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Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset Storfors, onsdagen den  

7 oktober 2015, kl. 18.00 – 19.50.  
Beslutande Lars Johrin (M) Stefan Larsson (M) § 159-166, 168-174  

Håkan Larsson (C) Britta Jansson (C) 

Birgitta Hagström (C) Hans Jildesten (S) 

Aurea Karlsson (S) Eva Lotta Härdig-Eriksson (S) 

Annika Byström (S) § 159-166, 169-174 

Ingrid Resare (S) § 167-174 

Christina Skogström (S) Birgitta Wiberg (S) 

Steve Nilsson (S) Christoffer Andersson (S) 

Leif Persson (S) Peter Fredriksson (S) 

Peter Högberg (V) § 162-174 Inger Nordström (V) 

Lars-Erik Carlsson (V) Birgitta Hellberg (V) 

Andris Widuss (M) Lennart Johansson (S) § 159-168. 

Thomas Backelin (S) § 159-163, 166-174 

 

 

 

  

 

  

Övriga Annika Byström (S) ersättare § 167,168 

Ingela Bergare, ekonomichef § 163 

Michael Björklund, säkerhetssamordnare § 169 

Mikael Jareke kommunchef   

Lennart Aronsson sekreterare   

 

 

 

 

Utses att justera  Andris Widuss (M)     Steve Nilsson (S)   Peter Farrington (M)     Lars Johrin (M) 

Justeringens tid och plats Torsdagen den 15 oktober 2015, Kommunhuset, Storfors klockan 09.00.     

Underskrifter Sekreterare _____________________________ 

Lennart Aronsson 

Paragrafer 159-174 

 Ordförande ____________________________________________________________  

Thomas Backelin  § 159-163, 166-174 Lennart Johansson § 164, 165     homas Backelin  § 5-26           

 Justerande _____________________________________________________________ 

Andris Widuss   Steve Nilsson 

 
  ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-10-07  

Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande       

Förvaringsplats för protokollet Kommunhusets kansli 
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KF § 159 Komplettering av föredragningslistan 

 

Ordförande Thomas Backelin (S) föreslår att föredragningslistan kompletteras 

med följande ärende: 

 

17. Val av två auktoriserade revisorer till Stiftelsen Björkåsen 2015-2018.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Komplettera föredragningslistan med val av två auktoriserade revisorer till 

Stiftelsen Björkåsen 2015-2018.  

 

___________________  
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KF § 160 Meddelanden 

 

 

Kommunstyrelsen 2015-10-19 kl. 08.15 Kommunhuset 

 

 

Vård- och omsorg 

Rapport till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 

Rapportering avser 2015-04-01 – 2015-06-30. 

 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? 

SoL ÄO, äldreomsorg. 

Svar: Nej 

Dnr KS 2015-0127 

 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader 

från datum för avbrott? 

SoL ÄO, äldreomsorg. 

Svar: Nej. 

Dnr KS 2015-0127 

 

 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? 

SoL IFO, individ- och familjeomsorg.  

Svar: Nej 

Dnr KS 2015-0127 

 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader 

från datum för avbrott? 

SoL IFO, individ- och familjeomsorg. 

Svar: Nej 

Dnr KS 2015-0127 

 

Rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 

6f§ SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS. 

Rapportering avser 2015-07-01 – 2015-09-30. 

Dnr KS 2015-0127 

 

Enhetschef Anna Blom BAS 

Rapport om ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 § f-g, Lag 

om stöd och service3 till vissa funktionshindrade, LSS. 
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KF § 160 forts. 

 

Värmlandstrafik AB 
Projekt som tagit utvecklingen framåt. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Godkänna redovisningen av meddelanden. 

 

___________________ 
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KF § 161 Redovisning av ej färdigberedda motioner och 

 medborgarförslag 

 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskrivs att det två gånger 

per år skall redovisas vilka motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt. 

 

Motion: 

Motion från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om 

livsmedelsupphandling av lokala råvaror. 

Dnr KS 2011-0177  Inkom 2011-09-08 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-08 § 134 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Motion om inrättande av ett Kommunalt Pensionärsråd. 

Dnr KS 2014-0314  Inkom 2014-12-15 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-18 § 95 att motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Motion om ändring av arvodesbestämmelser för förtroendevalda. 

Dnr KS 2015-0145  Inkom 2015-04-20 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 § 128 att motionen överlämnas till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Motion om ändrade arvodesregler. 

Dnr KS 2015-0141  Inkom 2015-04-29 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 § 127 att motion överlämnas till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

 

Medborgarförslag: Idrottspolitiskt program för Storfors kommun 2015. 

Dnr KS 2015-0019  Inkom 2015-01-19 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-12 § 104 att medborgarförslaget  

remitteras till kommunstyrelsen för beredning samt att kommunfullmäktige 

besvarar medborgarförslaget. 

 

Medborgarförslag: Vi kan byta grejer med varann. 

Dnr KS 2015-0147  Inkom 2015-04-29 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning samt att kommunfullmäktige besvarar 

medborgarförslaget. 
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KF § 161 forts. 

 

Medborgarförslag: Förbjud all användning av pyroteknik i hela Storfors kommun. 

Dnr KS 2015-0161  Inkom 2015-04-29 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-25 § 139 att medborgarförslaget 

remitteras till kommunstyrelsen för beredning samt att kommunfullmäktige 

besvarar medborgarförslaget. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Godkänna redovisningen av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag. 

 

___________________ 
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  Dnr KS 2014-0317 

 

 

KF § 162 Rapport från arbetsgruppen för fullmäktigeberedning 
 

Lennart Johansson (S) redogör för arbetsgruppens arbete för 

fullmäktigeberedningar. Arbetsgruppen kommer att ha ett möte fredagen den 9 

oktober 2015. 

Tidsschema är att arbetsgruppen skall ha arbetat fram ett förslag som kan 

behandlas/diskuteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 november 

2015.  

 

____________________  
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 Dnr KS 2015-0280 

 

KF § 163 Delårsrapport 2015 

 

 
Ekonomichef Ingela Bergare redogör för delårsbokslut 2015. 

 

I delårsrapporten har fokus varit på fortsatt utveckling av verksamhets-

rapportering och inte bara att fokusera på ekonomiska avvikelser. 

Kommunens delårsresultat visar på positivt resultat om 2 098 tkr, resultatet 

inklusive VA-verksamheten är 1 105 tkr. 

 

I delårsrapporten är inte måluppfyllelsen redovisad inom alla delar men arbetet 

fortgår med uppföljningar för att presenteras i sin helhet i årsredovisningen. 

 

Delårsrapporten innehåller inte någon balanskravsutredning då den inte skulle 

visa en rättvisande bild av kommunens resultat vid årets slut då kommunen valt 

att inte räkna med den återbetalning av 2004 års premier till AFA-försäkring 

som kommer att återbetalas till kommunen i slutet av året. Anledningen till att 

AFA-pengarna inte tas med i prognosen för helåret är att osäkerheten kring 

beloppets storlek var alltför stor. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 § 119 bilaga 2 om  

reviderad budget för 2015.  

Den reviderade budgeten uppgick till ett positivt resultat om +406 tkr. 

 

Prognosen för helåret 2015 uppgår i delårsrapporten till ett positivt resultat om 

393 tkr, prognosen inklusive VA-verksamheten uppgår till 24 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2015-04-29 § 119 samt bilaga 2.  

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-08-31 § 116 samt bilaga 1. 

Kommunstyrelsen 2015-09-22 § 152 samt bilaga 1. 

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-01-01 – 2015-06-30. 

Översiktlig granskning av delårsrapport, Revisionsrapport, 2015-10-08.  

 

Förslag på sammanträdet – Yrkande 

Andris Widuss (M) yrkar att följande dokument läggs som en bilaga till 

kommunfullmäktiges beslut gällande delårsrapport 2015: 

-  Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-01-01—2015-06-30. 

- Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. 
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KF § 163 forts. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden meddelar att det dels föreligger kommunstyrelsens förslag, 

dels ett tilläggsförslag från Andris Widuss (M). 

Ordföranden meddelar att han först kommer att ställa proposition på 

kommunstyrelsens förslag och därefter på Andris Widuss (M) tilläggsförslag. 

 

Följande propositionsordning uppläses och godkännes: 

Beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Andris Widuss (M) tilläggsförslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit Andris Widuss (M) 

tilläggsförslag 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Fastställa delårsrapport med delårsbokslut och prognos enligt bilaga 1. 

 

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-01-01—2015-06-30, 

biläggs protokollet enligt bilaga 2. 

 

Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport, biläggs protokollet 

enligt bilaga 3. 

  

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mikael Jareke 

Ingela Bergare 

http://www.storfors.se/download/18.d5ac3a7150608ae42638638/1445252853855/1+Del%C3%A5rsbokslut+2015.pdf
http://www.storfors.se/download/18.d5ac3a7150608ae42638639/1445252865399/2+Revisorernas+utl%C3%A5tande+avseende+del%C3%A5rsrapport.pdf
http://www.storfors.se/download/18.d5ac3a7150608ae4263863a/1445252871764/3+Revisionsrapport+del%C3%A5rsrapport.pdf
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 Dnr KS 2015-0139 

 

KF § 164 Årsredovisning 2014 för Värmlands läns kalkningsförbund 

 
Revisionen i kommunalförbundet har granskat förbundet årsredovisning och 

bokslut 2014. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god 

revisionssed. Revisorerna har i granskningen biträtts av KPMG. 

 

Förbundet redovisar för 2014 ett negativt resultat omfattande 194 tkr för 

verksamheten. 

Samtidigt överfördes 180 tkr från fjolårets resultat för att täcka några av årets 

åtgärder. Det innebär dock att förbundet, trots överföringen, redovisar ett negativt 

resultat om 14 tkr. 

Enligt kommunallagens balanskrav ska underskottet återställas inom tre år för att 

förbundet ska klara kommunallagens krav på ekonomi i balans. 

 

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska finansiella mål och 

verksamhetsmässiga mål anges i budgeten. Revisorerna anser att Värmlands läns 

Kalkningsförbund tydligare kan formulera vilka finansiella och 

verksamhetsmässiga mål som gäller för verksamheten och därmed möjliggöra en 

tydligare uppföljning av måluppfyllelsen. Revisorerna bedömer att 

årsredovisningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av förbundets finansiella 

resultat och ekonomiska ställning och har upprättats i enlighet med Kommunal 

redovisningslag och enligt god revisionssed. 

 

Bedömning av årsbokslut utifrån lagstiftning om god ekonomisk hushållning 

Revisorerna har till uppgift att, enligt kommunallagen 9 kap 9 §, bedöma om 

årsbokslutet är förenligt med de mål direktionen beslutat om. Bedömningen gäller 

både de finansiella målen och målen och riktlinjerna för verksamheten. 

Revisorernas övergripande bedömning är att förbundet arbetat i enlighet med de 

mål som anges. Revisorerna anser dock att Värmlands läns Kalkningsförbund 

tydligare kan formulera vilka finansiella och verksamhetsmässiga mål som gäller 

för verksamheten och därmed möjliggöra en tydligare uppföljning av 

måluppfyllelsen. 

 

Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats och presenterats i enlighet med 

lagen om kommunal redovisning. Resultaträkningen och balansräkningen bedöms 

ge en rättvisande bild av förbundets finansiella resultat och den ekonomiska 

ställningen vid årets utgång. 

Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs och att 

årsredovisningen godkänns. 



  

 

STORFORS KOMMUN 
 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2015-10-07 

 
Sida 

12(31) 

 

  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KF § 164 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport Värmlands läns Kalkningsförbund  

2014-01-01 – 2014-12-31. 

Revisorernas redogörelse 2014. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-08-31 § 117. 

Kommunstyrelsen 2015-09-22 § 153. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Fastställa resultat- och balansräkningen. 

 

Godkänna årsredovisning 2014 för Värmlands läns Kalkningsförbund. 

 

____________________ 

 

Thomas Backelin deltar ej vid behandling av ärendet på grund av jäv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Värmlands läns Kalkningsförbund 

Thomas Backelin 

Hans Lindqvist 
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  Dnr KS 2015-0139 

 

KF § 165 Ansvarsfrihet för Värmlands läns kalkningsförbund 
 

 
Revisorerna i Värmlands läns Kalkningsförbund har granskat 

kommunalförbundets verksamhet under år 2014. Granskningen har utförts enligt 

kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och förbundets 

revisionsreglemente. 

Revisorerna har löpande tagit del av direktionens verksamhet via protokoll och 

andra beslutsunderlag. Vidare har granskning av räkenskaperna skett. KPMG har 

biträtt revisorerna vid revisionen. 

 

Förbundet redovisar för 2014 ett negativt resultat omfattande 194 tkr för 

verksamheten. Samtidigt överfördes 180 tkr från fjolårets resultat för att täcka 

några av årets åtgärder. Det innebär dock att förbundet, trots överföringen, 

redovisar ett negativt resultat om 14 tkr. 

Enligt kommunallagens balanskrav ska underskottet återställas inom tre år för att 

förbundet ska klara kommunallagens krav på ekonomi i balans. 

Granskningen av räkenskaperna och förbundets förvaltning visar att verksamheten 

bedrivits i enlighet med förbundsordningen och förbundet ändamål. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna är rättvisande och att de presenteras i 

årsredovisningen i enlighet med lagen om kommunal redovisning. 

Den samlade bedömningen är att förbundet och dess direktion genomfört årets 

verksamhet och verkat i den riktning som medlemskommunerna avsett vid 

bildandet av kommunalförbundet. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2014. 

Verksamhetsrapport 2014-01-01 – 2014-12-31. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-08-31 § 118. 

Kommunstyrelsen 2015-09-22 § 154. 
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KF § 165 forts. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas för förbundsdirektionen för Värmlands läns 

Kalkningsförbund för 2014. 

____________________  

 

Thomas Backelin (S) deltar ej vid behandling av ärendet på grund av jäv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Värmlands läns Kalkningsförbund 

Thomas Backelin 

Hans Lindqvist 
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  Dnr KS 2015-0105 

 

KF § 166 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015,  

 Kommuninvest 

 
Kommuninvest har behov av större eget kapital på grund av nya lagkrav som 

vuxit fram efter finanskrisen. Föreningsstämman fastställde, 2015-04-16, nya 

stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening som möjliggör för medlemmarna 

att erlägga särskilda insatser för att komma upp i de belopp som krävs för att 

fullgöra den obligatoriska insatsskyldigheten som följer av medlemskapet i 

Kommuninvest ekonomisk förening. 

 

Kommunens fördelar med att erlägga en insats motsvarande högsta nivån är att då 

får kommunen i framtiden resultatföra en eventuell återbäring och dessutom får 

kommunen ränta på medlemsinsatsen.  

Sett några år bakåt har de årliga återbäringarna och räntan på insatskapitalet varit 

683 tkr (2012), 637 tkr (2013) och 640 tkr (2014). Dessa belopp kommer på sikt 

att minska då Kommuninvest förändrat sina utlåningsmarginaler. 

 

Kommunens extra inbetalning av insatskapital kommer inte påverka resultatet 

utan påverkar enbart balansräkningen med att vi får en ökad tillgång i form av ett 

ökat ”aktieinnehav” och minskade likvida medel alternativt en ökad skuld. 

 

Beslutsunderlag 

Kommuninvest förfrågan om särskild medlemsinsats 2015-05-21. 

Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare, 2015-08-06. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-08-31 § 119. 

Kommunstyrelsen 2015-09-22 § 155. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Storfors kommun erlägger 1 291 055 kronor som gör att kommunens insats blir 

motsvarande högsta nivån om 900 kronor/invånare enligt Kommuninvest 

uppgifter. 

 

___________________  

 

 

Kopia 

Ingela Bergare 
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  Dnr KS 2015-0257 

 

KF § 167 Låneram för 2015/omsättning lån 

 

Storfors kommun ska i första hand använda egna medel för att finansiera 

reinvesteringar och amortering av låneskuld. Befintliga lån kan också omsättas i 

nya lån vid förfallodag. För att rationellt hantera omsättning av lån behöver 

kommunfullmäktige fatta beslut om låneram och delegera rätten att omsätta lån 

till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare, 2015-08-06. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-08-31 § 120. 

Kommunstyrelsen 2015-09-22 § 157. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Kommunstyrelsen har, under år 2015, rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2015. 

 

____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mikael Jareke 

Ingela Bergare 
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  Dnr KS 2015-0048 

 

KS § 168 Nytt särskilt boende, bildande av kooperativ  

 hyresrättsförening, stadgar, stiftaravtal samt  

 borgensåtagande 

 

Riksbyggen och Storfors kommun har sedan november 2014 i projektform 

samarbetat kring byggnation av ett nytt särskilt boende.  

 

Projektets syftar till ett långvarigt samarbete mellan parterna, som genom en 

kooperativ hyresrättsförening skall skapa ett modernt och tidsenligt boende för 

äldre.  

 

Alla kostnader som byggnationen innebär finansieras av föreningen via lån. 

Kommunen lämnar föreningen kommunal borgen för att garantera lägsta 

lånekostnad för föreningen. 

 

Föreningen styrs av ett antal dokument och avtal som grundläggs i samband med 

bildandet av föreningen. Några av dessa är föreningens stadgar som grundas på 

lagen om kooperativa hyresrätt (2002:93) och det stiftaravtal som tecknas mellan 

kommunen och Riksbyggen om syfte och ändamål med föreningen. 

 

Genom föreslagen lösning erhålls en ny fastighet för vårdboende om 40 platser. 

Boendet kommer att uppföras inom planområdet Koltorp 1:18 och kommer att 

placeras mitt emot Kroppavägen 5 enligt tidigare beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mikael Jareke, 2015-08-20. 

Förslag till stadgar för kooperativ hyresrättsföreningen Trygga hem i Storfors.  

Förslag till stiftaravtal med Riksbyggen. 

Förslag till samverkansavtal med kooperativ hyresrättsföreningen Trygga hem i 

Storfors. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-08-31 § 121. 

Bilaga 2 till kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-08-31. 

Bilaga 3 till kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-08-31. 

Bilaga 4 till kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-08-31. 

Kommunstyrelsen 2015-09-22 § 158 jämte bilagor 2-4. 
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KF § 168 forts. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Storfors kommun bildar tillsammans med Riksbyggen en kooperativ 

hyresrättsförening med namnet kooperativa hyresrättsföreningen Trygga hem i 

Storfors.  

 

2. Storfors kommun utser tre personer till ordinarie styrelseledamöter i 

föreningen och tre personer som ersättare.  

 

3. Storfors kommun antar föreslagna stadgar för föreningen enligt bilaga 4. 

 

4. Storfors kommun tecknar stiftaravtal med Riksbyggen som reglerar syfte och 

ändamål med föreningen enligt bilaga 5. 

 

5. Storfors kommun säljer anvisad fastighet till föreningen enligt senare upprättat 

köpekontrakt.  

 

6. Storfors kommun tecknar samverkansavtal med föreningen enligt bilaga 6. 

 

7. Storfors kommun lämnar kommunal borgen till kooperativa 

hyresrättsföreningen Trygga hem i Storfors på den totala finansieringen av 

åtgärderna om 82,0 mnkr. 

 

___________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mikael Jareke 

Ingela Bergare 

Marianne Forsman 

Styrgruppen 

Projektgruppen 

Jonas Ekstam, Riksbyggen 

Tore Johansson, Riksbyggen 

Joakim Jacobsson, Riksbyggen 

 

 

http://www.storfors.se/download/18.d5ac3a7150608ae4263863b/1445252886350/4+Stadgar+f%C3%B6r+Kooperativa+hyresr%C3%A4ttsf%C3%B6reningen.pdf
http://www.storfors.se/download/18.d5ac3a7150608ae4263863c/1445252897644/5+Stiftaravtal+med+Riksbyggen.pdf
http://www.storfors.se/download/18.d5ac3a7150608ae42638642/1445252905023/6+Samverkansavtal+med+Kooperativa+hyresr%C3%A4ttsf%C3%B6reningen+Trygga+Hem.pdf
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  Dnr KS 2015-0247 

 

KF § 169 Krisledningsplan 2015-2018 

 

Sammanfattning 

Enligt Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, som trädde i kraft den 1 

september 2006, skall kommunen för varje ny mandatperiod fastställa en plan för 

hur man skall hantera en extraordinär händelse. Nu gällande krisledningsplan 

antogs av kommunfullmäktige 2012-03-08. 

 

Kommunen har nu tagit fram en aktuell krisledningsplan för mandatperioden 

2015-2018 som bygger på erfarenheter och utvärderingar från genomförda 

utbildningar och övningar, samt de risker och sårbarheter som har framställts i 

kommunens risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2015-2018. Planen 

kommer att löpande revideras efter framtida planerade utbildningar och övningar 

samt eventuella lagändringar. 

 

Bakgrund 

Syftet med planen är framför allt att vara ett hjälpmedel vid en 

samhällsstörning/extraordinär händelse. 

 

Krisledningsplanen består av en grundplan med bilagor. I grundplanen redovisas 

bl.a. hur kommunens ledningsansvar är organiserat vid en särskild händelse i 

fredstid. Kommunens krisledningsorganisation består i planen av en 

krisledningsnämnd (kommunstyrelsen) och en beredningsgrupp. Till 

krisledningen kopplas även en servicefunktion och en informationsenhet med 

tillhörande lägesfunktion.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från säkerhetssamordnare Michael Björklund, 2015-08-11. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-08-31 § 123 samt bilaga 6. 

Kommunstyrelsen 2015-09-22 § 160 samt bilaga 6. 

 

Säkerhetssamordnare Michael Björklund redogör för krisledningsplan  

2015-2018.  

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Anta reviderad krisledningsplan för mandatperioden 2015-2018 enligt bilaga 7. 

 

___________________ 

 

Kopia 

Michael Björklund 

Krisledningsnämnden 

 

http://www.storfors.se/download/18.d5ac3a7150608ae42638643/1445252916177/7+Krisledningsplan+2015-2018.pdf
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  Dnr KS 2015-0233 

 

KF § 170 Nytt samverkansavtal och ändrat reglemente för gemensam 

 drifts- och servicenämnd  

 

Landstinget i Värmland ansöker om att ingå i den gemensamma drifts- och 

servicenämnden i Karlstads kommun. Nämnden inrättades den 1 januari 2010 av 

de 16 kommunerna i Värmland, Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, 

Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, 

Säffle, Torsby och Årjäng, med Karlstad som värdkommun för nämnden. Syftet 

med samverkan i nämnden är att skapa förutsättningar för att använda resurser på 

ett mer kostnadseffektivt sätt, att öka kvaliteten i verksamheten, samt att bättre 

kunna följa utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde. I dagsläget är 

samverkan i nämnden inriktad på IT-området, men det kan i framtiden utökas till 

att omfatta även andra verksamhetsområden om de samverkande parterna så 

önskar. 

 

Landstinget i Värmland framhåller i sin ansökan det samberoende som råder 

mellan landstinget i Värmland och länets kommuner för att få till stånd en IT-

utveckling i länet som medger en utveckling inom bland annat området eHälsa. 

Redan vid nämndens inrättande 2010 nämndes eHälsa som ett område där 

samverkan är nödvändig för att skapa en gemensam portal för tillgång till 

vårdrelaterade tjänster enligt den nationella strategin för vård och omsorg. 

Landstinget i Värmlands deltagande i den gemensamma drifts- och 

servicenämnden bedöms vara av avgörande betydelse för en framgångsrik 

utveckling inom området. 

 

Landstinget i Värmland betonar också i sin ansökan att dess deltagande i nämnden 

skulle stärka nämndens position i dialog med leverantörer och samverkanspartners 

samtidigt som utökad samverkan kan ge ytterligare effektivitetsvinster. 

 

Den gemensamma drifts- och servicenämnden har behandlat landstingets i 

Värmlands ansökan och är positiv till dess deltagande i nämnden.  

 

En utökad samverkan med landstinget i Värmland som ny deltagande part i 

nämnden kräver att nytt samverkansavtal och ändrat reglemente för nämnden 

upprättas och godkänns av samtliga parter.  

Karlstads kommun har tagit fram förslag på samverkansavtal och reglemente som 

gäller från och med den 1 januari 2016 förutsatt samtliga samverkande parters 

godkännande. 
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KF § 170 forts. 

 

De huvudsakliga ändringar som föreslås är att nämndens sammansättning utökas 

till 17 ledamöter och 17 ersättare, samt att en ny post som andre vice ordförande 

inrättas. Av kommunallagen följer att Karlstads kommun utser ordförande och 

vice ordförande. Kommunledningskontoret föreslår att posten som förste vice 

ordförande bör utses bland ledamöter från kommuner med annan politisk 

majoritet än Karlstads kommun och att andre vice ordförande är den ledamot som 

representerar landstinget i Värmland. 

 

Landstinget i Värmland ska inför den 1 januari 2016 utse en ledamot och en 

ersättare till nämnden. För kommunernas del föranleder det nya 

samverkansavtalet ingen förändring avseende representation eftersom 

kommunernas ledamöter och ersättare i nämnden för innevarande mandatperiod 

2015 – 2018 redan har utsetts och tillträtt sina poster. 

 

Vid nämndens inrättande beslutades att de samverkande parterna ska lämna ett 

årligt bidrag till nämndens verksamhet med belopp som motsvarar administrativa, 

allmänna eller övergripande kostnader som föranleds av nämndens verksamhet. 

Bidraget betalas av de samverkande parterna i lika delar och beloppet ska räknas 

upp årligen med användning av arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän, SNI-

kod M (Standard för svensk näringsgrensindelning, där kod M motsvarar företag 

inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik). Basår för indexberäkningen är 

2009 och jämförelsemånad är oktober. AKI M oktober 2009 är 101,8. (januari 

2008 = 100.) För år 2010 fastställdes årsbeloppet till 55 000 kr per samverkande 

part. Formeln för uppräkning av årsbelopp för år Y blir då: 55000×(AKI okt år Y-

1/AKI okt 2009). AKI publiceras på Statistiska Centralbyråns hemsida månadsvis 

med en viss eftersläpning. Det är i dagsläget för tidigt att beräkna årsbeloppet för 

2016, men beloppet för 2015 blir enligt formeln 62 000 kronor i avrundat värde 

för varje samverkande part, 55 000×(114,8/101,8) = 62 024. 

 

I övrigt finansieras de uppdrag som nämnden åtar sig av de samverkande parter 

som deltar i respektive uppdrag. Dessa kostnader fördelas med utgångspunkt i 

vilken nytta var och en av de medverkande parterna har i samverkansuppdraget. 

 

Den gemensamma drifts- och servicenämnden bör i och med den nya 

sammansättningen snarast se över delegeringsordning och attestreglemente.  
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KF § 170 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Landstinget i Värmlands ansökan 2015-03-23. 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande till DSN 2015-04-21. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse till DSN 2015-04-21. 

Gemensamma drifts- och servicenämndens protokoll 2015-05-13 § 1. 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2015-06-25. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-06-25. 

Reglemente för drifts- och servicenämnden från och med 2016-01-01,  

version 2015-06-25. 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mikael Jareke, 2015-08-04. 

Reviderat förslag till Samverkansavtal för gemensam drifts- och servicenämnd 

från och med 2016-01-01, version 2015-08-25. 

Utdrag Kommunstyrelsens protokoll i Karlstad 2015-08-27 § 7. 

Följebrev Karlstads kommun, 2015-08-31. 

Arvika kommun kommunfullmäktige 2015-08-31 § 160 samt bilaga 9 och 10. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-08-31 § 127. 

Kommunstyrelsen 2015-09-22 § 164 samt bila 9 och 10. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Förslaget till nytt samverkansavtal för gemensam drifts- och servicenämnd 

  godkänns och gäller från och med den 1 januari 2016 under förutsättning att 

  samtliga samverkande parter fattar motsvarande beslut, bilaga 8. 

 

2. Förslaget till ändrat reglemente för gemensam drifts- och servicenämnd 

  godkänns och gäller från och med den 1 januari 2016 under förutsättning att 

  samtliga samverkande parter fattar motsvarande beslut, bilaga 9. 

 

____________________ 

   

 

 

 

 

 

Kopia 

Drifts- och servicenämnden, Karlstad kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.storfors.se/download/18.d5ac3a7150608ae4263865d/1445252926644/8+Samverkansavtal+gemensam+drifts-+och+servicen%C3%A4mnd.pdf
http://www.storfors.se/download/18.d5ac3a7150608ae4263865e/1445252938126/9+Reglemente+gemensam+drifts-+och+servicen%C3%A4mnd.pdf
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  Dnr KS 2015-0232 

 

KF § 171  Gemensam e-tjänsteplattform i Värmland 2016-2019 – 

  Drifts och servicenämnden 

 

Bakgrund 
Inledning 

Den gemensamma drifts- och servicenämnden (DSN) i Värmland inrättades 1 

januari 2010. I nämnden ingår samtliga 16 Värmländska kommuner – Arvika, 

Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, 

Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng. Karlstads kommun är 

värdkommun för nämnden. Detaljer för samverkan i nämnden regleras i 

samverkansavtal samt reglemente. 

Övergripande inriktning och prioritering 

Till grund för planeringen av nämndens verksamhet ligger, de av kommunerna, 

beslutade strategier och handlingsplaner. De dokument som anger den 

övergripande strategiska inriktningen för samverkan i Värmland är SKL:s strategi 

för eSamhället, Regional digital Agenda Värmland samt kommunernas egna 

strategier och handlingsplaner.    

SKL:s strategi för eSamhället 

Strategin syftar till att stödja den kommunala sektorn i utvecklingen av e-

förvaltning. I strategin anges tre övergripande mål för utveckling av kommunal 

sektors utveckling av e-förvaltning.  

Målen är: 

 Enklare vardag för privatpersoner och företag 

 Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 

 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

 

Utifrån dessa mål definieras också ett antal strategiska utmaningar. 

Regional digital Agenda för Värmland 

Den digitala agendan anger på en övergripande nivå, målen för den digitala 

utvecklingen i Värmland under tidsperioden 2014 – 2020. Syftet är att blicka 

framåt samt tillvarata de initiativ som pågår inom olika områden för att genom 

digital teknik utveckla länet. 
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KF § 171 forts. 

 

Handlingsplanen omfattar sex strategiskt utvalda områden:  

 tillgång till bredband 

 digitalt innanförskap 

 e-tjänster/e-förvaltning 

 eHälsa 

 näringsliv 

 entreprenörskap och innovation  

 skola och undervisning 

 

Handlingsplanen belyser inom respektive områden nationella mål, inriktningsmål 

för Värmland, genomförda regionala åtgärder och framtida regionala åtgärder. 

Ansvaret för att implementera och realisera målen i den regionala digitala agendan 

för Värmland genom handlingsplaner och strategier hanteras av respektive 

organisation. Den regionala digitala agendan är framtagen i samråd mellan 

Länsstyrelsen i Värmland, Drifts- och servicenämnden och Region Värmland.  

Vision 

Den gemensamma drifts- och servicenämndens långsiktiga vision för samverkan 

uttrycks i visionen - det ska bli bättre att vara medborgare i Värmland. Visionen 

ska vara en ledstjärna i planeringen av verksamheten och innebär att nämnden ska 

skapa förutsättningar för samverkan kommuner emellan. Genom samverkan kan 

resurser nyttjas på ett mer kostnadseffektivt sätt och kvalitén samt möjligheten att 

följa utvecklingen förbättras.  

Övergripande mål 

De övergripande målen gällande arbetet inom ramen för samverkan i Drift- och 

servicenämnden har beslutats i samband med inrättande av nämnden och gäller 

således även 2015.  

Målen för den gemensamma drifts- och servicenämnden är: 

 lägre kostnad för drift som kan ske gemensamt  

 effektivare utnyttjande av resurser genom samverkan  

 bidra till en bättre och snabbare utveckling genom samverkan  

 genomföra gemensamma upphandlingar som resulterar i lägre kostnader även 

om inte drift sker gemensamt  
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KF § 171 forts. 

Ett gemensamt e-samhälle i Värmland - bakgrund 

Den 19 februari 2013 lanserade Värmlands kommuner en gemensam  

e-tjänsteplattform för medborgarna i länet. Målet var att det skall bli bättre att vara 

medborgare i Värmlands län genom att:  

 erbjuda likartade tjänster till invånare, företag och föreningar i hela länet 

 invånarna ska känna igen sig oavsett kommun 

 minimera den digitala klyftan mellan stor och liten kommun 

 gemensamma e-tjänster, gemensam drift och gemensam support-organisation 

ska optimera och ge större utväxling på varje satsad krona 

 genom att försöka likforma bakomliggande processer möjliggörs samverkan 

även av utförandet 

Lösningen – gemensam e-tjänsteplattform 

E-tjänsteplattformen bygger på en gemensam databas och det är samma e-tjänster 

som används i alla kommuner men med olika webbgränssnitt. Den höga graden av 

samnyttjande av e-tjänster ger optimalt teknikutnyttjande och kostnadseffektiv 

drift med lägre service och förvaltningskostnader. Det blir förenklat underhåll och 

uppdatering, en ändring på ett ställe slår direkt igenom för alla kommuner.  

Speciellt är den unika funktionen för "Mina sidor" där alla kommuners  

e-tjänster kan presenteras och där medborgaren ser alla sina ärenden oavsett 

vilken kommun som handlägger ärendet. Medborgaren kan logga in och signera 

ärenden via en länsgemensam lösning för e-legitimation (exempelvis mobilt 

Bank-ID). 

E-kontoret  

För att stödja utvecklingsarbetet så har kommunerna ett gemensamt e-kontor med 

samlad hög kompetens runt e-tjänsteutveckling. E-kontoret tillhandahåller 

modeller och processer för att underlätta införande av e-tjänster samt ger stöd vid 

förankring och anpassning av tjänster, handläggningsarbete mm. 

Cesam Värmland  

Det gemensamma utvecklingsarbetet leds av ett råd med e-tjänsteansvariga från 

alla kommuner, kallat Cesam Värmland, ett regionalt Center för eSamhället. 

Cesam Värmland är styrgrupp till e-kontorets arbete. 

Finansiering  

Modellen för att fördela kostnaderna mellan kommunerna i Värmland består av 

två delar, en fast driftskostnad som fördelas efter kommunstorlek och en rörlig 

förvaltningskostnad som beror på antal e-tjänster kommunen använder. Idag finns 

över 200 valbara e-tjänster för kommunerna att ta i drift när behov finns. 

Värmlands kommuner har arbetat efter den finansieringsmodell som beslutades  
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KF § 171 forts. 

 

2013 (DSN-2013-3 Dpl 11). Fortsatt utveckling och ökat behov utifrån 

kommunernas och medborgarens krav har medfört ökad kostnad.  

 

 

Den totala driftskostnaden och den rörliga förvaltningskostnaden beräknas 2015 

bli: 

 
Tabell beskriver beräknad kostnad per kommun för drift och förvaltning av den 

gemensamma e-tjänsteplattformen i Värmland 2015. 
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KF § 171 forts. 

 

Den totala driftskostnaden och den rörliga förvaltningskostnaden beräknas 2016 

bli: 

 

Tabell beskriver beräknad kostnad per kommun för drift och förvaltning av den 

gemensamma e-tjänsteplattformen i Värmland 2016. 
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KF § 171 forts. 

 

Ett gemensamt e-samhälle i Värmland – upphandling  

e-tjänsteplattform 

Avtalet för Värmlands kommuners e-tjänsteplattform löper nu ut och en ny öppen 

upphandling kommer att genomföras. Det nya avtalet kommer att löpa på 3 till 8 

år.  

Ett beslut ska fattas i DSN och innan dess i respektive kommun kring fortsatt 

samarbete kring e-förvaltning i Värmland kopplat till nytt avtal (2016-2019). 

Detta för att säkerställa ingående parter i upphandling och kommande avtal. 

Under avtalsperioden kommer kostnaderna redovisas årligen.  

Under den nya avtalsperioden behöver också en utvärdering och översyn göras 

kring e-kontoret och Cesam Värmlands arbete samt kostnadsmodell. Syftet är att 

bli ännu effektivare och underlätta arbetet att ta fram nya e-tjänster och nå de 

uttalade målen i den regionala digitala agendan kring e-tjänster.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2012-08-15 § 87. 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mikael Jareke, 2015-08-12. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-08-31 § 128. 

Kommunstyrelsen 2015-09-22 § 165. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Storfors kommun avser delta i fortsatt samarbete kring  

e-kontoret och Cesam Värmland enligt tidigare beslutad modell (KS beslut Dnr 

KS 2012-0123 den 15 augusti 2012) med kostnader baserad på 2016 års budget. 

Nytt avtal kan komma att påverka kostnaden. 

 

2. Karlstads kommun kommunledningskontor får i uppdrag att upphandla ett nytt 

avtal kring en gemensam e-tjänsteplattform för Värmlands kommuner.  

 

3. Översyn avseende arbetssätt och kostnadsmodell för e-tjänstearbetet genomförs 

2016. 

 

____________________ 

 

 

 

Kopia 

Drifts- och servicenämnden, Karlstads kommun 
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  Dnr KS 2015-0253 

 

KF § 172 Ställningstagande till avsiktsförklaring för medverkan i 

  regionbildningsprocessen 

 
 

Bakgrund 

En regionbildningskommitté bildades under 2012 för att kartlägga 

förutsättningarna för bildande av en regionkommun i Värmland. En aktivitet har 

varit att besöka samtliga kommuner, landstinget samt Region Värmland för att få 

synpunkter på en eventuell regionbildning. Kommittén har också följt den 

nationella utvecklingen där, utöver tidigare beslutade regioner, även landstingen i 

Östergötland, Jönköping, Örebro, Jämtland, Kronoberg och Gävleborg bildat 

regionkommuner från januari 2015. Arbete pågår förnärvarande i samtliga 

kvarstående landsting om regionbildning 2017 eller 2019. Vidare har regeringen 

aviserat att man har för avsikt att under året initiera en dialog om större regioner.  

Regionbildningskommittén har nu tagit fram ett förslag på projekt- och tidsplan 

för arbetet i Värmland. Planen är indelad i tre steg och tar utgångspunkt i en 

målsättning om att bilda en regionkommun för Värmland 2019. Första steget är  

lärafasen där kunskaper och erfarenheter hämtas in från de som redan bildat 

regioner. Andra steget är en planeringsfas som syftar till att ta fram underlag i 

form av mål, uppdrag, politisk- och tjänstemannaorganisation, former för 

samverkan samt hur man kan hantera de interkommunala frågorna. Avslutningsvis 

kommer en genomförandefas om parterna enats om en ansökan och 

godkännandebeslut fattats av riksdagen.  
Arbetet ska präglas av stor delaktighet och öppenhet. Avrapporteringar kommer 

kontinuerligt att ske till de månatliga KSO-mötena, nu utökade med även 

oppositionsföreträdare. En politisk styrgrupp kommer att bildas för att leda arbetet. 

 

Beslutsunderlag 

Regionbildningskommittén i Värmland med bilaga avsiktsförklaring att medverka i 

regionbildningsprocessen, 2015-08-14. 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mikael Jareke, 2015-08-20. 

Arvika kommun kommunfullmäktige 2015-08-31 § 161. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-08-31 § 129. 

Kommunstyrelsen 2015-09-22 § 166. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Storfors kommun kommer att medverka i regionbildningsprocessen och efter 

lärafasen ta ställning till fortsatt arbete med att bilda regionkommun.    

___________________ 

 

Kopia 

Region Värmland 

Regionbildningskommittén i Värmland 
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 Dnr KS 2015-0309 

 

 

KF § 173 Val av ordinarie lekmannarevisor och   

 lekmannarevisorssuppleant till Renhållningsbolaget i 

 Mellansverige AB för tiden 2015-2018 

 

 

  

 

Enligt aktieägaravtalet mellan Karlskoga Energi & Miljö AB och Storfors 

kommun skall parterna utse en lekmannarevisor vardera samt en 

lekmannarevisorssuppleant.  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-25 § 158 att överlämna ärendet till 

kommunfullmäktiges valberedning. 

 

Beslutsunderlag 
Aktieägaravtal mellan Karlskoga Energi & Miljö AB. 

Kommunfullmäktige 2015-06-25 § 158. 

Kommunfullmäktiges valberedning 2015-09-21 § 35. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

Utse Ingemar Olsson till ordinarie lekmannarevisor i Renhållningsbolaget i 

Mellansverige AB för tiden 2015-2018. 

 

Utse Hans Åfeldt till lekmannarevisorssuppleant i Renhållningsbolaget i 

Mellansverige AB för tiden 2015-2018. 

 

 

 

 

 

Kopia 

Ingemar Olsson 

Hans Åfeldt 

Annika Söderman, Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 

Kristina Elmström 
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 Dnr KS 2015-0317 

 

 

KF § 174 Val av två auktoriserade revisorer till Stiftelsen Björkåsen 

  2015-2018 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Utse auktoriserade revisorer Peter Rosengren som ordinarie revisor i Stiftelsen 

Björkåsen för tiden 2015-2018. 

 

Utse auktoriserad revisor Mattias Eriksson som revisorssuppleant i Stiftelsen 

Björkåsen för tiden 2015-2018.  

 

 

__________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Ingela Bergare 

Peter Rosengren 

Mattias Eriksson 

 

 

 


