
 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2017-08-17 

 

Sida 

1(13) 

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset, torsdagen den 17 augusti 

2017, kl. 18.00- 19.45. 

Beslutande Marian Väpnargård (M) Peter Farrington (M)   

Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström (C) 

Hans Jildesten (S) Aurea Karlsson (S) 

Glenn Aspnes (S) Ingrid Resare (S) 

Christina Skogström (S) Birgitta Wiberg (S) 

Steve Nilsson (S) Christoffer Andersson (S) 

Urban Lavén (S) Annika Byström (S) 

Inger Nordström (V) Lars-Erik Carlsson (V) 

Andris Widuss (M) Lennart Johansson (S) 

Thomas Backelin (S)    

Ersättare 
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KF § 45 Meddelanden 

 

 
Bergslagens Räddningstjänst 

Delårsrapport 2017, Tertialrapport 1. 

Dnr KS 2017-52 

 

Kristinehamns kommun 
Internkontrollplan KS § 113. 

 

Internkontrollplan 2017, Administrativa nämnden. 

 

Verksamhets- och Interkontrollplan 2017, Östra Värmlands överförmyndarnämnd.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Godkänna redovisningen av meddelanden. 

 

____________________  
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 Dnr KS 2017-0116 

 

 

KF § 46 Bussresa till Polen 2017 Storfors-Krakow-Storfors 

 Rapport om Polenresan 

 

 

Storfors kommun bedriver ett demokratiprojekt, där elever från årskurs 9 åker till Polen och 

besöker bland annat Auschwitz. 

Projekt är ett led i att främja demokratiarbetet, bekämpa nazism, fascism och annan 

våldsbejakande extremism samt andra inriktningar som vill motverka demokratin i vårt land. 

Vid dessa resor deltar lärare, föräldrar och förtroendevalda. 

 

Peter Farrington (M) visar bilder samt berättar om resan.  

Peter Farrington visar bilder på de fasansfulla handlingar som nazismen gjorde mot 

människor.  

 

I slutet av berättelsen visar Peter Farrington fotografier på barn, familjer och äldre som blev 

offer för nazismen. Peter Farrington betonar att låt oss aldrig glömma bort dessa offer för 

nazismen och i övrigt vad nazismen gjorde mot människor.   

 

____________________ 
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  Dnr KS 2017-0187 

 

 

KF § 47 Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Östra Värmland 

 samt årsredovisning 2016 

 

Samordningsförbundet för Östra Värmland överlämnar årsredovisning 2016 för behandling i 

kommunen. 

 

Revisorer för landstinget och kommunerna samt auktoriserad revisor för staten har granskat 

räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet 

Östra Värmland för verksamhetsåret 2016 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter 

beviljas ansvarsfrihet. 

 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016. 

Samordningsförbundet östra Värmlands Verksamhetsberättelse avseende 2016 års 

verksamhet. 

Rapport från PwC avseende 2016 års revision. 

Revisionsberättelse för år 2016 för samordningsförbundet östra Värmland. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-06-13 § 79. 

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari-31 december 2016, rättad 2017-06-19. 

Kommunstyrelsen 2017-06-26 § 128.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Bevilja styrelsen och ledamöterna i Samordningsförbundet Östra Värmland ansvarsfrihet för 

år 2016.  

 

____________________  

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Eva-Lotta Härdig-Eriksson 

Peter Farrington 

Samordningsförbundet Östra Värmland 
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 Dnr KS 2017-0220 

 

KF § 48 Komplettering i Myndighetsnämndens Reglemente - Lag om e- 

 cigaretter och påfyllningsbehållare 

 
Sammanfattning 

Från och med den 1 juli 2017 får Sverige en lagstiftning om  

Elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter, och påfyllnadsbehållare. 

 
I reglemente för Myndighetsnämnden i Karlskoga och Storfors kommun framgår av 1§ att: 

Myndighetsnämnden är den nämnd som ansvarar för de myndighetsuppgifter som åvilar 

kommunal nämnd som avses i nedanstående lagar, inklusive de föreskrifter och förordningar 

som meddelats med stöd av dessa lagar, samt angränsande lagar, förordningar och 

föreskrifter. 
- Miljöbalken (1998:808)  

- Livsmedelslagen (2006:804) 

- Tobakslagen (1993:581) 

- Alkohollagen (2010:1622) 

- Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 

- Strålskyddslagen (1998:220) 

- Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574) 

- Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) 

 

Bygg- och miljökontoret föreslår att reglementet kompletteras med Lag om E-cigaretter och 

påfyllnadsbehållare. 

 

Överväganden 

Utifrån propositionen föreslås tillsynsansvaret ligga hos kommunerna. 

Beslut om antagande av den nya lagstiftningen kommer att ske 11 maj, om inte något försenar 

beslutsfattande, och lagen avses därefter träda i kraft 1 juli 2017. 

Om beslut inte fattas den 11 maj bör beslut fattas per ordförandedelegation, Karlskoga. 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 5 maj 2017. 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman, och Miljöinspektör och alkoholhandläggare 

Karlskoga-Storfors kommun Pernilla Andersson Wiss, 2017-05-11. 

Myndighetsnämnden 2017-05-11 § 40. 

Karlskoga kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen, delegationsbeslut 2017-05-17. 

Ordförandebeslut enligt KL 6 kap 36 §. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-06-13 § 80. 

Kommunstyrelsen 2017-06-26 § 129. 
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KF § 48 forts. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Pernilla Andersson Wiss, Miljöinspektör & 

Alkoholhandläggare Karlskoga och Storfors kommuner, för ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Godkänna komplettering av Reglementet för Myndighetsnämnden i Karlskoga och Storfors 

kommun med lag om Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. 

 

Fastställa reglemente för Myndighetsnämnden Karlskoga och Storfors kommuner enligt 

bilaga 1.  

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Pernilla Andersson Wiss, Karlskoga 

Kristina Elmström  

http://storfors.se/download/18.c965f0915ca7ed068e6b04/1503660850473/Bilaga+1+KF+2017-08-17+%C2%A7+48+Reglemente+f%C3%B6r+myndighetsn%C3%A4mnden+Karlskoga+och+Storfors+kommun.pdf
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    Dnr KS 2016-0350 

 

KF § 49 Riktlinjer för alkoholservering Karlskoga och Storfors kommun 

 
Sammanfattning 

Den 11 oktober 2011 antog kommunfullmäktige i Karlskoga kommun riktlinjer 

för alkoholservering föreslagna av socialnämnden som då ansvarade för alkoholhandläggning 

och tillsyn. 

  

Från januari 2015 har myndighetsnämnden övertagit det ansvaret och har därför påbörjat 

arbetet att uppdatera de kommunala riktlinjerna för Karlskoga kommun samt inkludera 

Storfors kommun i samma dokument. 

 

De nya riktlinjerna togs upp för information på myndighetsnämnden den 16 juni där det 

beslutades att de skulle skickas ut på medborgardialog under augusti 2016. Dokumentet 

skickades även till övriga förvaltningar och avdelningar inom Karlskoga och Storfors 

kommuner. 

 

Inkomna synpunkter har värderats och riktlinjerna har reviderats i den mån det varit rimligt 

och sedan skickats vidare upp till kommunfullmäktige för fastställande. 

 

Den 15 februari 2017 fattade kommunstyrelsen beslut att föreslå 

kommunfullmäktige godkänna de reviderade riktlinjerna för 

alkoholserveringen i Karlskoga och Storfors kommuner med korrigeringen att första stycket i 

textrutan angående organisationen utgår. 

 

Den 28 mars 2017 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till 

myndighetsnämnden för en belysning av vilka synpunkter man fick under brukardialogen och 

hur synpunkterna har beaktats. 

 

De synpunkter som inkommit från övriga förvaltningar och avdelningar har 

inneburit redaktionella ändringar så som textförståelse, felstavning och liknande.  

Från medborgardialog inkom inga skriftliga synpunkter att ta hänsyn till och det som 

diskuterades vid mötet var inte av sådan art att riktlinjerna kan ta hänsyn till då det finns en 

restriktiv skyddslagstiftning i grunden. 
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KF § 49 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i Karlskoga kommun  

KF § 205 den 11 oktober 2011. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2016 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 juni 2016 

Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 24 januari 2017 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 7 februari 2017 § 36 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 28 februari 2017 § 38 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 mars 2017 

Myndighetsnämnden 2017-04-11 § 24. 

Kommunstyrelsen i Karlskoga 2017-05-22 § 92. 

Kommunfullmäktige i Karlskoga 2017-05-23 § 88.  

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-06-13 § 81. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Pernilla Andersson Wiss, Miljöinspektör & 

Alkoholhandläggare Karlskoga och Storfors kommuner, för ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Fastställa de reviderade riktlinjerna för alkoholservering i Karlskoga och Storfors kommuner 

enligt bilaga 2. 

 

___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Pernilla Andersson Wiss, Karlskoga kommun 

Kristina Elmström 

 

 

 

 

 

  

http://storfors.se/download/18.c965f0915ca7ed068e6b05/1503660859716/Bilaga+2+KF+2017-08-17+%C2%A7+49+Riktlinjer+f%C3%B6r+alkoholservering+%28serveringstillst%C3%A5nd%29.pdf
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  Dnr KS 2017-0222 

 

KF § 50 Taxa för prövning, tillsyn och kontroll inom lagstiftningsområdet alkohol, 

 tobak och vissa receptfria läkemedel 
 

Sammanfattning 

För den prövning, tillsyn och kontroll nämnden utför i enlighet med alkohollagen 

(2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

(2009:730) har kommunen rätt att ta ut avgifter. 

 

Kommunfullmäktige i Karlskoga och Storfors kommuner har delegerat till 

Myndighetsnämnden att fastställa och tillämpa avgifter/taxor inom nämndens område när 

avgifterna/taxorna saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse och inte är av principiell 

vikt. I detta fall anses revidering av taxan vara av så stor vikt att kommunfullmäktige i 

respektive kommun bör fastställa taxan. 

 

Avgifterna föreslogs 2014 vara oförändrade vilket innebär att de i dagsläget är olika för 

Karlskoga och Storfors kommun trots att kostnad och handläggning är likvärdig inom de båda 

kommunerna.  

 

Utifrån samverkansavtal mellan Karlskoga och Storfors kommuner som antogs av 

kommunfullmäktige i Karlskoga kommun 26 november 2014 samt Storfors kommun 18 

december 2014 står skrivet i § 9 att målsättningen är att taxor i utformning och belopp ska 

vara lika i de samverkande kommunerna. Detta underlag är nu klart och överlämnas som 

förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 mars 2017 

Karlskoga och Storfors kommuners taxa för lagstiftningsområdena alkohol, tobak och vissa 

receptfria läkemedel 

Protokollsutdrag från myndighetsnämnden den 11 april 2017 § 23 

Kommunstyrelsens protokoll den 2 maj 2017 § 93 

Kommunfullmäktige i Karlskoga protokoll den 23 maj 2017 § 89 samt tillhörande bilaga. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-06-13 § 82. 

Kommunstyrelsen 2017-06-26 § 131. 
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KF § 50 forts. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Pernilla Andersson Wiss, Miljöinspektör & 

Alkoholhandläggare Karlskoga och Storfors kommuner, för ärendet. 

 

Pernilla Andersson Wiss redogör/besvarar även för kommunstyrelsens uppdrag att en 

komplettering/redovisning skall ske gällande vad är skillnaden i taxor mellan tidigare och nu 

föreslagen taxa. Detta redovisas vid det sammanträde då kommunfullmäktige behandlar 

ärendet. 

 

Pernilla Andersson Wiss meddelar också att kommunfullmäktige i Karlskoga beslutade  

2017-05-23 § 89 att ärendet skall återremitteras för en översyn av taxorna så att de blir 

tydliga, logiska och konsekventa. Dessutom ska anges hur taxornas storlek har beräknats i de 

enskilda fallen. (Se tillhörande bilaga till Karlskoga kommuns kommunfullmäktige § 89). 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkande 
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) yrkar att ärendet återremitteras till 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Återremittera ärendet till kommunstyrelsen.  

 

____________________ 
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  Dnr KS 2017-0223 

    

 

KF § 51 Taxa för lagstiftningsområde E-cigaretter Karlskoga och Storfors 

  kommuner 

 
Avgifter E-cigaretter 
Sammanfattning 

För den prövning, tillsyn och kontroll nämnden utför i enlighet med lagen om e-cigaretter och 

påfyllnadsbehållare, har kommunen rätt att ta ut avgifter. 

 

Kommunfullmäktige i Karlskoga och Storfors kommuner har delegerat till 

Myndighetsnämnden att fastställa och tillämpa avgifter/taxor inom nämndens område när 

avgifterna/taxorna saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse och inte är av principiell 

vikt.  

I detta fall anses taxan vara av så stor vikt att kommunfullmäktige i respektive kommun bör 

fastställa taxan då det handlar om ett helt nytt lagstiftningsområde. 

Sammanfattning 

Utifrån Samverkansavtal mellan Karlskoga och Storfors kommuner som antogs av 

kommunfullmäktige i Karlskoga kommun 26 november 2014 samt Storfors kommun 18 

december 2014 står skrivet i § 9 att målsättningen är att taxor i utformning och belopp ska 

vara lika i de samverkande kommunerna. 

 

Beslut om antagande av den nya lagstiftningen kommer att ske 11 maj, om inte något försenar 

beslutsfattande, och lagen avses därefter träda i kraft 1 juli 2017. 

 

Utifrån propositionen föreslås tillsynsansvaret ligga hos kommunerna med möjlighet att 

finansiera tillsynen av den anmälningspliktiga detaljhandeln med e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare genom avgifter och för att kunna motsvara nya lagstiftningen bör beslut 

om taxa fattas och träda i kraft snarast. 

 

Tillsyns- och ansökningsavgifter enligt denna taxa kommer att läggas in i redan befintligt 

taxedokument avseende alkohol, tobak och vissa receptfria läkemedel och ska index-

uppräknas/nedräknas årligen baserat på KPI. Denna taxa börjar gälla från och med 1 juli 2017 

för att sedan indexregleras varje januari baserat på föregående års KPI enligt SCB. 

 

Vid eventuellt tillkommande tillsyns/anmälningshandläggning enligt ny lagstiftning inom 

detta område, kan det beslutas om separat och kompletteras detta underlag.  
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KF § 51 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 28 april 2017. 

Myndighetsnämnden 2017-05-11 § 41. 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman, 2017-05-11. 

Karlskoga kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen, delegationsbeslut 2017-05-17. 

Ordförandebeslut Myndighetsnämnden enligt KL 6 kap 36 §. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-06-13 § 83. 

Karlskoga kommun, Kommunfullmäktige 2017-06-20 § 106. 

Kommunstyrelsen 2017-06-26 § 132. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Pernilla Andersson Wiss, Miljöinspektör & 

Alkoholhandläggare Karlskoga och Storfors kommuner, för ärendet. 

 

Pernilla Andersson Wiss meddelar också att kommunfullmäktige i Karlskoga beslutade  

2017-06-20 § 106 att ärendet återremitteras till myndighetsnämnden. Förutom Annica 

Wetterlings (M) synpunkter enligt bilaga till Karlskoga KF § 106 ska utredas hur tillsynen 

samordnas med tillsyn av vanliga cigaretter samt ska ärendet koordineras med Storfors 

kommun.  

 

Förslag på sammanträdet – Yrkande 
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) yrkar att ärendet återremitteras till 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Återremittera ärendet till kommunstyrelsen.  

 

____________________   

 

 


