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Ingrid Resare (S) Christina Skogström (S) 
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Harriet Ulrici (SD) Andris Widuss (M) 
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Ersättare  

Övriga deltagande Mats Öman, kommunchef 

Ingela Bergare, ekonomichef 

Maria Nordmark, konsult § 72 

Pernilla Andersson Wiss Miljöinspektör och Alkoholhandläggare 
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KF § 69 Meddelanden 

 
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 

17:57 En ny kommunallag 

 

Bergslagens Räddningstjänst 

Protokoll från direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 2017-10-25 § 35. 

 

Budget 2018. 

 

Bergslagens Räddningstjänstförbund, Revisorerna 

Utlåtande avseende delårsrapport 2017. 

 

KPMG 

Granskning av delårsrapport 2017 Bergslagens Räddningstjänstförbund. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Godkänna ovanstående redovisning av meddelanden.  

 

____________________ 
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  Dnr KS 2017-0223 

 

KF § 70 Taxa för lagstiftningsområde 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. 

Kommunstyrelsen i Karlskoga 2017-10-24 § 196. 

Kommunfullmäktige i Karlskoga 2017-11-14 § 170. 

Kommunstyrelsen 2017-11-27 § 204. 
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KF § 70 forts. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Pernilla Andersson Wiss, Miljöinspektör och 

Alkoholhandläggare Karlskoga och Storfors kommuner för ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Fastställa avgifter för tillsyn inom lagstiftningsområdet Elektroniska cigaretter och 

 påfyllningsbehållare enligt Taxa för lagstiftningsområde Elektroniska cigaretter och 

 påfyllningsbehållare enligt bilaga 1. 

 

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.  

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Pernilla Andersson Wiss 

Miljöinspektör och Alkoholhandläggare 

Karlskoga och Storfors kommuner 

 

  

http://storfors.se/download/18.e4d2db016037ff584e14f2/1513842545557/Bilaga+1+KF+2017-12-14+%C2%A7+70+Taxa+f%C3%B6r+elektroniska+cigaretter+och+p%C3%A5fyllnadsbeh%C3%A5llare.pdf
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  Dnr KS 2017-0222 

 

KF § 71 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. 

Kommunstyrelsen i Karlskoga 2017-10-24 § 197. 

Kommunfullmäktige i Karlskoga 2017-11-14 § 171. 

Kommunstyrelsen 2017-11-27 § 205. 
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KF § 71 forts. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Pernilla Andersson Wiss, Miljöinspektör och 

Alkoholhandläggare Karlskoga och Storfors kommuner för ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

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 2. 

 

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. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Pernilla Andersson Wiss 

Miljöinspektör och Alkoholhandläggare 

Karlskoga och Storfors kommuner 

  

http://storfors.se/download/18.e4d2db016037ff584e14f3/1513842567204/Bilaga+2+KF+2017-12-14+%C2%A7+71+Taxa+f%C3%B6r+alkohol%2C+tobak+och+vissa+receptfria+l%C3%A4kemedel.pdf


 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2017-12-14 

 

Sida 

8(18) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

  Dnr KS 2017-0096 

 

KF § 72 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/


 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2017-12-14 

 

Sida 

9(18) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KF § 72 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. 

Kommunstyrelsen 2017-12-11 § 206. 
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KF § 72 forts. 

 

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

av Vision 2030 – Tillsammans skapar vi Storfors framtid. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkande 
Hans Jildesten (S) och Urban Lavén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

Anta Vision 2030 – Tillsammans skapar vi Storfors framtid enligt bilaga 3. 

 

____________________ 

 

 

  

http://storfors.se/download/18.e4d2db016037ff584e14f4/1513842591777/Bilaga+3+KF+2017-12-14+%C2%A7+72+Vision+2030+-+Tillsammans+skapar+vi+Storfors+framtid.pdf
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 Dnr KS 2017-0385 

 

KF § 73 Sammanträdestider 2018 för kommunfullmäktige 
 

Förslag till sammanträdestider 2018 för Kommunfullmäktige har upprättats. 

 

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 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-11-27 § 213. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

Fastställa ovanstående sammanträdestider 2018 för Kommunfullmäktige. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Kommunfullmäktige 

Kristina Elmström 

Eva Wiklund 

 

 

 

  



 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2017-12-14 

 

Sida 

12(18) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

    Dnr KS 2017-0277 

 

KF § 74 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 kronor. 

 

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 kronor. 

 

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.  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-27 föreslog kommunstyrelsens ordförande 

Hans Jildesten (S) en komplettering i investeringsbudgeten om 500 tkr för Sporthallen, för 

upprustning fasader Sporthallen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2017-10-09 § 60. 

Budgetberedningen 2017-10-31 § 3. 

Budgetberedningen 2017-11-08 § 5. 

Kommunstyrelsen 2017-11-27 § 214. 
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KF § 74 forts. 

 

Vid dagens sammanträde redogör ekonomichef Ingela Bergare för ärendet. 

 

Ekonomichefen meddelar att kommunfullmäktige kommer att behandla Investeringsbudget 

2018 vid ett senare tillfälle, beträffande de åtgärder/investeringar som inte hunnit slutföras 

under 2017 såsom reservkraft kommunhuset och energiåtgärder för Folkets Hus.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Anta Investeringsbudget 2018 enligt bilaga 4. 

 

____________________ 

 

 

 

  

http://storfors.se/download/18.e4d2db016037ff584e14f5/1513842609486/Bilaga+4+KF+2017-12-14+%C2%A7+74+Investeringsbudget+2018.pdf
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    Dnr KS 2017-0190 
 

KF § 75 Budget 2018, plan 2019-2020 
 

Bakgrund 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-27 redogjorde kommunchef Mats Öman för 

förslag till budget 2018. 

 

Kommunstyrelsens ordförande meddelade att riksdagen har fattat beslut gällande budget 

innebärande att Storfors kommun kommer att få aviserade medel. 

 

Hans Jildesten (S) yrkade 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) yrkade 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) yrkade bifall till moderaternas tidigare budgetförslag för 2018 

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

2,02 %. 

 

Beslutsunderlag 
Budgetberedningen 2017-10-321 § 2. 

Budgetberedningen 2017-11-08 § 6. 

Kommunstyrelsen 2017-11-27 § 215. 
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KF § 75 forts. 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för kommunstyrelsens förslag till budget 2018. 

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

0,26 %. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkande 

Glenn Aspnes (S) lämnar följande skriftliga yrkande: 

”Idag vet vi att Storfors har en fortsatt positiv befolkningsutveckling.  

För att klara detta i framtiden så anser vi att vi behöver tillföra förskolan mer resurser. 

 

Därför yrkar jag på att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens  

budgetförslag för 2018, men med följande ändringsförslag. 

 

Vi skall öka Förskolan med 600 000 kronor. 

 

Detta sker genom att vi idag vet om ökat statsbidrag på 385 000 kronor 

samt att vi sänker resultatet med 215 000 kronor till ett plusresultat på 430 000 kronor.” 

 

Hans Jildesten (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall till 

Glenn Aspnes (S) ändringsförslag. 

 

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, 

2,02 %. Välfärdsmiljonerna fördelas ej ut. 

 

Håkan Larsson (C) yrkar bifall till Centerns förslag. Detta innebär att kommunen i budget för 

2018 budgetera för ett resultat om + 3 701 tkr, 1,49 %. 

 

Beslutsgång – Propositionsordning 

 

Ordföranden Thomas Backelin (S) förklarar att det föreligger 3 förslag samt ett 

ändringsförslag, dels kommunstyrelsens förslag, dels Moderata Samlingspartiet 

Andris Widuss förslag och Centerpartiet Håkan Larssons (C)förslag samt  

ändringsförslag från Glenn Aspnes (S).  

 

Ordföranden förklarar att han kommer att 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 Jildestens (S) förslag till budget 

2018, plan 2019-2020. 

 

Glenn Aspnes (S) ändringsförslag kommer att ställas sist. 
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KF § 75 forts  

 

Beslutar kommunfullmäktige att Centerpartiet Håkan Larssons förslag till budget 2018, plan 

2019-2020 skall utgöra motförslag till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutar kommunfullmäktige att Moderata Samlingspartiet Andris Widuss (M) förslag till 

budget 2018, plan 2019-2020 skall utgöra motförslag till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden finner att Centerpartiet Håkan Larssons förslag till budget 2018, plan 2019-2020 

skall utgöra motförslag till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Peter Farrington (M) begär votering.  

Votering skall verkställas. 

 

Följande propositionsordning uppläses och godkännes: 

Den som röstar på Centernpartiet Håkan Larssons (C) förslag röstar JA. 

Den som röstar på Moderata Samlingspartiet Andris Widuss (M) förslag röstar NEJ. 

 

Följande ledamöter röstar JA, på Centerpartiet Håkan Larssons (C) förslag till budget 2018. 

Håkan Larsson (C), Ingrid Andersson (C), Thomas Backelin (S). 

 

Följande ledamöter röstar NEJ, på Moderata samlingspartiets budgetförslag 2018. 

Peter Farrington (M), Andris Widuss (M) och Harriet Ulrici (SD).  

 

Följande ledamöter avstår från att rösta: 

Hans Jildesten (S), Aurea Karlsson (S), Glenn Aspnes (S), Ingrid Resare (S),  

Christina Skogström (S), Birgitta Wiberg (S), Steve Nilsson (S),  

Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S), Urban Lavén (S), Inger Nordström (V),  

Birgitta Hellberg (V) och Lennart Johansson (S). 

 

Ordförande Thomas Backelin (S) förklarar att tre ledamöter röstat på Centerpartiet  

Håkan Larssons (C) förslag och tre ledamöter har röstat på Moderata Samlingspartiets  

Andris Widuss (M) förslag.  

Tolv ledamöter har avstått från att rösta. 

 

Ordföranden förklarar att han som ordförande har utslagsröst.  

Centerpartiet Håkan Larsson (C) budgetförslag 2018, plan 2019-2020 kommer således att 

utgöra motförslag till Kommunstyrelsens förslag till budget 2018, plan 2019-2020. 
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KF § 75 forts. 

 

Följande proposition uppläses och godkännes: 

Beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens budgetförslag 2018, plan 

2019-2020. 

Beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Centerpartiet Håkan Larssons (C) budgetförslag 

2018, plan 2019-2020. 

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Därefter ställer ordföranden Glenn Aspnes (S) ändringsförslag. 

 

Beslutar kommunfullmäktige bifalla Glenn Aspnes (S) ändringsförslag. 

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit Glenn Aspnes (S) ändringsförslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Anta budget 2018, plan 2019-2020 enligt bilaga 5. 

 

____________________ 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Ingela Bergare 
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 Dnr KS 2017-0388 

 

KF § 76   Hemställan om entledigande från förtroendeuppdrag 

 

Vidar Sandell inkom med skrivelse 2017-12-05 varvid han hemställer om entledigande från 

förtroendeuppdrag som revisor i kommunrevisionen Storfors 2015-2018. 

Detta gäller från och med 2018-01-01. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Bevilja Vidar Sandell entledigande från förtroendeuppdraget som revisor i kommunrevisionen 

Storfors 2015-2018. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Vidar Sandell 

Kristina Elmström 

Kommunfullmäktiges valberedning  

 

 

 

 

 

 

 

 


