärksamhet. 

* Var, och när och från vem kan hot komma. 

* Vad kan göras för att förebygga. 
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KS § 108 forts. 

 

Beredskap 

Varje förtroendevald behöver veta: 

* Vad gör man för att minska risken för hotfulla situationer. 

* Vad gör man om något händer. 

* Vilket stöd finns att få. 

 

Anmäla och rapportera: 

Det finns en låg benägenhet till att anmäla/rapportera hot/trakasserier. 

Ett hot/trakasserier kan exempelvis anmälas till partiet som i samråd med 

säkerhetssamordnaren diskuterar om det ska polisanmälas.  

 

Nolltolerans 

* Ha alltid en nolltollerans.  

* Prata man med Säkerhetschefen/samordnaren. Tillsammans konstateras om det ska anmälas 

 eller ej. 

Genom att internt anmäla/rapportera kan man få en samlad bild om att det är 10 styck som 

upplevt samma o då kanske man ser en bild.  

Ytterst är det alltid den utsatte som ska besluta om anmälan ske ske till polisen. 

 

Förebygga och hantera hat och hot 

Under 2017 arbetar SKL med följande: 

* Samarbetar med Filipstad, Sollefteå, Uppsala, Nybro och fyra samverkande 

 Dalslandskommuner för att ta fram konkreta verktyg och utveckla ett systematiskt arbete 

 med att förebygga och hantera hat, hot och våld.  

* En politikergrupp arbetar med stöd, förhållningssätt och attityder när det gäller hat och hot 

 på sociala medier. 

* Erbjuder utbildning som genomförs på hemmaplan, leds av SKL, och är kostnadsfri. 

* Korta filmer med personliga berättelser finns på SKL:s hemsida.  

 https://www.youtube.com/Watch?v=RpfYnNIN44g 

* Samtal med partierna om ansvarsfrågan – kommunerna eller partiet. 

 

Material för ytterligare fördjupning 

* Hot och våld mot förtroendevalda (SKL 2014). 

* Hot och våld mot förtroendevalda – Inspirationsskrift för förtroendevalda (SKL 2014). 

* Politikernas trygghetsundersökning 2015 – Förtroendevaldas utsatthet under  

 valåret 2014 (Brå rapport 2015:23). 

* Att förhindra och hantera incidenter mot förtroendevalda (Brå 2015) 

* Personlig säkerhet (SÄPO 2009) 

* Samtalstonen i politiken – webbaserat utbildningsmaterial (SKL). 

 

__________________ 

 

 

 

https://www.youtube.com/Watch?v=RpfYnNIN44g


 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2017-06-07  

 

Sida 

27(36) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

   Dnr KS 2017-0190 

 

 

KS § 109  Tertialrapport 1 
 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för Tertialrapport 1. 

 

Prognosen visar på ett negativt resultat om – 1 009 tkr. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Fastställa tertialrapport 1, 2017 Storfors kommun enligt bilaga 6. 

 

Överlämna tertialrapport 1 till kommunfullmäktige för kännedom 

 

Uppdra till kommunchef att föreslå åtgärder för att nå budget 2017.  

 

___________________ 

 

 

 

  

 

 

  

http://storfors.se/download/18.c965f0915ca7ed068ec60/1498127146758/Bilaga+6+KS+2017-06-07+%C2%A7+109+Tertialrapport+1+Januari-april+2017.pdf
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   Dnr KS 2017-0190 

 

 

KS § 110  Budget 2018, plan 2019-2020 
 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för förslag till budget 2018, plan 2019-2020. 

 

Diskussion förs gällande kostnadsreduceringar m.m. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Ärendet återupptas på kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni 2017. 

 

___________________ 
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 Dnr KS 2017-163 

 

 

KS § 111 Upprustning av Kulturhuset 
 

Bakgrund 

Entreprenören som driver restaurangen har framställt önskemål om upprustning av 

Kulturhuset avseende uteplatsen.  

Detta för att möjliggöra en utveckling av nuvarande verksamhet, speciellt under 

sommarhalvåret. 

Kommunchef Mats Öman och entreprenören har tittat på olika möjliga utföranden samt hur 

det ska finansieras. 

  

Vid dagens sammanträde presenteras ritning för ombyggnationen.  

 

Kostnaden beräknas till 150 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Bifall förslaget till upprustning av uteserveringen på Kulturhuset. 

 

2. Kostnaden för ombyggnation av uteserveringen på Kulturhuset finansieras från verksamhet 

 81102 (utvecklingsmiljonen), frikod 9703.  

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mats Öman 

Tommy Svärd 

Ingela Bergare 
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    Dnr KS 2017-0036 

 

KS § 112 Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland  

 
 

Bakgrund  

Under 2016 initierades en utredning kring framtida organisering och finansiering av 

kollektiv- och linjetrafiken. Utredningen genomfördes i nära samverkan mellan 

Region Värmland, Landstinget i Värmland samt Karlstads kommun. En politiskt 

sammansatt styrgrupp med representanter från dessa organisationer har lett 

utredningsarbetet. Utredningen utfördes av KPMG. Utredningens slutrapport 

redovisades i december 2016 och utgör för fortsatt beredning och ställningstagande kring 

utredningens frågeställningar. 
 

Kollektivtrafik bygger på samverkan över kommungränserna. I syfte att nå en gemensam bild 

kring kollektivtrafikfrågan i Värmland så har en rad olika samrådsmöten ägt rum på såväl 

politisk som tjänstemannanivå. Storfors kommun bjöd under våren in Gunnar Tidemand, 

expert på skatteväxling och utjämningssystem, för att diskutera olika scenarier och vad det 

skulle innebära för Storfors kommun. För att lyfta Gunnars inspel så kan det summeras i att 

kollektivtrafikfrågan måste få ett lyft och utvecklas och att vi inte kan ha den konstellation 

som vi har idag.  

 

Gällande uppdelningen i länet så äger hälften av all kollektivtrafik rum i Karlstad kommun.  

 

Nuläge  

En arbetsgrupp med representanter från Region Värmland, Landstinget i Värmland 

och sex kommuner har i uppdrag att utarbeta ett slutgiltigt förslag till organisering 

och finansiering av kollektivtrafiken i Värmlands län. 

 

Enligt arbetsgruppens bedömning ger modellen med regionkommun som 

kollektivtrafikansvarig de bäst förutsättningar för en effektiv styrning, medan det formella 

inflytandet för kommunerna är bättre tillgodosett genom ett delat ansvar i ett 

kommunalförbund. Något hårddraget innebär det att valet står mellan en effektiv 

styrning på bekostnad av formellt inflytande för kommunerna eller formellt inflytande 

från kommunerna på bekostnad av effektiv styrning. 
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Utifrån arbetsgruppens ställningstaganden och förslag till principiell inriktning vill man att 

kommunerna tar ställning till ett antal punkter.  

 

• Det förutsätts att Värmland bildar en regionkommun genom 

sammanslagning av Landstinget i Värmland och Region Värmland. 

 

• Regionkommunen blir ensam ansvarig för kollektivtrafiken och därmed 

regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland. 

 

• En skatteväxling ska genomföras med mellankommunal utjämning under 

tre år. 

 

• Tydliga och väl fungerande samverkans-/samrådsformer ska skapas för att 

säkra kommuners inflytande i planering, genomförande och uppföljning av 

kollektivtrafikens utveckling. 

 

• Regional kollektivtrafik ingår i regionkommunen och lyder under en egen 

politisk nämnd för kollektivtrafik. All regional kollektivtrafik organiseras 

som egen förvaltning inom regionkommunen. Samtliga verksamheter inom 

Värmlandstrafik AB och Karlstadsbuss överförs till 

kollektivtrafikmyndigheten. 

 

• Föreslagen lösning av flygplatsfrågan. 

Svar på ovan punkter finns angivna i yttrandet, se bilaga.  

 

Tilläggas att arbetsgruppen har gjort ett gott arbete genom att analysera olika upplägg.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att en situation där en regionkommun bildas utan att 

ansvaret för kollektivtrafiken överförs och ingen skatteväxling genomförs kommer trafiken att 

organiseras i ett eget kommunalförbund.  
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Tidsplan  

Processen är indelad i tre tydliga delprocesser. 

 

1. Delprocess Samråd april-juni 

Inledningsvis utarbetas ett förslag till principiell inriktning för kollektivtrafikens 

organisering som underlag för samråd med kommuner och landstinget. 

Samrådsunderlag till landstinget och kommunerna utsänds 2017-04-10. Muntligt 

samråd/dialog genomförs under maj. Inbjudan utsänd separat. Svar samråd senast 

2017-06-10. 

 

2. Delprocess Remiss juni-oktober 

Efter samråd utarbetar arbetsgruppen ett förslag till organisering och finansiering av 

kollektivtrafiken som utsänds på remiss till kommuner och landstinget. Remiss till 

landstinget och kommunerna. utsänds 2017-09-04. Svar remiss senast 2017-10-27. 

 

3. Delprocess Principförslag november-april 

Slutligen utarbetas ett slutligt principförslag till organisering och finansiering av 

kollektivtrafiken för ställningstagande hos fullmäktige i landstinget och 

kommunerna. Principförslag utsänds efter beslut i regionstyrelsen preliminärt 2017- 

12-01. Beslut i landstinget och kommunernas fullmäktige före 2018-03-02. 

Slutlig beredning av principförslag mars-april 2018 inför erforderliga beslut i 

regionfullmäktige. 

 

Synpunkter på samrådsunderlaget ska ha inkommit till Region Värmland, Box 

1022, 651 15 KARLSTAD eller kansliet@regionvarmland.se senast den 10 juni 

2017. 

 

Finansiering 

Det är i dagsläget svårt att avgöra de exakta kommande merkostnaden för Storfors kommun. 

Det kan dock konstateras att kostnaderna kommer att öka för de mindre kommunerna, 

inkluderat Storfors kommun. Enligt expertis påpekas det att handlar inte kommunerna (idag) 

och driver fram en ny organisation och finansieringsmodell kring kollektivtrafiken kommer 

kostnaderna med stor sannolikhet att öka på sikt.  

 

Enligt utkast till uppgörelse är utgångsläget för Storfors kommun enligt följande: Nuvarande 

ägarbidrag 643 kr per invånare, utjämningssystem 527 kr per invånare och en totalkostnad 

1 169 kr per invånare och år.  

 

Genom en skatteväxling får Storfors kommun mindre skattekronor men att summan istället 

överförs till en möjlig regionkommun och skapar ett nollsummespel för invånarna i länet.  
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Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1. Kollektivtrafiken i Värmland - syfte och nuläge 

2. Bilaga 2. Ansvars- och organisationsmodeller för regional Kollektivtrafik 

3. Bilaga 3. PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län 

4. Bilaga 4. Missiv - Samråd om förslag till framtida organisering och finansiering av 

kollektivtrafiken i Värmland 

5. Bilaga 5. Samrådsunderlag framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken 

i Värmland 

6. Bilaga 6. Slutrapport kollektivtrasfiksutredning, KPMG, 2016-12-14 

7. Storfors kommuns yttrande - Samråd avseende framtida organisering och finansiering 

av kollektivtrafiken i Värmland, daterad 2017-06-05 

 

 

Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Mats Öman för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Anta framtaget yttrande, daterat 2017-06-07, som sitt eget, för att översändas till  

Region Värmland enligt bilaga 5. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Region Värmland  

Mats Öhman 

  

http://storfors.se/download/18.c965f0915ca7ed068ec5f/1498127138476/Bilaga+5+KS+2017-06-07+%C2%A7+112+Yttrande+samr%C3%A5d+kollektivtrafik+Storfors+kommun+juni+2017.pdf
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 Dnr KS 2017-0054 

 

KS § 113  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. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Ärendet återupptas på kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni 2017. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


