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KS § 195 Godkännande/komplettering av föredragningslistan 

 
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan 

kompletteras med ärende 23 Gatubelysning östra industriområdet och att aktuella frågor blir 

punkt 24. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

Komplettera föredragningslistan enligt ovanstående.   

 

_________________ 
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KS § 196 Meddelanden 

 
Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 

Protokoll 2017-10-27 § 27, redovisning avvikelser tertial 2, 2017. 

Dnr KS 2017-0126. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av meddelanden. 

 

___________________  
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KS § 197 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystem 

 
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för följande: 

*  Eventuellt förvärv av byggnaden korvkiosken. 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för följande ärende:  

 

* Förfrågan från Universitetet i Karlstad om delaktighet i projekt Urbanisering i kommunalt 

 perspektiv.  

  

* Digital agenda. 

  

* Handlingsplan ny kommunallag. Instruktion till Kommunchef. 

 Kommunchef Mats Öman redogör för förändringar i Ny kommunallag. 

 En förändring är bland annat att det ska finnas en instruktion för 

 kommunchef/kommundirektör, webbbaserad anslagstavla. 

 

* IP-ONLY har fått 16,5 miljoner kronor för åtgärder i Storfors kommun. 

 

* Regionbildningsprocessen fortgår. 

 

Personalchef Daniel Bekking redogör för följande: 

 

* Sjukfrånvaro Oktober 2016-oktober 2017 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Uppdra till kommunchef Mats Öman utreda vad det innebär för Storfors kommun att vara 

 delaktig i projekt Urbanisering i kommunalt perspektiv samt att ärendet behandlas på nästa 

 sammanträde med kommunstyrelsen.  

 

2. Uppdra till personalchef Daniel Bekking utarbeta en instruktion för kommunchefen. 

 

____________________ 

 

 

 

Kopia 

Mats Öman 

Daniel Bekking 

Oskar Eklöf 

  



 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2017-11-27 

 

Sida 

6(35) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KS § 198 Anmälan om delegationsbeslut 

 
Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde 

delegationsbeslut nr 42-46. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av delegationsärenden 

 

___________________ 
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 Dnr KS 2017-0100 

 

KS § 199 Ekonomirapport/månadsrapport 
 

Kommunchef Mats Öman redogör för ekonomirapport/månadsrapport.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Uppdra till kommunchefen att till nästa kommunstyrelsesammanträde redogöra för vilka 

tjänster m.m. som är under rubrik nyanställda. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mats Öman 
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 Dnr KS 2017-0224  

 

KS § 200 Rapport om bemanning och kvot inom hemtjänst samt uppföljning mot 

 budget 
 

 

Enhetschef Hemtjänst Eva Turunen redogör för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av rapport om bemanning och kvot inom hemtjänst samt 

uppföljning mot budget enligt bilaga 1. 

 

____________________ 

 

 

  

http://storfors.se/download/18.e4d2db016037ff584e10fc/1513606589864/Bilaga+1+KS+2017-11-27+%C2%A7+200+Sammanst%C3%A4llning+bist%C3%A5ndsbed%C3%B6mda+och+arbetade+timmar+p%C3%A5+Hemstj%C3%A4nsten.pdf
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  Dnr KS 2017- 0224 

 

KS § 201 Rapport programvaror, verksamhetssystem och ledningssystem 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från utvecklingsstrateg Kenneth Sandén, 2017-06-09. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-06-13 § 84. 

Kommunstyrelsen 2017-09-18 § 160. 

Rapport Summering av nuläge avseende nya system/programvaror, 2017-11-23. 

 

Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén redogör för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Godkänna redovisning av rapport programvaror, verksamhetssystem och ledningssystem 

enligt bilaga 2. 

 

Uppdra till kommunchef Mats Öman att redovisa vid ett kommande sammanträde hur 

utbildningsinsatser i Pulsen skall lösas, erforderlig utbildningstid, kostnader.  

 

Uppdra till kommunchef Mats Öman redovisa vid ett sammanträde i början av 2018 vilka 

problem man upplever med ledningssystemet Ensolution och hur det ska åtgärdas.  

 

____________________ 

 

 

 

Kopia 

Mats Öman 

Kenneth Sandén 

Ann-Karin Bohl 

 

   

  

http://storfors.se/download/18.e4d2db016037ff584e10fd/1513606597352/Bilaga+2+KS+2017-11-27+%C2%A7+201+Rapport+programvaror%2C+verksamhetssystem+och+ledningssystem.pdf
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  Dnr KS 2017-0279 

 

 

KS § 202 Remiss - nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-10-09 § 114. 

Förslag till remissvar från Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén, 2017-11-24.  

 

Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén presenterar förslag till remissvar. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Storfors kommun insänder remissvar gällande förslag till Nationell plan för transportsystemet 

för perioden 2018-2029 enligt bilaga 3. 

 

___________________ 

 

 

  

http://storfors.se/download/18.e4d2db016037ff584e10fe/1513606603771/Bilaga+3+KS+2017-11-27+%C2%A7+202+Remiss+-+nationell+plan+f%C3%B6r+transportsystemet+f%C3%B6r+perioden+2018-2029.pdf
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  Dnr KS 2017-0156 

 

 

KS § 203 Tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro 

 
Förteckningen över tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro behöver 

uppdateras.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Ing-Marie Thyr, 2017-09-26. 

Bilaga: Tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro, 2017-10-17.  

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-10-09 § 112. 

Kommunstyrelsen 2017-10-23 § 186. 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman, 2017-11-15. 

 

Kommunstyrelsen önskar en förklaring till ”tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares 

korttidsfrånvaro.  

 

Varför inte MAS är förste ersättare för SAS är förklaringen den att SAS ansvarar för att 

kvalitetssäkra och tillsyna IFO (Individ och familjeomsorgen) som styrs av SOL 

(Socialtjänstlagen) i första hand, medan MAS ansvarar för HSL (Hälso- och sjukvård) i första 

hand.  

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Anta listan ersättare vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro enligt bilaga 4. 

 

____________________ 

 

 

 

 

Kopia 

Mats Öman 

Ing-Marie Thyr 

 

 

  

http://storfors.se/download/18.e4d2db016037ff584e1106/1513606787944/Bilaga+4+KS+2017-11-27+%C2%A7+203+Tj%C3%A4nstg%C3%B6ring+vid+ordinarie+befattningshavares+korttidsfr%C3%A5nvaro.pdf
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  Dnr KS 2017-0223 

 

KS § 204 Taxa för lagstiftningområde E-cigaretter och påfyllningsbehållare 

 Karlskoga och Storfors kommuner 
 

 

För den tillsyn nämnden utför i enlighet med lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare 

2017:425, har kommunen rätt att ta ut avgifter. 

Med tillsyn avses i lagtext även kommunens handläggning av anmälan om försäljning och 

egenkontroll. 

 

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. 

 

Utifrån Samverkansavtal mellan Karlskoga och Storfors kommuner som antogs av 

Kommunfullmäktige i Karlskoga kommun den 26 november 2014 samt Storfors kommun den 

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

vara lika i de samverkande kommunerna.  

 

Avgifter 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 Prisindex för Kommunal verksamhet (PKV).  

Denna taxa börjar gälla omedelbart för att sedan indexregleras årligen i januari baserat på 

föregående års PKV enligt SCB. 

 

Beslutsunderlag 
Myndighetsnämnden 2017-10-12 § 78. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2017-10-04.  

Taxa för lagstiftningsområde Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, bilaga 1. 

Utredningsmaterial, bilaga 2.  

Kommunfullmäktige 2017-08-17 § 51.  

Tjänsteutlåtande från kommunsekreterare Lennart Aronsson, 2017-10-18. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-10-30 § 126. 
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KS § 204 forts. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 

1. Fastställa avgifter för tillsyn inom lagstiftningsområdet elektroniska cigaretter och 

 påfyllningsbehållare enligt Taxa för lagstiftningsområde Elektroniska cigaretter och 

 påfyllningsbehållare enligt bilaga 5. 

 

2. Alla avgifter enligt denna taxa, ska index-uppräknas/nedräknas årligen baserat på Prisindex 

 för Kommunal verksamhet (PKV) Taxan börjar gälla från och med 2018-02-01 för att 

 sedan indexregleras varje januari baserat på föregående års PKV enligt SCB.  

 

____________________ 

 

 

 

 

  

http://storfors.se/download/18.e4d2db016037ff584e10ff/1513606626129/Bilaga+5+KS+2017-11-27+%C2%A7+204+Taxa+f%C3%B6r+lagstiftningsomr%C3%A5de+E-cigaretter+och+p%C3%A5fyllnadsbeh%C3%A5llare+Karlskoga+och+Storfors+kommuner.pdf
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  Dnr KS 2017-0222 

 

KS § 205 Taxa för prövning, tillsyn och kontroll inom lagstiftningsområdet alkohol, 

 tobak och vissa receptfria läkemedel 

 
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 revideringen 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 kommuner trots att kostnaden och handläggningen är likvärdig inom 

de båda kommunerna. 

 

Utifrån Samverkansavtal mellan Karlskoga och Storfors kommuner som antogs av 

kommunfullmäktige i Karlskoga den 26 november 2014 samt Storfors kommun den 18 

december 2014 står 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.  

 

Alla tillsyns- och ansökningsavgifterna enligt denna taxa, ska index-uppräknas/nedräknas 

årligen baserat på Prisindex för Kommunal verksamhet (PKV). Taxorna börjar gälla 

omedelbart för att sedan indexregleras årligen i januari baserat på föregående års PKV enligt 

SCB. Detta för att underlätta kontorets handläggning samt för att vara direkt anpassat till de 

faktiska kostnader som handläggningen genererar. 

 

Beslutsunderlag 

Myndighetsnämnden 2017-10-12 § 79. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2017-10-04. 

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

receptfria läkemedel, bilaga 1. 

Utredningsmaterial, bilaga 2. 

Kommunfullmäktige 2017-08-17 § 50.  

Tjänsteutlåtande från kommunsekreterare Lennart Aronsson, 2017-10-18. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-10-30 § 127. 
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KS § 205 forts. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 

1. Fastställa avgifter för prövning, tillsyn och kontroll inom lagstiftningsområdena alkohol, 

 tobak och vissa receptfria läkemedel enligt Karlskoga och Storfors kommuners taxa för 

 lagstiftningsområdena alkohol, tobak och vissa receptfria läkemedel, bilaga 6. 

 

2. Alla tillsyns- och ansökningsavgifter enligt denna taxa, ska index-uppräknas/nedräknas 

 årligen baserat på Prisindex för Kommunal verksamhet (PKV). Taxorna börjar gälla 

 från och med 2018-02-01 för att sedan indexregleras årligen i januari baserat på föregående 

 års PKV enligt SCB. 

 

____________________ 

 

 

 

  

http://storfors.se/download/18.e4d2db016037ff584e1100/1513606637325/Bilaga+6+KS+2017-11-27+%C2%A7+205+Taxa+f%C3%B6r+pr%C3%B6vning%2C+tillsyn+och+kontroll+inom+lagstiftningsomr%C3%A5det+alkohol%2C+tobak+och+vissa+receptfria+l%C3%A4kemedel.pdf
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  Dnr KS 2017-0096 

 

KS § 206 Vision 2030 – Tillsammans skapar vi Storfors framtid  

 
En process kring att ta fram Storfors nya vision och därtill koppla varumärke och värdegrund 

har pågått sedan början av 2017. En förklaring till dessa begrepp finns under rubriken 

begreppsförklaring.  Processen har bland annat inkluderat fyra offentliga dialogseminarier och 

ett specialarbete med högstadieelever, Vargbroskolan. Processen har marknadsförts via 

sociala media, www.storfors.se, via utskick till anställda, företagsforum, I tidningen I Frêska 

Lufta m.m. 

 

Efter att framtaget material sammanställts skickades det ut på remiss till flertalet aktörer. En 

offentlig utställning ägde rum i entrén kommunhuset, under perioden 5 september till 16 

oktober. Under dagarna 6-7 september var utställningen extra bemannad dag- och kvällstid av 

såväl processledare/konsult, kommun- och informationschef.  

 

Samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige har varit delaktig genom en specifik dragning 

under ett kommunfullmäktigemöte och där varje förtroendevald aktivt deltog i arbetet i 

framtagandet av Vision 2030 – Tillsammans skapar vi Storfors framtid.  

 

Gällande remissinstanser har näringslivet, tjänstemannaorganisationen, Idrottsalliansen, 

pensionärsråd, Stiftelsen Björkåsen m.fl. haft möjligheten att inkomma med synpunkter. Alla 

kommuninvånare har likaså haft möjligheten att komma med inspel kring framtaget material. 

Inkomna synpunkter, som var satt att kunna lämnas in fram till 15 oktober, har tagits i 

beaktning.  

  

För att arbetet på sikt ska få genomslag och leda till utveckling måste processen handla om att 

skapa en gemensam vilja och drivkraft till utveckling. Drivkraften måste vara gemensam och 

genomsyra hela kommunen. Efter möjligt beslut kommer det att krävas ett omfattande 

förankringsarbete i flera olika led, såväl internt som externt, vilket inkluderar en god dialog 

utifrån medborgarnas förutsättningar och där olika samhälls- och intressegrupper involveras. 

 

Ett av flera mål i denna process är att skapa en ny ”Storforsanda” som inger känslan av att vi 

tillsammans kan åstadkomma olika förändringar och förbättringar.  

 

Visionen kommer sedan att styra vilka kort- och långsiktiga mål vi ska arbete efter och 

beroende på hur framgångsrika vi är kommer det att utgöra en bild och känsla för 

kommunen/platsen. Detta kommer delvis att bli avgörande om människor väljer att flytta till 

vår kommun, bo kvar, flytta tillbaka till, marknadsföra platsen men också om företag väljer att 

etablera sig, stanna kvar och utveckla sin verksamhet i Storfors. Nästa steg blir att koppla 

framtagen vision till övergripande politiska mål och strategier, varumärke och värdegrund. 

Dessa bryts sedan ner i verksamhetsmål och handlingsplaner framtagna från varje enhet.  
 

  

http://www.storfors.se/
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KS § 206 forts. 

 

Begreppsförklaring 

Visionen ska visa vägen och ge Storfors kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas 

i rätt riktning. Med visionen anger vi en inriktning för hur vår kommun skall utvecklas, hur vi 

får ett bra liv för boende och besökare, lönsamma affärer för näringslivet och hur vi tar 

tillvara och utvecklar hela vårt geografiska område. För att nå framtagen vision kopplar vi 

mål, strategier, varumärke och värdegrund. 

 

Gällande varumärket kan detta ses som bilden av Storfors. Det är alltså våra invånare, 

företag, föreningar och den juridiska personen Storfors kommun som tillsammans skapar 

bilden av vår plats. Det är därför viktigt att vi tillsammans ser oss som ambassadörer för den 

geografiska plats som vi representerar.  

 

Värdegrund handlar om relationer och möten mellan människor. Vår personliga värdegrund 

avgör hur vi beter oss mot andra och i flera fall skapar ett gott värdskap. Målet efter 

processens slut är att vi har enats om ett antal ledord och ett förhållningssätt som på sikt skall 

genomsyra våra kommunala verksamheter och hur vi som bor och verkar i kommunen beter 

oss mot varandra och vår omvärld.  

 

Gällande varumärket kan detta även ses som bilden av Storfors. Det är alltså våra invånare, 

företag, föreningar och den juridiska personen Storfors kommun som tillsammans skapar 

bilden av vår plats. Det är därför viktigt att vi tillsammans ser oss som ambassadörer för den 

geografiska plats som vi representerar.  

 

Efter att dokumentet har presenterats i kommunfullmäktige kommer en enklare och mer 

kortfattad publik version att tas fram och delas ut till Storfors hushåll. Det mer övergripande 

dokumentet kommer dock att kvarstå som ledstjärna i kommunens kommande process att 

arbeta efter Vision 2030, stärka varumärket Storfors och följa de värdegrundsbegrepp som 

tagits fram i form av Trygghet, Gemenskap, Närhet och Stolthet. Dokumentet påminner oss 

också om begreppsförklaring, beskrivning av processen, vad som påverkar oss, fördjupad 

dokumentation kring leva och bo i Storfors med fokus fritid, jobb och boende.  

 

Finansiering 

Framtagning av publikt material finansieras inom befintlig ram.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman, 2017-10-16. 

Bilaga 1 – Övergripande dokument Vision 2030 – Tillsammans skapar vi Storfors framtid. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-10-30 § 128. 
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KS § 206 forts. 

 

Konsult Maria Nordmark redogör för ärendet och hur processen genomförts för framtagande 

av Vision 2030 – Tillsammans skapar vi Storfors framtid. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 

Anta Vision 2030 – Tillsammans skapar vi Storfors framtid enligt bilaga 7. 

 

____________________ 

 

 

  

http://storfors.se/download/18.e4d2db016037ff584e1101/1513606644432/Bilaga+7.pdf
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  Dnr KS 2016-0366 

 

KS § 207 Internkontrollrapport 2017 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-16 att anta internkontrollplan för 2017.  

En rapport har sammanställts av processtödjare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från processtödjare Oskar Eklöf, 2017-10-18. 

Internkontrollrapport 2017, 2017-10-04. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-10-30 § 129. 

 

Processtödjare Oskar Eklöf redogör för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Godkänna internkontrollrapport 2017 enligt bilaga 8. 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Oskar Eklöf 

 

 

 

 

  

http://storfors.se/download/18.e4d2db016037ff584e1102/1513606652056/Bilaga+8+KS+2017-11-27+%C2%A7+207+Internkontrollrapport+2017.pdf
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    Dnr KS 2017-0337 

 

KS § 208 Internkontrollplan 2018 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för internkontroll. Ett förslag till interkontrollplan för 2018 har 

tagits fram enligt nedan. Jämfört med 2017 års plan har ett par förändringar skett: 

 

- 2017 års plan innehöll 21 kontrollmoment, 2018 års plan har utökats och innehåller 27 

kontrollmoment 

- Ett antal kontrollmoment som fanns 2017 återkommer även 2018 eftersom det finns 

ett behov av ytterligare uppföljning. 

- Ett antal nya kontrollmoment har tillkommit inom olika områden. Kontrollmomenten 

byts ständigt ut och förnyas utifrån risk- och väsentlighetsanalys samt 

omvärldsspaning som görs tillsammans med kommunens verksamheter. 

 

Kontrollmoment: 

 

Nr Verksamhet/enhet Riskbeskrivning Metod 

1 Fastighet/gata/park/vatten Gatubelysning - risk att gatubelysning inte 

fungerar och att underhållet eftersätts. 

Kontroll att entreprenör 

vår- respektive 

höstunderhåll. Däremellan 

löpande egenkontroll. 

2 Hemsjukvård Stickprov CLIQ-nycklar SSK och Rehab. 

Risk för missbruk av behörigheter. 

Stickprov 

3 Förskola Anställning av personer utan att kontrollera 

belastningsregistret. 

Stickprov 

4 Grundskola Anställning av personer utan att kontrollera 

belastningsregistret. 

Stickprov 

5 Gymnasieskola Uppföljning av elever som inte är i 

gymnasieskolan 

Uppföljning/samarbete 

med antagningsenhet 

6 Hemtjänst Genomförandeplaner - är de aktuella, följs 

upp och revideras vid behov? 

Stickprov 

7 Hemtjänst Stickprov CLIQ-nycklar USK och övriga. 

Risk för missbruk av behörigheter. 

Stickprov 

8 IFO Risk att telefontider inte hålls Stickprov 

9 Kommuntotal Fungerar rapportering av sjukfrånvaro? Stickprov 

10 Kommuntotal Finns introduktionsplan för respektive 

enhet, har man använt introduktionsplanen 

vid anställningar? 

Uppföljning av enheterna 

11 Kommuntotal Uppföljning på att det som beslutats 

politiskt blir utfört 

Uppföljning balanslista 

12 Kommuntotal Säkerställa att delegationsordningen följs Stickprov 

13 Kommuntotal Rapporteras delegationsbeslut? Stickprov 
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14 Kommuntotal Hantering av avvikelser, 

förbättringsförslag, synpunkter och 

klagomål - registreras, följs upp och 

eventuell åtgärd? 

Stickprov på webbplats 

http://bit.ly/2fy56R6 

15 Kommuntotal Säkerställa att vi inte har personuppgifter 

som bryter mot Dataskyddsförordningen. 

Registerförteckning över personuppgifter 

ska vara vägledande. 

Stickprov 

16 Kommuntotal Kontroll av representation. Stickprov 

17 Kommuntotal Bokförs poster på rätt konto?  Stickprov 

18 Kommuntotal Tillgänglighet telefon och e-post Stickprov telefon och e-

post, synpunktshantering, 

växeln 

19 Kommuntotal Antal sparade semesterdagar överstiger ej 

40 dagar 

Uppföljning 

20 Kommuntotal Användning av grafisk profil Stickprov 

21 Arbetsmarknad Hantering av sekretessmaterial - är 

hanteringen säkerställd enligt gällande 

lagstiftning? 

Utvärdering 

22 Arbetsmarknad Fungerar säkerhetsrutiner för snickeriet. Uppföljning av rapport 

från VarnumHälsan 

23 Kost och lokalvård Finns brister i städningen? Hur upplever 

kunderna städningen? 

Enkäter till kund 

24 Kost och lokalvård Genomförande av egenkontroll för kost och 

lokalvård 

Köpt tjänst av Anticimex. 

Uppföljning av riktlinjer 

och rutiner. 

25 Kultur och fritid Har ansökningar om aktivitetsstöd 

inkommit från föreningar? Har rätt bidrag 

betalts ut till rätt förening? 

Inventering 

26 LSS Risk att kund inte får det innehållet i 

insatsen som är beslutat vid 

myndighetsutövning. 

Enkäter till kund 

27 IFO Finns avtal som verksamheten inte känner 

till? Finns avtal som inte är diarieförda? 

Tillämpas avtalen? Är Avtalsdatabasen 

uppdaterad? Gäller både allmänna avtal för 

enheten och avtal gällande 

individer/placeringar. 

 Inventering 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från processtödjare Oskar Eklöf 2017-10-18. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-10-30 § 130. 

 

Processtödjare Oskar Eklöf redogör för Internkontrollplan 2018.  

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Anta internkontrollplan 2018. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Oskar Eklöf  
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    Dnr KS 2017-0330 

 

KS § 209 Personalvårdsförmån friskvårdsbidrag 

 
Upp till drygt en halv miljon medarbetare kan behöva rekryteras till välfärden fram till 2023 

enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Bakgrunden är att befolkningen växer och 

blir äldre och behoven av välfärd ökar samtidigt som många medarbetare når pensionsålder de 

närmaste åren. 

 

Att arbeta med arbetsgivarerbjudanden kring personalvårdsförmåner är ett sätt att stärka sin 

position som attraktiv arbetsgivare, för såväl befintliga som kommande medarbetare. 

Arbetsgivaren har frekvent fått önskemål från personal om friskvårdsbidrag till träningskort 

och aktiviteter som främjar friskvård.  

 

Förutom att införandet av ett friskvårdsbidrag bidrar till att öka arbetsgivarens attraktivitet så 

finns också en annan evidensbaserad fördel. Fysisk aktivitet bidrar till ett ökat välmående och 

ger en, statistiskt säkerställd, minskad risk att insjukna i de vanligaste folkhälsosjukdomarna. 

Nationellt är idag sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa den snabbaste ökade och 

vanligaste sjukskrivningsorsaken, samtidigt som det finns en stark evidens för de positiva 

effekter som fysisk aktivitet har på psykisk ohälsa. Ökad fysisk aktivitet bidrar således till 

lägre sjukfrånvaro. 

 

Tillvägagångssätt och utformning av arbetsgivarens stöd. Mot uppvisande av kvitto ersätter 

arbetsgivaren 50 % av den anställdes kostnad för friskvård (aktiviteter godkända enligt 

skatteverkets tabell) upp till 500 kronor per person och år. Ovanstående friskvårdssatsning är 

skatte- och avgiftsfri för arbetsgivaren. 

 

Finansiering 

Genom inrättande av centralt konto om 100 tkr, inarbetning i budget 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från personalchef Daniel Bekking, 2017-10-13. 

FYSS kapitel prevention, 2015-03-02. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-10-30 § 131. 
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Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Införa ett friskvårdsbidrag.  

 Mot uppvisande av kvitto ersätter arbetsgivaren 50 % av den anställdes kostnad för 

 friskvård (aktiviteter godkända enligt skatteverkets tabell) upp till 500 kronor per person 

 och år. 

 

2. Bidraget gäller från och med 2018-01-01. 

 

3. Finansieringen inarbetas i budget 2018. 

 

__________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Daniel Bekking 

Mats Öman 

Ingela Bergare  
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  Dnr KS 2017-0316 

 

KS § 210  Flytt av tjänst från planeringsenheten till hemtjänst 
 

En översyn av arbetsuppgifter inom planeringsenheten har genomförts under våren 2017. 

Översynen visade att planering av insatser i programmet LapsCare som görs för hemtjänstens 

räkning upptar 1,5 tjänst av planeringsenheten totala personal. I planeringen av dessa insatser 

ingår även att ta emot beställningar från biståndshandläggare.  

 

Med anledning av detta skulle det underlätta om 1,5 tjänst flyttades från planeringsenheten till 

hemtjänst. Det skulle innebära en mer naturlig och säker hantering från beställare till utförare 

av planerade insatser/besök hos kund.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från enhetschef Eva Turunen den 15 september 2017. 

Kommunstyrelsens Vård- och omsorgsutskott 2017-10-17 § 30. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Flytta 1,5 tjänst från planeringsenheten till hemtjänstenheten. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Eva Turunen 

Ing-Marie Thyr 

Karolina Sundström 
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 Dnr KS 2017-0287 

 

KS § 211 Införande av bilaga J inom LSS verksamheter 
 

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal finns som bilaga J i de centrala 

avtalet Allmänna bestämmelser (AB), i lydelse 2017-05-01. 

Av bilagan framgår att den är tillämplig för arbetstagare inom verksamhet med behov av 

arbete och jour nattetid (jourpass) och gäller för all jourtjänstgöring inom handikappomsorgen 

Av jourpassets antal timmar är hälften, 50 %, av timmarna: 

- ordinarie arbetstid och ersätts med ordinarie lön samt ersättning för obekväm                           

arbetstid 

- jour timmar och ersätts med hälften av ordinarie lön och ersättning för obekväm  

arbetstid. Arbetstagaren ersätts även med jourersättning.  

 

För att komma upp i ordinarie sysselsättningsgrad behöver arbetstagaren fullgöra fler 

arbetspass per schemaperiod jämfört med nuvarande schema.  

 

I överläggning yrkar Kommunal om lokalt kollektivavtal med fördelning 70/30 i stället för det 

centrala kollektivavtalets lydelse, bilaga J, med 50/50 mellan arbetad tid och jour. Jämfört 

med det centrala avtalet skulle Kommunals yrkande medföra högre ersättning till 

arbetstagaren samt att arbetstagaren skulle behöva fullgöra färre antal extra arbetspass för att 

uppnå ordinarie sysselsättningsgrad. 

 

Efter genomförd omvärldsanalys framgår att merparten av andra kommuner har någon form 

av jourtjänstgöring för personal inom handikappomsorgen.  

 

Vid ett eventuellt införande av bilaga J tas hänsyn till utredning/bedömning i den enskildes 

beslut om assistansersättning/boende vuxna samt den faktiska situationen/behovet av aktiva 

insatser nattetid i respektive arbetsgrupp. Om behovet förändras hos den enskilde efter 

eventuellt införande av bilaga J återgår arbetsgruppen till tjänstgöring enligt allmänna 

bestämmelser, AB. 

 

I aktuell arbetsgrupp arbetar 5 personer, 1 person har avslutat sin anställning och tjänsten är 

tillsatt med vikarie i avvaktan på ställningstagande om införande av bilaga J. Vid eventuellt 

införande av bilaga J, 50/50, skulle den vakanta tjänsten inte återtillsättas. 

 

Vid eventuellt införande av bilaga J, 70/30, skulle den vakanta tjänsten återtillsättas. 

Konsekvensen skulle bli: 

- att 4 medarbetare får sina sysselsättningsgrader sänkta och 1 person får en i 

förhållande till övriga medarbetare i gruppen få en mycket låg sysselsättningsgrad. 

eller 

- att 5 medarbetare får jämförbara sysselsättningsgrader efter en övertalighetsprocess för 

4 av medarbetarna 

 

För en av kommunens verksamheter finns ett kollektivavtal för jourtjänstgöring 50/50.  
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Finansiering 

Ansvar 350 verksamhet 5131, 5137. 

 

Beslutsunderlag 

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstförande personal. 

Överläggning gällande förändrat schema och införande av bilaga J inom LSS. 

Tjänsteutlåtande från enhetschef Margareta Albért den 4 september 2017. 

Kommunstyrelsens Vård- och omsorgsutskott 2017-10-17 § 31. 

 

Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Mats Öman för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Införa bilaga J inom LSS verksamheter enligt avtal, 50/50, där myndighetsbeslut för den 

enskilde samt det faktiska behovet av aktiva insatser nattetid tillåter ett införande av 

jourtjänstgöring inom LSS verksamheter 50/50. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Margareta Albért 

Kristina Elmström 
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 Dnr KS 2017-0350 

 

KS § 212 Taxa för hemtjänst, vård och omsorg 2018 

 
I 8 kap. socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om beräkning av avgifter inom 

äldre- och handikappomsorgen. Flera av avgifterna är knutna till prisbasbeloppet. 

Då taxorna inom vård och omsorg beräknas utifrån maxtaxan påverkas även avgifterna för 

enskilda insatser.  

 

Högkostnadsskydd (maxtaxa) för insatser inom äldre- och handikappomsorgen 

Prisbasbeloppet  

För år 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kronor. 

 

Högkostnadsskyddet – maxtaxa = 2 044 kronor. 

 

Avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen = 2 100 kronor. 

 

Minibelopp för ensamboende = 5 136 kronor. 

 

Minimibelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor = 4 340 kronor. 

 

Livsmedelsbelopp 1 855 kronor. 

 

Förhöjt minimibelopp för yngre än 61 år avseende kostnad för livsmedel, 325 kronor. 

 

Kommunal hälso- och sjukvård för barn och ungdomar följer Landstinget i Värmland. 

För närvarande avgiftsfri vård för barn och ungdomar till och med 19 år. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ingela Bergare, 2017-11-10. 

Taxebilaga avgifter hemtjänst, vård och omsorg. 

Prisbasbelopp 2018. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Anta taxa för hemtjänst, vård och omsorg 2018, gäller från och med 2018-01-01  

enligt bilaga 9. 

 

____________________ 

 

Kopia 

Ingela Bergare 

Nina Karlsson 

 

http://storfors.se/download/18.e4d2db016037ff584e1103/1513606661661/Bilaga+9+KS+2017-11-27+%C2%A7+212+Taxa+f%C3%B6r+hemtj%C3%A4nst%2C+v%C3%A5rd+och+omsorg+2018.pdf
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 Dnr KS 2017-0385 

 

KS § 213 Sammanträdestider 2018 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 
 

Förslag till sammanträdestider 2018 för KS och KF har upprättats. 

 

Kommunstyrelsen sammanträder kl. 08.15 

 

Måndag den 15 januari Tisdagen den 11 september 

Måndagen den 19 februari Onsdagen den 17 oktober 

Måndagen den 19 mars Måndagen den 12 november 

Måndagen den 9 april 

Måndagen den 7 maj 

Torsdagen den 7 juni 

Måndagen den 25 juni 

 

Kommunfullmäktige sammanträder kl. 18.00 

 

Onsdagen den 7 februari Torsdagen den 16 augusti 

Torsdagen den 15 mars Torsdagen den 4 oktober 

Torsdagen den 12 april Torsdagen den 8 november 

Onsdagen den 2 maj Onsdagen den 5 december 

Onsdagen den 30 maj 

Torsdagen den 28 juni 
 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del  
 

Fastställa ovanstående sammanträdestider 2018 för Kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 

Fastställa ovanstående sammanträdestider 2018 för Kommunfullmäktige. 

 

____________________ 

 

 

Kopia 

Kommunstyrelsen 
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    Dnr KS 2017-0277 

 

 

KS § 214 Investeringsbudget 2018 
 

Investeringsbudgeten för perioden 2015-2018 har beslutats tidigare av kommunfullmäktige 

och ett av målen för god ekonomisk hushållning är att investeringarna under mandatperioden 

2015-2018 inte ska överstiga 30 miljoner kronor. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-09 förändra investeringsbudgeten för 2015-2018. 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogjorde vid budgetberedningen 2017-11-08 för 

Investeringsbudget. 

 

Ordförande Hands Jildesten (S) föreslog att Investeringsbudgeten revideras med följande: 

* Tillägg: Fönster, flytt av dörr Folkets Hus, 100 tkr tillförs investeringsbudget  2018. 

*  Tillägg: Kameraövervakning, återvinningsstation Renhållningsbolaget, 400 tkr 

 tillförs investeringsbudget 2018. 

 

Investeringsbudgeten visar då en summa om 30 191 461. 

 

Ordförande Hans Jildesten (S) föreslog att man skjuter fram åtgärd återvinningsstation vid 

konsumparkeringen för att komma under 30 miljoner kronor under mandatperioden  

2015-2018. 

Totalsumman blir 29 191 461. 

 

Ordförande ställde frågan om en enig budgetberedning kan lämna förslag till 

Investeringsbudget 2018 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Ordföranden meddelade att en enig budgetberedning står bakom förslaget till 

Investeringsbudget 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2017-10-09 § 60. 

Budgetberedningen 2017-10-31 § 3. 

Budgetberedningen 2017-11-08 § 5. 
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KS § 214 forts. 

 

Vid dagens sammanträde föreslår kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) en 

komplettering i investeringsbudgeten om 500 tkr för Sporthallen, för upprustning fasader 

sporthallen.  

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Anta Investeringsbudget 2018 enligt bilaga 10. 

 

____________________ 

 

  

 

 

 

http://storfors.se/download/18.e4d2db016037ff584e1104/1513606672474/Bilaga+10.pdf
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    Dnr KS 2017-0190 
 

 

KS § 215 Budget 2018, plan 2019-2020 
 

 

Beslutsunderlag 
Budgetberedningen 2017-10-321 § 2. 

Budgetberedningen 2017-11-08 § 6 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för förslag till budget 2018. 

 

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att riksdagen har fattat beslut gällande budget 

innebärande att Storfors kommun kommer att få aviserade medel. 

 

Hans Jildesten (S) yrkar att budgetberedningens förslag skall utökas med 7,3 miljoner kronor 

som fördelas med 6,1 miljoner på kommunledningen och placeras på kommunstyrelsens 

utvecklingskonto för att täcka oförutsedda kostnader för flytt av våra särskilda boende. 1,2 

miljoner kronor tillförs teknisk drift för att användas till storfors projekt uppfräschning av 

samhället samt iordningställande av vandringsleder och rastplatser efter bergslagskanalen. 

Detta innebär att kommunen skall i budget för 2018 budgetera för ett resultat om + 645 tkr, 

0,26 %. 

 

Håkan Larsson (C) yrkar att budgetberedningens förslag skall utökas med 7,3 miljoner kronor 

som fördelas med 6,1 miljoner på kommunledningen och placeras på kommunstyrelsens 

utvecklingskonto för att täcka oförutsedda kostnader för flytt av våra särskilda boende. 1,2 

miljoner kronor tillförs teknisk drift för att användas till storfors projekt uppfräschning av 

samhället samt iordningställande av vandringsleder och rastplatser efter bergslagskanalen. 

Detta innebär att kommunen skall i budget för 2018 budgetera för ett resultat om + 3 701 tkr, 

1,49 %. 

 

Andris Widuss (M) yrkar bifall till moderaternas tidigare budgetförslag för 2018 innebärande 

att kommunen skall i budget 2018 budgetera för ett resultat om + 4 870 tkr, 2,2 %. 

 

Beslutsgång – Propositionsordning 

 

Ordföranden Hans Jildesten (S) förklarar att han kommer ställa Centerpartiet Håkan Larssons 

(C) förslag mot Moderata Samlingspartiets Andris Widuss (M) förslag. Det förslag som 

erhåller flest röster kommer att utgöra motförslag mot Socialdemokraternas Hans Jildesten (S) 

förslag till budget 2018. 

  

Följande ledamöter röstar på Moderata samlingspartiets budgetförslag 2018: 

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

 

Följande ledamöter röstar på Centerpartiets budgetförslag 2018: 

Håkan Larsson (C) 
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KS § 215 forts. 

 

Ordförande Hans Jildesten (S) förklarar att Moderata Samlingspartiets budgetförslag 

erhållit 2 röster och Centerpartiets budgetförslag har erhållit 1 röst. 

Moderata samlingspartiets budgetförslag 2018 kommer således att utgöra motförslag till 

Socialdemokraternas Hans Jildesten (S) förslag till budget 2018. 

 

Ordföranden ställer Socialdemokraternas Hans Jildesten (S) förslag till budget 2018 

mot Moderata Samlingspartiets budgetförslag 2018. 

 

Följande ledamöter röstar på Moderata samlingspartiets budgetförslag: 

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

 

Följande ledamöter röstar på Socialdemokraternas Hans Jildesten (S) förslag till budget 2018. 

Christina Skogström (S), Glenn Aspnes (S), Eva-Lotta Härdig Eriksson (S), 

Inger Nordström (V), Lars-Erik Carlsson (V) och Hans Jildesten (S).  

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 

Anta budget 2018 enligt bilaga 11. 

____________________ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

http://storfors.se/download/18.e4d2db016037ff584e1105/1513606683567/Bilaga+11.pdf
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 Dnr KS 2017-0386 

 

KS § 216 Gatubelysning östra industriområdet 

 
Storfors kommun är ägare till fastigheten 11:330 som är infartsväg till Naverviken, 

Gymfabriken m.m. På sträckan finns 5 stycken gatljus. 

För att personal och besökare skall kunna känna sig tryggare i de mörka delarna av 

anläggningen behöver vi förstärka belysningen med 3 till 4 armatur.  

 

Finansiering 

Anslå 40 000 kronor från utvecklingsmiljonen 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från enhetschef Teknisk drift, 2017-11-16. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Förbättra belysningen i östra industriområdet ge nom att uppsätta tre till fyra armaturer på 

östra industriområdet. 

 

Avsätta 40 000 kronor från utvecklingsmiljonen.  

 

____________________ 
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KS § 217 Aktuella frågor 

 
 

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att skyndsamt ta fram en analys om att två 

enhetschefer har sagt upp sig.   

 

____________________ 

 

 


