
KALLELSE KF Sida 1 (3)STORFORS
KOMMUN Datum

2020-12-10

Kallelse
Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. 
Ersättarna underrättas om sammanträdet.

Tid: 2020-12-17, kl. 18:00

Plats: Digitalt 

Program 
Tid Programpunkt Lokal 

17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 

17:00 Gruppmöte Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna.

17:00 Gruppmöte Sverigedemokraterna. 

17:00 Gruppmöte Storforsdemokraterna. 

18:00 Allmänhetens frågestund. 

18:05 Ordet är fritt.  

18:10 Ärendebehandling.  

Thomas Backelin
Ordförande

Vid förhinder meddelar kommunfullmäktigeledamot detta till KS-kansli som inkallar 
ersättare efter ordning som fastställts vid val. 
Telefon 0550-651 53, 0550-651 47, 0550-651 37 eller storfors.kommun@storfors.se 

mailto:storfors.kommun@storfors.se


KALLELSE KF Sida 2 (3)STORFORS
KOMMUN Datum

2020-12-10

Ärenden Dnr Paragra
f

1 Mötets öppnande

2 Upprop

3 Val av protokollsjusterare 
samt bestämmande av 
justeringens tid och plats

4 Meddelanden KS/2020:237, 
KS/2020:482

5 Motion från Stefan 
Valentin Larssin (M), 
Motion om ökad rörlighet 
på fastighetsmarknaden

KS/2020:551

6 Motion från Stefan 
Valentin Larsson (M) 
Motion om krav på 
ministandard för Boende 
för individer, familjer, barn 
med Försörjningsstöd

KS/2020:550

7 Motion från Peter 
Farrington (M), Motion om 
upprättande och utförande 
av en 5 årig 
asfalteringsplan för hela 
kommunen

KS/2020:549

8 Sammanträdestider 2021 KS/2020:500 § 190

9 Försäljning av mark 
Lungsund 1:28

KS/2020:437 § 188 Tf. enhetschef teknisk 
drift Jukka Mäenpää

10 Försäljning av fastighet 
Storfors 33:14

KS/2020:433 § 187 Tf. enhetschef teknisk 
drift Jukka Mäenpää



KALLELSE KF Sida 3 (3)STORFORS
KOMMUN Datum

2020-12-10

Ärenden Dnr Paragra
f

11 Rapport projekt 
Järnsjöleden

Kommunikationschef 
Ewa Wiklund, 

Näringsutvecklare 
Kristina Karlsson



 

Sammanträdesprotokoll 1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

TTN § 81 Dnr 2020-00051 
 
Riktlinjer serveringstillstånd 
 

Sammanfattning 
Den 23 maj 2017 respektive 17 augusti 2017 antog kommunfullmäktige i 

Karlskoga kommun respektive Storfors kommun riktlinjer för 

alkoholservering. De kommunala riktlinjerna ska regelbundet revideras 

och vid behov uppdateras. 

Vid revidering av riktlinjer fastställs dessa av vid myndighetsnämnden.  

Förslag till revidering av riktlinjerna togs upp för beslut i 

myndighetsnämnden den 16 april 2020. Nämnden beslutade då att 

återremittera riktlinjerna för revidering i form av förenkling. 

Återremitteringen resulterade i att riktlinjerna reviderades och 

uppdaterades så tillvida att de skiljer sig ifrån tidigare fastställda version i 

sådan utsträckning att de behöver fastställas på nytt av 

kommunfullmäktige. 

Förändringarna i riktlinjerna från tidigare fastställd version innebär 

förenkling och tydliggörande av lagtext, samt vad som är kommunens 

bedömning och riktlinje och vad som är rättsregler. Utformningen av 

dokumentet har i enlighet med detta ändrats så att avsnitten inleds med 

en redogörelse för aktuell rättsregel. Därefter följer kommunens 

bedömning av hur rättsregeln tolkas och tillämpas lokalt, vilket sedan 

bryts ner i form av riktlinjer. 

Förändringarna innebär också att avsnittet som ger en kort 

sammanfattning av alkohollagen har förkortats, förtydligats och gjorts 

mindre byråkratiskt. Den lokala normaltiden för beviljad serveringstid 

ändras från 01.00 till 02.00 inomhus. Serveringstiden för uteservering 

lämnas oförändrad.  

 

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 november 2020 

Riktlinje för alkoholservering reviderad den 3 november 2020 

Riktlinje för alkoholservering fastställd den 23 maj 2017 av kommun-

fullmäktige Karlskoga och 17 augusti 2017 av kommunfullmäktige 

Storfors 

Folkhälsomyndighetens vägledning för kommunala riktlinjer för alkohol-

servering  



 

Sammanträdesprotokoll 2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att: 

1. Revideringen godkänns avseende föreslagna riktlinjer för 

alkoholservering i Karlskoga och Storfors kommuner. 

2. Riktlinjerna förs vidare upp till kommunfullmäktige i Karlskoga 

respektive Storfors för fastställande. 

 

 

 

Expedieras till 

 Kommunfullmäktige Karlskoga 

 Kommunfullmäktige Storfors 

 Länsstyrelsen Örebro 

 Länsstyrelsen Värmland   

 

 

__ 



 

 
 

 
Bygg- och miljökontoret 

Handläggare 

Linda Larsson Torri 

Tjänsteskrivelse 1(2) 

2020-11-03 MYN MH 2020-00051 

  

 

 

 

 

 

Riktlinjer serveringstillstånd 

 

Sammanfattning 

Den 23 maj 2017 respektive 17 augusti 2017 antog kommunfullmäktige i 

Karlskoga kommun respektive Storfors kommun riktlinjer för 

alkoholservering. De kommunala riktlinjerna ska regelbundet revideras 

och vid behov uppdateras. 

Vid revidering av riktlinjer fastställs dessa av vid myndighetsnämnden.  

Förslag till revidering av riktlinjerna togs upp för beslut i 

myndighetsnämnden den 16 april 2020. Nämnden beslutade då att 

återremittera riktlinjerna för revidering i form av förenkling. 

Återremitteringen resulterade i att riktlinjerna reviderades och 

uppdaterades så tillvida att de skiljer sig ifrån tidigare fastställda version i 

sådan utsträckning att de behöver fastställas på nytt av 

kommunfullmäktige. 

Förändringarna i riktlinjerna från tidigare fastställd version innebär 

förenkling och tydliggörande av lagtext, samt vad som är kommunens 

bedömning och riktlinje och vad som är rättsregler. Utformningen av 

dokumentet har i enlighet med detta ändrats så att avsnitten inleds med 

en redogörelse för aktuell rättsregel. Därefter följer kommunens 

bedömning av hur rättsregeln tolkas och tillämpas lokalt, vilket sedan 

bryts ner i form av riktlinjer. 

Förändringarna innebär också att avsnittet som ger en kort 

sammanfattning av alkohollagen har förkortats, förtydligats och gjorts 

mindre byråkratiskt. Den lokala normaltiden för beviljad serveringstid 

ändras från 01.00 till 02.00 inomhus. Serveringstiden för uteservering 

lämnas oförändrad.   

 

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 november 2020 

Riktlinje för alkoholservering reviderad den 3 november 2020 

Riktlinje för alkoholservering fastställd den 23 maj 2017 av 

kommunfullmäktige Karlskoga och 17 augusti 2017 av kommun-

fullmäktige Storfors 

Folkhälsomyndighetens vägledning för kommunala riktlinjer för 

alkoholservering 

  

 



 

Tjänsteskrivelse 

2020-11-03 

2(2) 

MYN 2020-00051  

 

 

Motivering 
I alkohollagen anges att kommunen ska tillhandahålla information om 

vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter samt 

riktlinjer för tillämpningen. Dokumentet bör innehålla en 

sammanställning av vad som gäller enligt lag och andra författningar 

samt i övrigt för kommunen avseende serveringstillstånd. Det är viktigt 

att framhålla att riktlinjerna inte får avvika från lagen eller anslutande 

föreskrifter eller ersätta den prövning som ska ske i det enskilda fallet. 

 

Syftet med riktlinjerna är att uttrycka den politiska viljeinriktningen i 

Karlskoga kommun och Storfors kommun, samt att skapa förutsättningar 

för återhållsam alkoholkonsumtion och samtidigt stimulera till en god 

restaurangkultur. 

 

Riktlinjerna för serveringstillstånd är även till för att i huvudsak skapa 

likabehandling inom Karlskoga och Storfors vid ansökningar av 

serveringstillstånd. 

 

 

Förslag till beslut 
1. Tillväxt- och tillsynsförvaltningen föreslår tillväxt- och 

tillsynsnämnden att godkänna revideringen avseende föreslagna riktlinjer 

för alkoholservering i Karlskoga och Storfors kommuner. 

 

2. Tillväxt- och tillsynsförvaltningen föreslår tillväxt- och 

tillsynsnämnden att föra riktlinjerna vidare upp till kommunfullmäktige i 

Karlskoga respektive Storfors för fastställande. 

 

 

 

Linda Larsson Torri 

Alkoholhandläggare 

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige Karlskoga 

Kommunfullmäktige Storfors 

Länsstyrelsen Örebro 

Länsstyrelsen Värmland  



 
Sammanträdesprotokoll 1 (12) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-12 

 

 

  

 
Plats och tid Torsdagen den 12 november 2020 i Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, 

klockan 08:30 – 12.00   Mötet ajournerades 09.50 – 09.55  
Beslutande Linda Brunzell (M), ordförande 

Thomas Backelin (S), 1:e vice ordförande 
Göran Pettersson (S), 2:e vice ordförande 
Simon Jansson (C) 
Hans Malmberg (L) 
Urban Jonsson (S) 
Lars-Erik Karlsson (V) 

Tjänstgörande ersättare 

 
Per-Olof Södergren (C), ersättare för Hans Malmberg (L) 

Ej tjänstgörande ersättare Annika Wetterling (M) Acke Månsson (S) 
Erika Eriksson (S) Peter Farrington (M) 
Torbjörn Svensson (KD) Lennart Johansson (S) 

Övriga deltagare Trond Reimers, förvaltningschef *Anna-Karin Brouté, trafikhandläggare 
Agne Adolfsson, sekreterare   Helena Israelsson, miljöinspektör 
Malin Kvarth, verksamhetsutvecklare *Izabel Majoros, byggnadsinspektör 
Rickard Johansson, byggnadsinspektör *Andreas Pettersson, polis 
Linda Larsson, alkoholhandläggare 

* deltog på distans  

Utses att justera Urban Jonsson (S) Ersättare  Göran Pettersson (S) 

Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret, 19 november 2020 klockan 08.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare ……………………………………………………… Paragrafer §§ 80-88 
 Agne Adolfsson  

 Ordförande ……………………………………………………… 

 

 Linda Brunzell (M)  

 Justerare ……………………………………………………… 

 

 Urban Jonsson (S)  
 

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

Instans Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-11-12 

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-19 Datum då anslaget tas ned 2020-12-04 

Förvaringsplats för protokollet Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
 

Underskrift ……………………………………………………… 
 

 Agne Adolfsson  



 

Sammanträdesprotokoll 2(12) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

TTN § 80 Dnr 2020-00144   XXXXXX, XXXXXXXXX - Rivning av enbostadshus 
                                                        och tillhörande förråd ....................................................................... 3 
TTN § 81 Dnr 2020-00051   Riktlinjer serveringstillstånd ............................................................. 4 
TTN § 82 Dnr 2020-00002   Verksamhetsrapport .......................................................................... 6 
TTN § 83 Dnr 2020-00146   Behovsutredning 2021-2023 ............................................................. 7 
TTN § 84 Dnr 2020-00138   Tillväxt- och tillsynsnämndens sammanträdesdagar 2021 ............... 8 
TTN § 85 Dnr 2020-00003   Delegationsbeslut .............................................................................. 9 
TTN § 86 Dnr 2020-00004   Inkomna handlingar ........................................................................ 10 
TTN § 87 Dnr 2020-00005   Avslutade lantmäteriförrättningar ................................................... 11 
TTN § 88 Dnr 2020-00006   Förvaltningsinformation .................................................................. 12 

 



 

Sammanträdesprotokoll 3 (12) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

TTN § 80 Dnr 2020-00144 
 
XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX - Rivning av 
enbostadshus och tillhörande förråd 
 
 
 
__ 



 

Sammanträdesprotokoll 4 (12) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

TTN § 81 Dnr 2020-00051 
 
Riktlinjer serveringstillstånd 
 

Sammanfattning 
Den 23 maj 2017 respektive 17 augusti 2017 antog kommunfullmäktige i 
Karlskoga kommun respektive Storfors kommun riktlinjer för 
alkoholservering. De kommunala riktlinjerna ska regelbundet revideras 
och vid behov uppdateras. 
Vid revidering av riktlinjer fastställs dessa av vid myndighetsnämnden.  
Förslag till revidering av riktlinjerna togs upp för beslut i 
myndighetsnämnden den 16 april 2020. Nämnden beslutade då att 
återremittera riktlinjerna för revidering i form av förenkling. 
Återremitteringen resulterade i att riktlinjerna reviderades och 
uppdaterades så tillvida att de skiljer sig ifrån tidigare fastställda version i 
sådan utsträckning att de behöver fastställas på nytt av 
kommunfullmäktige. 
Förändringarna i riktlinjerna från tidigare fastställd version innebär 
förenkling och tydliggörande av lagtext, samt vad som är kommunens 
bedömning och riktlinje och vad som är rättsregler. Utformningen av 
dokumentet har i enlighet med detta ändrats så att avsnitten inleds med 
en redogörelse för aktuell rättsregel. Därefter följer kommunens 
bedömning av hur rättsregeln tolkas och tillämpas lokalt, vilket sedan 
bryts ner i form av riktlinjer. 
Förändringarna innebär också att avsnittet som ger en kort 
sammanfattning av alkohollagen har förkortats, förtydligats och gjorts 
mindre byråkratiskt. Den lokala normaltiden för beviljad serveringstid 
ändras från 01.00 till 02.00 inomhus. Serveringstiden för uteservering 
lämnas oförändrad.  
 

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 november 2020 
Riktlinje för alkoholservering reviderad den 3 november 2020 
Riktlinje för alkoholservering fastställd den 23 maj 2017 av kommun-
fullmäktige Karlskoga och 17 augusti 2017 av kommunfullmäktige 
Storfors 
Folkhälsomyndighetens vägledning för kommunala riktlinjer för alkohol-
servering  



 

Sammanträdesprotokoll 5 (12) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att: 
1. Revideringen godkänns avseende föreslagna riktlinjer för 

alkoholservering i Karlskoga och Storfors kommuner. 
2. Riktlinjerna förs vidare upp till kommunfullmäktige i Karlskoga 

respektive Storfors för fastställande. 
 
 
 
Expedieras till 
 Kommunfullmäktige Karlskoga 
 Kommunfullmäktige Storfors 
 Länsstyrelsen Örebro 
 Länsstyrelsen Värmland   
 
 
__ 



 

Sammanträdesprotokoll 6 (12) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

TTN § 82 Dnr 2020-00002 
 
Verksamhetsrapport 
 

Sammanfattning 
Trond Reimers, förvaltningschef, redovisade den månatliga rapporten för 
oktober 2020.  
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Redovisningen av verksamhetsrapporten godkändes.  
 
 
__ 



 

Sammanträdesprotokoll 7 (12) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

TTN § 83 Dnr 2020-00146 
 
Behovsutredning 2021-2023 
 

Sammanfattning 
Miljöbalken förutsätter att nämnden har en behovsutredning som gäller 
för tre år. Genom att tydliggöra resursbehovet för hela förvaltningens 
ansvarsområden, stärks möjligheten till rätt resurser och rätt kompetens 
på förvaltningen inför kommande år.  
 

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november 2020. 
Behovsutredning 2021-2023  
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att anta behovsutredningen för 
2021-2023 enligt förvaltningens förslag.  
 
 
__ 



 

Sammanträdesprotokoll 8 (12) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

TTN § 84 Dnr 2020-00138 
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens sammanträdesdagar 
2021 
 

Sammanfattning 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutar varje år nästkommande års 
sammanträden. Sammanträdestiderna har stämts av mot tillväxt- och 
tillsynsnämnden verksamheter. 
Generella mötestider för beredning är torsdagar klockan 09.00 och för 
sammanträden torsdagar klockan 08.30, enligt förslag på datum nedan. 
Eventuella förändringar under året meddelas i så god tid som möjligt.  

 
Beredning torsdagar Tid Sammanträde torsdagar Tid 

27 januari (onsdag) 
24 februari (onsdag) 
  1 april 
28 april (onsdag) 
  3 juni 
  2 september 
30 september 
28 oktober 
  2 december 

09:00 
09:00 
09:00 
09:00 
09:00 
09:00 
09:00 
09:00 
09:00 

11 februari 
10 mars (onsdag) 
15 april 
12 maj (onsdag) 
17 juni 
16 september  
14 oktober 
11 november 
16 december 

08:30 
08:30 
08:30 
13:00 
08:30 
08:30 
08:30 
08:30 
08:30 

 

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2020.  
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade beredningsdagar och 
sammanträdesdagar för 2021 enligt förvaltningens förslag. 
 
 
 
Expedieras till: 
 Kommunstyrelsens ledningskontor 
 Storfors kommun 
 Berörda  
 
 
__ 



 

Sammanträdesprotokoll 9 (12) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

TTN § 85 Dnr 2020-00003 
 
Delegationsbeslut 
 

Sammanfattning 
Tillväxt- och tillsynsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande och tjänstemän enligt gällande delegeringsordning. Dessa 
beslut redovisas månatligen för nämnden. Redovisningen innebär inte att 
tillväxt- och tillsynsnämnden får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. 
Däremot står det tillväxt- och tillsynsnämnden fritt att återkalla lämnad 
delegation. 
 
Delegationsbeslut för oktober 2020 anmäls dnr MYN 2020.00003 
 
Delegationsbeslut BAB Karlskoga och Storfors oktober 2020 
Delegationsbeslut PBL oktober 2020 
Delegationsbeslut Teknik- och fastighetsavdelningen oktober 2020 
Delegationsbeslut HALT oktober 2020   
 
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden godkände redovisningen av 
delegeringsbeslut. 
 
 
__ 



 

Sammanträdesprotokoll 10 (12) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

TTN § 86 Dnr 2020-00004 
 
Inkomna handlingar 
 

Sammanfattning 
Protokollsutdrag KSAU 2020-10-12 § 36 Beslut om upphörande av 
kommunens fem värdeord 
Protokollsutdrag KS 2020-10-20 § 199 Strategi för kompetensförsörjning  
 
 
__ 



 

Sammanträdesprotokoll 11 (12) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

TTN § 87 Dnr 2020-00005 
 
Avslutade lantmäteriförrättningar 
 
 
 
__ 



 

Sammanträdesprotokoll 12 (12) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

TTN § 88 Dnr 2020-00006 
 
Förvaltningsinformation 
 
Av nämnden begärd information 
Anna-Karin Brouthé, trafikhandläggare, informerade och svarade på 
frågor om hur tillsyn och handläggning av skymmande växtlighet går till. 
Helena Israelsson, miljöinspektör, förklarade hur klassning av 
livsmedelsobjekt görs. En klassning som styrs av Livsmedelsverket. 
Izabel Majoros, byggnadsinspektör, informerade om hur ärenden rörande 
rivningslov handläggs. 
 
Tillsynsärende 
Trond Reimers, förvaltningschef, informerade om fortsatt handläggning 
av ett tillsynsärende. 
 
Överklagade beslut 
Mark och miljödomstolen avvisar nämndens ansökan om utdömande av 
vite, i ett miljöärende. 
Sakägare överklagar ett miljöbalksärende. 
 
Råd och nätverk 
Linda Brunzell (M) rapporterade från mötet med Sverigefinska rådet den 
3 november 2020. 
 
Övrigt 
Inget övrigt framkom. 
 
 
__ 



 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 

Administrativa nämnden  

Protokoll  
Sida 

1(7) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-28  
 

 

  
 
Plats och tid Digitalt på Teams, kl. 13:00 – 13:35  

Beslutande Ledamöter 

Ewa Wiklander (L), ordförande, Kristinehamns kommun 

Åsa Hååkman Felth (S), Filipstads kommun 

Linda Brunzell (M), Karlskoga kommun 

 

 Ersättare 

Bjarne Olsson (S), Kristinehamns kommun 

Christer Olsson (M), Filipstads kommun 

 

Övriga närvarande Görel Jernberg, lönechef Kristinehamns kommun 

Jenny Alpmyr, HR-chef Kristinehamns kommun 

Jörgen Skog, HR-chef Karlskoga kommun 

Daniel Bekking, HR-chef Storfors kommun 

Susanna Göransdotter, nämndsekreterare Kristinehamns kommun 

Justerare Linda Brunzell (M) 

Justeringens plats och tid Lönecentrum 2020-11-12 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer § 22-27 

 Susanna Göransdotter   

 Ordförande 

  

 Eva Wiklander (L)   

 Justerare 

  

 Linda Brunzell (M)   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Administrativa nämnden  

Sammanträdesdatum 2020-10-28  

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-12 Datum då anslaget tas ned 2020-12-04 

Förvaringsplats för protokollet Lönecentrum Kristinehamns kommun 

 

Underskrift 

  



 

Administrativa nämnden  

Protokoll  
Sida 

2(7) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-28  
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

§ 22 

Godkännande av föredragningslistan  

Beslut 

Föredragningslistan fastställdes utan ändringar eller tillägg.  
 



 

Administrativa nämnden  

Protokoll  
Sida 

3(7) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-28  
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 
 Admnämnd/2020:3  

 

§ 23 

Ekonomisk rapport  

 
Beslut 

Administrativa nämnden godkänner den ekonomiska rapporten för januari to m 
september 2020.  
 
Sammanfattning 

Nio månader in på året lämnar lönecentrum ett överskott på 1 058 000 kr.  
 
Orsaken till överskottet hittills är dels att lönecentrum har fått ersättning för 
sjuklönekostnader 73 000 kr som en tillfällig ersättning av staten pga pågående 
pandemi. Covid-19 har också inneburit att kurser och konferenser har blivit 
inställda. 
 
Införandet av ärendehanteringssystemet har blivit kraftigt försenat och inga 
budgeterade kostnader har ännu bokförts. 
En 25 % föräldraledighet har täckts av andra medarbetare vid lönecentrum. 
 
Gällande investeringsbudgeten så har där inte skett några förändringar sedan 
delårsbokslutet. En faktura från Visma gällande modulen anställningsguiden 
inväntas innan årsskiftet. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-07 
Bilaga ekonomisk rapport jan – sep 2020-10-07 

 

 

 

 

 

 
 



 

Administrativa nämnden  

Protokoll  
Sida 

4(7) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-28  
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 
 Admnämnd/2020:4  

 

§ 24 

Kostnadsfördelning 2021  

  
Beslut 

Administrativa nämnden antar förslag till kostnadsfördelning 2021 
 
Sammanfattning 

Enligt beslut i administrativa nämnden 2019:5 ska fakturaunderlaget för 
respektive kommun, bolag, stiftelse eller förbund baseras på antalet 
lönespecifikationer för helåret år 1 (2019) till fördelning år 3 (2021). 
2019 var antalet lönespecifikationer 115 045 st, fastställd budget 2021 
16 165 800 kr. Vilket innebär att priset per lönespecifikation blir 140,52 kr. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-07 
Bilaga kostnadsfördelning 

 

 

 

 

 

 
 



 

Administrativa nämnden  

Protokoll  
Sida 

5(7) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-28  
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 
 Admnämnd/2019:12  

 

§ 25 

Redovisning av servicemätning hos 

medlemskommunerna om upplevelsen av Lönecentrum  

  
Beslut  

Administrativa nämnden godkänner redovisningen av enkäter samt att 
enkätundersökning 2021 kommer att ske enligt förslag 
 
Sammanfattning 

Karlskoga, Kristinehamns samt Storfors kommuner har inkommit med 
sammanställning av enkätsvaren. Då olika skalor har använts vid 
undersökningen redovisas ingen sammanställning för lönecentrum utan per 
respektive kommun. 
 
Beslutsunderlag 

Adm nämnd tjänsteskrivelse 2020-10-16 
Bilaga Sammanställning samt analys av enkäter 
Bilaga enkätsammanställning Karlskoga 
Bilaga enkätsammanställning Kristinehamn 
Bilaga enkätsammanställning Storfors 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

Administrativa nämnden  

Protokoll  
Sida 

6(7) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-28  
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 
 Admnämnd/2020:5  

 

§ 26 

Sammanträdestider 2021  

  
Beslut 

Administrativa nämnden sammanträder 2021-01-28 kl. 11:00 på distans. På 
sammanträdet i januari ska övriga sammanträdesdatum beslutas.  
 
Sammanfattning  

Administrativa nämnden har att fatta beslut om sammanträdesdagar för 2021. 
Nämnden har föregående år haft fyra sammanträden. Ursprungligen planerades 
för tre men p.g.a. datum för tertialrapport fick nämnden hålla ett extrainsatt 
sammanträde. Under år 2020 har nämnden sammanträtt 29 januari, 3 april, 10 
september och 28 oktober. 
 
Följande underlag har kommunicerats ut för Kristinehamns kommuns räkning: 
Planering av sammanträdesdagar 2021 
För att Kristinehamns budgetprocess, och ärendeprocess, ska flyta på så smidigt 
som möjligt i kommunen ska nedanstående direktiv följas vid er 
sammanträdesplanering för 2021: 
Årsredovisning 
Respektive nämnd måste skicka sitt beslut senast 22 mars till kommunstyrelsen. 
(Arbetsmaterial ska vara inlämnat senast 1 mars till ekonomiavdelningen). 
Tertialrapport 
Nämnderna måste skicka sitt beslut till kommunstyrelsen senast 10 maj.  
 
Skickas till 

Lönechef 
Kommunsekreterare Kristinehamns kommun 
Filipstads kommun 
Karlskoga kommun 
Storfors kommun 
 

 
 



 

Administrativa nämnden  

Protokoll  
Sida 

7(7) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-28  
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

§ 27 

Lönechefen informerar  

 
Beslut 

Administrativa nämnden tackar lönechefen för informationen. 
 
Sammanfattning 

Administrativa nämnden får bland annat information om sjukfrånvaron på 
Lönecentrum, som är låg. Mycket arbete bedrivs hemifrån. Lönechefen har haft 
medarbetarsamtal och många medarbetare uttrycker att man saknar det sociala 
med att ses på jobbet. Lösning blir bland annat digitala fikapauser.  
 
Lönecentrum har också ett samarbete med Karlstads universitet och 
psykologprogrammet där vi kommer att få en organisationsanalys av tre 
studenter.  

  
 



 

 

1 (4)  BESLUT 
  
Datum Diarienummer 

2020-11-06 

  

851-8001-2020 

   

 
 

 
 

  

Arvika kommun, Eda kommun, Filipstads 

kommun, Forshaga kommun, Grums 

kommun, Hagfors kommun, Hammarö 

kommun, Karlstads kommun, Kils kommun, 

Kristinehamns kommun, Munkfors kommun, 

Storfors kommun, Sunne kommun, Säffle 

kommun, Torsby kommun, Årjängs kommun  

  

Migrationsverket, Migrationsverkets 

bosättningsenhet 

  
 

 

Länsstyrelsen Värmland 

 

 
 

 

Beslut om fördelning av anvisningar år 2021 till 
kommuner i Värmlands län 

 

Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar att fördelning av mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Värmlands 
län för kalenderåret 2021 ska ske enligt Bilaga 1 till detta beslut.  

 

Redogörelse för ärendet 

Regeringen har beslutat att 7 500 nyanlända ska omfattas av anvisning till 
landets kommuner år 2021. I förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar 
till kommuner framgår det vidare att 244 nyanlända ska anvisas till Värmlands 
län år 2021.  

Länsstyrelsen ska, enligt 5 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning (bosättningsförordningen), besluta om 
kommuntal.  

En kommun är skyldig, enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyan-
lända invandrare för bosättning (bosättningslagen), att efter anvisning ta emot 
en nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa 
förutsättningar. 

 

 



 

BESLUT 2 (4)  

Datum Diarienummer 

Fel! Hittar inte 

referenskälla. 

851-8001-2020 
  

 

 

Skälen för länsstyrelsens beslut 

Tillämpliga bestämmelser framgår av redogörelse för ärendet. Vid fördelningen 
av anvisningar mellan kommuner ska, enligt 7 § andra stycket i bosättningslagen, 
hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, 
sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt 
omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. När kommuntalen 
beslutas får, enligt 6 § bosättningsförordningen, kommunernas förutsättningar 
att tillhandahålla bostäder beaktas utöver dessa kriterier. 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att det är av stor vikt att länet har ett 
fortsatt bra mottagande med god regional spridning. Motiv för fördelningen 
baseras på ett beaktande av Migrationsverkets förslag samt kommunernas 
möjlighet till beredskap och kapacitet. I processen har dialog förts med 
kommunerna, vilka har givits möjlighet till ställningstagande rörande mottagande 
2021.  

 

Överklagan 

Enligt 9 § i bosättningslagen kan detta beslut inte överklagas. 

 
Upplysningar 

Om länstalen revideras under innevarande kalenderår får, enligt 7 § 
bosättningsförordningen, även kommuntalen revideras. Enligt samma paragraf 
får kommuntalen också revideras under innevarande kalenderår efter 
överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande kommuner, 
under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet.  
 
Länstalet omfattar enbart nyanlända personer som anvisas enligt 
bosättningslagen. Därutöver kommer även nyanlända personer med 
uppehållstillstånd som på egen hand ordnat bostad i kommunen samt 
direktinresta anhöriga till nyanlända personer att bosätta sig i kommunerna på 
egen hand, genom så kallad självbosättning.  

 

 

 



 

BESLUT 3 (4)  

Datum Diarienummer 

Fel! Hittar inte 

referenskälla. 

851-8001-2020 
  

 

 

De som deltagit i beslutet 

Beslutet har fattats av länsråd Johan Blom efter föredragning av 
integrationsutvecklare Barbro Färnström. I beslutets beredning har även 
enhetschef för Social hållbarhet, Marcus Wihk deltagit. 

 
Johan Blom 
Länsråd 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BESLUT 4 (4)  

Datum Diarienummer 

Fel! Hittar inte 

referenskälla. 

851-8001-2020 
  

 

 

 

Bilaga 1 

Kommuntal år 2021 för kommuner i Värmlands län 

 

Kommun Kommuntal 

Arvika 25 

Eda 10 

Filipstad 0 

Forshaga 10 

Grums 10 

Hagfors 10 

Hammarö 15 

Karlstad 100 

Kil 15 

Kristinehamn 15 

Munkfors 5 

Storfors 5 

Sunne 7 

Säffle   0 

Torsby 7 

Årjäng 10 

Värmland 244 

 

 



Värmlands läns
vårdförbund .*

vÄnmuN us lÄNs vÅnoröneuNo
Protokoll Direktionen 2O2O-1A-1 4

Ptats och tid

Avser paragrafer

Beslutande

Utses att justera

Justeringens plats
och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

lrr*

Övriga

Z020-10-14, Lagergrens gata 2, tokat Skeppet, klockan 08:30 - 14:30

34-48

Aina Wåhtund (S) Ordförande
Robert Hatvarsson (MP) Ledamot
Britt-Marie Watt (S) Ledamot
Aurea Rioftorido Kartsson (S) Ledamot
Ulrika Nitsson (S) Ledamot
Anna-Karin Wincentsson (C) Ledamot
Marianne Kjettström (S) Ledamot
Linnea Kihtström (KD) Ledamot
Pia Fatk (S) Ledamot
lnga-Litt Rosetl (SlV) Ledamot
Monica Otsson (C) Ledamot
Gert Dahtberg (5) Ledamot
Pernitta Boström (5) Tjänstgörande ersättare

Matin Svensson (Ekonom)
Harriet Pel.tfotk (Enhetschef)
Pär Johansson (Förbundschef )

Pia Fatk (5)

Kartstad 7020-10-28

Pär Johansson

.§.;*.\)§xL\-....
Aina Wåhtund (S)

a CJ*
Pia Fatk (S)

vÄRmIauOs LANS VÅRDFORBUND



Värmlands läns
vårdförbund *,

vÄRnmNos lÄNs vÅRorönauNo
Protokoll Direktionen 2O2O- rc- 1 4

§34

Sammanträdet öppnas

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna dagordningen

Justerarnas sign

§J Rc
Utdragsbestyrkande



Värmlands läns
vårdforbund *,

vÄnmuNos lÄNs vÅRDFöRsuNo
Protokoll Direktionen 2O2O- 10- 1 4

s35

Val av justerare

Bestut
Direktionen beslutar
- utse Pia Fatk titt justerare

Justerarnas sign

N P'r
Utdragsbestyrkande



Värmlands läns
vårdförbund *

vÄnmuN os lÄNs vÅRoröRgur.t o
Protokolt Direktionen 2O2O- 1O-1 4

§36

lnformation från förbundschefen

Beslut
Direktionen bestutar
' godkänna information från förbundschefen

Bakgrund
Muntlig information

Justerarnas sign

NJ A€
Utdragsbestyrkande



Värmlands läns
vårdförbund *,

vÄnnmNos r-ÄNs vÅRoröReuxo
Protokoll Direktionen 2O2O- 1O-1 4

§37

Statsbidrag till regioner och kommuner till fölid av sjukdomen
covid-19

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna information gättande statsbidrag
- ge förbundschef i uppdrag att stätta en skrivetse ti[[ sociatstyrelsen angående uteblivna intäkter.

Bakgrund
Möjtigheterna att söka statsbidrag utifrån merkostnader för covid-19 är begränsade tiltverksamhet
inom hälso- och sjukvård, samt socialtjänstverksamhet för omsorg om ätdre personer och personer
med funktionsnedsättning. Munttig information.

Justerarnas sign

i

N) QF

Utdragsbestyrkande



Värmlands läns
vårdförbund .*

vÄnmuNos lÄNs vÅnoröRsuNo
Protokoll Direktionen 2O2O-1O-1 4

§38

Riktlinjer för ekonomisk hushållning

Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna rikttinjer för ekonomisk hushåttning

Bakgrund
Entigt kommunaltagen ska kommuner och regioner besluta om rikttinjer för god ekonomisk
hushåttning. I rikttinjerna för god ekonomisk hushåttning framgår förbundets tångsiktiga
finansiella måt.

Övergripande finansietla må[:

r Resuttatnivån ska uppgå titt en nivå så att batanskravet uppfytts, (l
kommunatlagen finns ett krav på absolut budgetbatans varje enskitt år, vilket
också gätter för Vårdförbundet), om ett överskott uppstår som överstiger 350
tkr, lyfts frågan titt Direktionen.

. Därutöver ska en budgetmarginal eftersträvas som kan balansera under året
oförutsedda händetser.

. Ekonomin sätter ytterst gränsen för det totata verksamhetsutrymmet, om det
btir konftikt mettan måt och resurser.

. Verksamheter och direktionen ska verka för att verksamhet och ekonomi fötjs
upp så att givna ramar kan håttas och därmed bidra titt att förbundets
övergripande må[ kan nås.

Justerarnas s'ign

\{ Pc
Utdragsbestyrkande



Värmlands läns
vårdförbund .*

vÄnrumNos lÄNs vÅnorönauN o
Protokoll Direktionen 2O?:O- 1O-1 4

s39

Delårsbokslut 2A2O

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna detårsbokstut 2020

Bakgrund
Detårsredovisningen ger information om förbundets verksamhet och ekonomiska stättning,
verksamheterna Beroendecentrum Värmtand, akut- och utredningshemmet Ftöjten samt
tänets utvecktingsarbete inom missbruks- och beroendevården.

Förbundet redovisar ett underskott per 2020-08-31 vitket även prognosen per hetår visar på.

Resultatet för delåret 2020 redovisar ett underskott med 1 102 tkr. Underskottet beror till
störst del av ej uppnådda beläggningsmål inom verksamheterna. Viss del av underskottet för
förbundet har hämtats hem av tidvis lägre arbetsgivaravgifter till följd av covid-19.

Justerärnas sign

NP€
Utdragsbestyrkande

I



Värmlands läns
vårdförbund *,

vÄnmmNos lÄNs vÅRoröRsuNo
Protokoll Direktionen 2O2O- 1A-1 4

§40

Budgetförutsättningar 2021 och flerårsplan

Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna budgetförutsättningar 2021 samt fterårsptan

Bakgrund
Åtgärder i budget 2021
Medtemsavgift höjs med ca 3,5 % från 1 400 tkr titt 1 450 tkr

Dygnsavgiften för Ftöjten är oförändrad:
Barn 4 300 krldygn (4 300 kr) vuxen 4 40Okrldygn (4 400 kr).
Dygnsavgiften för Beroendecentrum är oförändrad:
2 900 kr/dygn (2 900 kr). Föregående års avgift i parantes.

r Antal arbetsutskott och direktionsmöten ökas tit[ fem per år istättet för
fyra.

. Lönekostnader och arvoden har anpassats till de faktiska utgifterna samt
att tönerevision har tagits i beaktande.

. Driftskostnader har schabtoniserad uppräkning vid uppskattad förändring
och anpassats baserat efter avtal och tidigare utfatt.

. Kostnader för administrativ service har räknats upp med 3 %.

r lnvesteringar under 2020 har tagits i beaktande i
avskrivni ngskostnaderna.

r Avtalen med Region Värmtand skrivs upp med 2,5 %, förutom lokalhyror
som skrivs upp med 3,5 %, entigt avtat.

Justerarnas sign

q$ Qr
Utdragsbestyrkande

t



Värmlands lä
vårdförbund T:

vÄRmuNos lÄNs vÅnoröneuNo
Protokotl Direktionen 2O2O-1O-1 4

§41

Beroendecentrum

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna rapport lägesbeskrivning
- godkänna rapport ftödesstatistik.
- godkänna rapport måtuppfyttetse.

Bakgrund
Lägesbeskrivning
Munttig rapport.

Flödesstatistik
Medetbetäggningen per dygn för september är 8,80
Medetbetäggning från och med januari titt och med september är 7,90.

Måluppfyllelse
Munttig rapport

Justerarnas sign

Wpr
Utdragsbestyrkande



Värmlands läns
vårdförbund *,

vÄnmux os lÄNs vÅnorönauNo
Protokoll Direktionen 2O2O-1O-1 4

Flöjten

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna rapport lägesbeskrivning
- godkänna rapport ftödesstatistik.
- godkänna rapport måtuppfyttetse.

Bakgrund
Lägesbeskrivning
Munttig rapport Enhetschef

Flödesstatistik
Medetbetäggningen per dygn för september är 6,30
Medetbetäggning från och med januari titi och med september är 6,29.

Måtuppfytlelse
Munttig rapport

Justerarnas sign

NJ (T
Utdragsbestyrkande

§42



Värmlands läns
vårdförbund *

vÄnmuNos r-ÄNs vÅRoröneuN o
Protokoll Direktionen 2O2O- 1O-1 4

§43

Åtgärder Flöjten

Beslut
Direktionen beslutar
- ärendet bordtäggs och tas upp på direktionens sammanträde2020-11-27.

Bakgrund
Utifrån probtem med matchning och tåg betäggning på fttiiten behöver verksamheten
begränsa den tid som akutptacerade befinner slg på ftöjten. Barn som ptaceras akut på
Ftöjten tenderar att kvarstanna under tång tid vitket innebär att ftödet btir begränsat och
att tittgängtigheten btir sämre. Verksamheten behöver fortsatt kunna ta emot akuta
placeringar från kommunerna men under mer begränsad tid.

Vid placeringar som kräver extra resurs i form av personal på grund av särskitda behov
behöver verksamheten få kostnadstäckning för detta. Kostnaderna för personaI btir höga i
de fatt där placeringen kräver en extra resurs. Ptacerande kommun bör stå för en sådan
kostnad.

Justerarnas sign

\il aT

Utdragsbestyrkande



Värmlands lä
vårdförbund Tr

vÄnmuNps lÄNs vÅnoröneuNo
Protokoll Direktionen 2O2O- 10-1 4

§44

Länets utvecklingsarbete gällande missbruks- och
beroendevården

Beslut
Direktionen bestutar

- godkänna information länets utvecktingsarbete gättande missbruks- och beroendevården
- godkänna rapport måtuppfyttetse.

Bakgrund
lnformation tänets utvecktingsarbete gältande missbruks- och beroendevården.
Munttig rapport

Måtuppfyttetse
Munttig rapport

Justerarnas sign

\u Pr
Utdragsbestyrkande



Värmlands läns
vårdforbund *,

vÄnmuNos lÄNs vÅnorönsuNo
Protokoll Direktionen 2O2O- 1O-1 4

§45

Justerarnas sign

HVB unga och vuxna

Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna information om HVB för unga och vuxna

Bakgrund
information om hur arbetet med utredningarna gättande HVB för unga och vuxna fortskrider.
Munttig redovisning.

\-J Pe

Utdragsbestyrkande



Värmlands läns
vårdförbund *

vÄnmmNos lÄNs vÅRorönsuxo
Protokoll Direktionen 2O2O- 1 O-1 4

§46

TNE - tillnyktringsenheten

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna information gättande tittnyktringsenheten.

Bakgrund
Munttig information.

Justerarnas sign

§J Qe

Utdragsbes§rkande



Värrnlands lä
vårdförbund Tr

vÄRmuuos lÄNs vÅRoröReuNo
Protokoll Direktionen 2O2O- 1O-1 4

547

Uppföljning per september

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna uppfötjning per september

Bakgrund
Resuttatet per september är ett underskott om 835 tkr. Lägre arbetsgivaravgifter tilt fötjd
av covid-19 har batanserat resuttat tit[ viss. Underskottet härrör titl störst del av resultatet
för verksamhet Ftöjten. Vitket beror på tägre intäkter än budgeterat samt en kostnad om
1 1 5 tkr på grund av covid-1 9.

Justerarnas sign

$r .v€
Utdragsbestyrkande



Värmlands Iä
vårdförbund 5r

vÄnmuNos lÄNs vÅnorönsuNo
Protokoll Direktionen 2O2A- 1 O-1 4

s48

Avslutning

Bakgrund
Ordförande avslutar sammanträdet

Justerarnas sign

NVr
Utdragsbestyrkande

I
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Översiktlig granskning 

Granskning av  

delårsrapport 2020 

Bergslagens Räddningstjänst 

Stina Björnram 

Projektledare 
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Innehållsförteckning 

Inledning 3 

Iakttagelser och bedömningar 4 

 

  



 
 

2 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

förbundets delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande 

revisionella bedömning per revisionsfråga: 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten 
upprättats enligt 
lagens krav och god 
redovisningssed? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är resultaten i 
delårsrapporten 
förenliga med de av 
direktionen 
fastställda målen för 
god ekonomisk 
hushållning, d.v.s. 
finns förutsättningar 
att målen kommer att 
uppnås? 

Uppfyllt 

I delårsrapporten 
presenteras en tydlig 
uppföljning av målen, 
både utifrån 
delårsutfall samt 
prognosutfallet.  
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Inledning 
Bakgrund 

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens 

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårs-

rapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska 

lämna till direktionen. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

 

Avgränsning och Metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

● Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av 

Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk 

granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens 

upprättande. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 

revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest 

väsentliga iakttagelser och bedömningar. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2020-10-21.  

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.  
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Iakttagelser och bedömningar 
 

Lagens krav och god redovisningssed 

Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari –augusti. Resultatet för 

perioden uppgår till 2 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till 

direktionen.  

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för 2020 inte, i allt väsentligt, är 

upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i 

delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2020. 

God ekonomisk hushållning 

Direktionen har fastställt ett måldokument för perioden 2020–2022 innehållande ett antal 

finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets 

finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2020. 

Av redovisningen framgår att 3 av 4 finansiella mål prognostiseras att uppfyllas. 

Av redovisningen framgår att 2 av 3 verksamhetsmål prognostiseras att uppfyllas och 1 

av verksamhetsmålen prognostiseras att delvis uppfyllas. 

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 

kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 

prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som 

direktionen fastställt i budget 2020. 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 

kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 

prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som 

direktionen fastställt i budget 2020.  
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2020-10-06 
 
 
 
 
 

  

Peter Aschberg 
Uppdragsledare 

 Stina Björnram 
Granskningsansvarig 

 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Bergslagens Räddningstjänst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan 
framtagen inför granskningen. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och 
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  

 







































 

Sammanträdesprotokoll 1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

TTN § 84 Dnr 2020-00138 
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens sammanträdesdagar 
2021 
 

Sammanfattning 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutar varje år nästkommande års 

sammanträden. Sammanträdestiderna har stämts av mot tillväxt- och 

tillsynsnämnden verksamheter. 

Generella mötestider för beredning är torsdagar klockan 09.00 och för 

sammanträden torsdagar klockan 08.30, enligt förslag på datum nedan. 

Eventuella förändringar under året meddelas i så god tid som möjligt.  

 
Beredning torsdagar Tid Sammanträde torsdagar Tid 

27 januari (onsdag) 

24 februari (onsdag) 

  1 april 

28 april (onsdag) 

  3 juni 

  2 september 

30 september 

28 oktober 

  2 december 

09:00 

09:00 

09:00 

09:00 

09:00 

09:00 

09:00 

09:00 

09:00 

11 februari 

10 mars (onsdag) 

15 april 

12 maj (onsdag) 

17 juni 

16 september  

14 oktober 

11 november 

16 december 

08:30 

08:30 

08:30 

13:00 

08:30 

08:30 

08:30 

08:30 

08:30 

 

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2020.  

 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade beredningsdagar och 

sammanträdesdagar för 2021 enligt förvaltningens förslag. 

 

 

 

Expedieras till: 

 Kommunstyrelsens ledningskontor 

 Storfors kommun 

 Berörda  

 

 

__ 



 

 
 

 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 

Handläggare 

Agne Adolfsson 

Tjänsteskrivelse 1(1) 

2020-10-29 MYN AL 2020-00138 

  

 

 

 

 

Tillväxt- och tillsynsnämndens sammanträdesdagar 2021 

 

Sammanfattning 

Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutar varje år nästkommande års 

sammanträden. Sammanträdestiderna har stämts av mot tillväxt- och 

tillsynsnämnden verksamheter. 

Generella mötestider för beredning är torsdagar klockan 09.00 och för 

sammanträden torsdagar klockan 08.30, enligt förslag på datum nedan. 

Eventuella förändringar under året meddelas i så god tid som möjligt.  

 

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2020.  

 

Förslag till beslut 
Förslag till beredningsdagar och sammanträdesdagar under 2021 för tillväxt- 

och tillsynsnämnden enligt följande: 

 
Beredning torsdagar Tid Sammanträde torsdagar Tid 

27 januari (onsdag) 

24 februari (onsdag) 

  1 april 

28 april (onsdag) 

  3 juni 

  2 september 

30 september 

28 oktober 

  2 december 

09:00 

09:00 

09:00 

09:00 

09:00 

09:00 

09:00 

09:00 

09:00 

11 februari 

10 mars (onsdag) 

15 april 

12 maj (onsdag) 

17 juni 

16 september  

14 oktober 

11 november 

16 december 

08:30 

08:30 

08:30 

13:00 

08:30 

08:30 

08:30 

08:30 

08:30 

 

 

 

Agne Adolfsson 

Administratör 

 

 

Expedieras till: 

 Kommunstyrelsens ledningskontor 

 Storfors kommun 

 Berörda  



Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-11-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid CISCO-meetings, digitaltkonferensrum, kl.09:00-10:20

Beslutande Henrik Samuelsson (M) (ordförande) (Region Värmland)
Eva Frykenberger (C) (vice ordförande) (Kils kommun)
Marita Ögren (C) (Region Värmland)
Mats Sandström (S) (Region Värmland)
Ulrika Rodin (S) (Forshaga kommun)
Eva Sjöberg (C) (Hammarö kommun)  ersätter Anita Gustafsson (M)
Gert Dahlberg (S) (Sunne kommun)
Linnea Kihlström (KD) (Kristinehamns kommun)
Bertil Börjesson (HEL) (Eda kommun)
Aurea Rioflorido Karlsson (S) (Storfors kommun)
Malin Hagström (S) (Grums kommun)
Ulla Carlberg (C) (Årjängs kommun)  ersätter Liv Pettersson (S)
Jonas Ås (S) (Arvika kommun)
Monica Olsson (C) (Torsby kommun)  ersätter Åke Gustavsson (S)

Ersättare Agneta Nilsson (KD) (Region Värmland)
Yvonne Kristoffersen (SIV) (Region Värmland)
Judith Kisch (M) (Grums kommun)

I tjänsten Marianne Fleron  (Verksamhetschef Habilitering och Hjälpmedel)
Tobias Nyåker (Enhetschef Hjälpmedelsservice)
Jenny Aschberg (Ledningsstrateg)
Daniel Arne (Hjälpmedelskonsulent kommunikation) §55
Anna-Carin Classon (Hjälpmedelskonsulent kommunikation och kognition) 
§55
Sofie Nilsson (Sekreterare)

Justering Marita Ögren (C) utsågs jämte ordföranden justera protokollet.

Sekreterare ...............................................  
Sofie Nilsson

Underskrifter

Ordförande ...............................................       ................................................
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-11-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Henrik Samuelsson (M)

Justerande ...............................................        ................................................  
Marita Ögren (C)

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

Organ Hjälpmedelsnämnd
Sammanträdesdatum 2020-11-24
Datum då anslaget 
sätts upp

Datum då anslaget 
tas ner

Förvaringsplats för 
protokollet

.................................................Underskrift

Sofie Nilsson
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-11-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 52 Upprop
§ 53 Val av justerare
§ 54 Godkännande av föredragningslistan
§ 55 Riktlinje programvara för närkommunikation
§ 56 Information hjälpmedelsservice 2020
§ 57 Öppet brev från Sveriges Arbetsterapeuter
§ 58 Information om välfärdsteknik
§ 59 Riktlinje programvara för närkommunikation
§ 60 Övriga frågor
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-11-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52
Upprop

Sammanfattning av ärendet
Upprop förrättades.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-11-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53
Val av justerare

Sammanfattning av ärendet
Marita Ögren utses jämte ordförande justera protokollet.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-11-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54
Godkännande av föredragningslistan

Sammanfattning av ärendet
Föredragningslistan godkänns.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-11-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55
Riktlinje programvara för närkommunikation

Sammanfattning av ärendet
Hjälpmedelskonsulenterna Daniel Arne och Anna-Carin Classon informerar 
hjälpmedelsnämnden om rubricerat ärende. Enligt tidigare beslut i Hjälpmedelsnämnden är 
logopeder förskrivare av Samtalsapparater (ISO-kod och riktlinje: 22 21 09). Inom denna 
ISO-kods produktgrupp finns programvaror inbyggda i samtalsapparaterna. Dessa 
programvaror kan även installeras i patienters privata apparater (ex. iPad). Dessa 
programvaror finns under riktlinjen ”22 21 12 Programvara för närkommunikation”. I nuläget 
är det endast hjälpmedelskonsulent som är förskrivare för denna riktlinje. Logopeder är redan 
förskrivare av dessa programvaror när de är inbyggda i en samtalsapparat och har således den 
kunskap som krävs för att utföra förskrivning av programvaror.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-11-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr  HMN/200003

Information hjälpmedelsservice 2020

Sammanfattning av ärendet
Enhetschef hjälpmedelsservice Tobias Nyåker informerar om rubricerat ärende. Elrullstolskön 
är i princip oförändrad och en del av det beror på covid-19. Det har anställts två nya konsulter 
vilket kommer påverka elrullstolskön positivt. Diskussion om tyngdtäcken efter 
Medicintekniska produktrådets (MTP-rådet) uttalande. Större efterfrågan på gjutna 
specialsitsar till rullstolar och duschstolar samt önskemål om hjälp med montering av sitsar. 
Verksamhetens ekonomi är i balans och följer budgeten. Riktlinjer för inkontinensskydd 
kommer upp för beslut under 2021.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-11-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr  HMN/200045

Öppet brev från Sveriges Arbetsterapeuter

Sammanfattning av ärendet
Hjälpmedelsnämnden tar del av "Öppet brev från Sveriges Arbetsterapeuter".
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-11-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58
Information om välfärdsteknik

Sammanfattning av ärendet
Ledningsstrateg Jenny Aschberg informerar hjälpmedelsnämnden om hur processen med 
införandet av välfärdsteknik fortgår.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-11-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr  HMN/200049

Riktlinje programvara för närkommunikation

Beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar:

1. Riktlinjen ”22 21 12 Programvara för närkommunikation” kompletteras med leg. logoped 
som förskrivare.

Sammanfattning av ärendet
Enligt tidigare beslut i Hjälpmedelsnämnden är logopeder förskrivare av Samtalsapparater 
(ISO-kod och riktlinje: 22 21 09). Inom denna ISO-kods produktgrupp finns programvaror 
inbyggda i samtalsapparaterna. Dessa programvaror kan även installeras i patienters privata 
apparater (ex. iPad). Dessa programvaror finns under riktlinjen ”22 21 12 Programvara för 
närkommunikation”. I nuläget är det endast hjälpmedelskonsulent som är förskrivare för 
denna riktlinje. Logopeder är redan förskrivare av dessa programvaror när de är inbyggda i en 
samtalsapparat och har således den kunskap som krävs för att utföra förskrivning av 
programvaror.

Utdraget skickas till
Tobias Nyåker Enhetschef hjälpmedelsservice
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-11-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60
Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet
Inga övriga frågor.
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Motion till Storfors kommunfullmäktige 

Ökad rörlighet på 
fastighetsmarknaden. 

25 NOVEMBER 

Moderaterna i Storfors 

Författare: Stefan Valentin Larsson 



•• 
Motion om Okad rörlighet inom 
bostadsmarknaden och tillväxt för 
Storfors. 

2 



Förslag till beslut 

Att undersöka intresset för hyreslägenheter i ett sjönära boende Kyrksten 

Att om intresse finnes, genom Stiftelsen bygga 10 talet nya hyreslägenheter i Kyrksten i 

direkt anslutning till badplatsen i kyrksten. 

Att kommunen i nära samråd med privata markägare utvecklar iden och gemensamt 

finner en väg frammåt för en positiv utveckling initiallt för Kyrksten men som i sin 

helhet är positivt för hela kommunen. 

Att skapa ett nytt område i Kyrksten där tomter i sjönära läge kan erbjudas även till 

privat personer via kommunens försorg och eller privata alternativ och färdigställa 

infrastruktur, så som vägar, vatten och avlopp. 

3 



Bakgrund 

Det finns i dag, 24.11.2020 inga hus till salu i Kyrksten. 

I hela Storfors kommun finns det i dag 24.11.2020 totalt 3 villor till salu, 2 i tätorten och 1 i Lungsund. 

Kyrksten har ett bekvämt pendlingsavstånd till Karlskoga, Storfors och Kristinehamn. 

Inom detta område sker följande stora händelser inom en nära förestående framtid. 

Kristinehamn får ett nytt regemente, ca framtida 400 arbetsplatser skapas. 

Karlskoga och BAE har fått ett antal stora orders både av det Svenska försvaret och av utländska 

stater. 

Baharat Kilsta som varslade medarbetare i somras har fått oväntat stort orderinflöde och har dragit 

tillbaka varsel och ser med tillförsikt på framtidfen . 

Detta både säkrar arbetstillfällen i Karlskoga samt bidrager till en positiv arbetsmarknadsutveckling i 

Karlskoga med omnejd. 

Huspriserna i Karlskoga stiger kraftigt! 

Senaste 12 månaderna med 12 % och de sista 3 månaderna med 9,4 % 

Sjönära tomter betingar priser runt 800 000 Sek och vanliga tomter på ca 1300 l<vm i Fisksjön (ett 

utvecklat villa område) ligger på runt 350 000 - 400 000 Sek. 

(Fakta Svensk mäklarstatistik) 

Huspriserna i Kristinehamn stiger kraftigt! 

Senaste 12 månaderna med 23,3 % och de sista 3 månaderna med 11,3 % 

Sjönära tomter betingar priser på nästan 2 miljoner Sek och vanliga tomter i utvecklade och mogna 

områden betingar priser på runt 300 000 till 450 000 Sel<. 

(Fakta Svensk mäklarstatistik) 
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Fortsättning: Bakgrund 

När Storfors inte på egen kraft kan växa måste vi uttnyttja expansionen i de pendlingsbara områdena i 

närhet till kommunen och därigenom skapa tillväxt i kommunen. 

Med stigande hus och tomtpriser och en gynsam utveckling på arbetsmarknaden söder och sydöst om 

Storfors är det naturliga att låta de delar av Storfors som kan dra nytta av utvecklingen, faktisk dra 

nytta av utvecklingen 

När förändringsvindar blåser, bygger några vindskydd, några bygger vindkraftverk, 

låt Storfors bli en av dem som bygger vindkraftverk! 

Förslag 

Att finansiera och ge Stifteslen i uppdrag att utföra en marknadsundersökning för 

hyresbostäder i Kykrsten. 

Att finansiera och ge Stiftelsen u ppdrag att ta fram förslag på områdesutveckling. 

Att i samråd och med lokala markägare ta fram planer och genomföra projekt för 

utveckling av området. 

Att om marknadsundersökning och samråd med lokala markägare ger positiva signaler, 

projektera, bygga och utveckla området, en nybyggd skola och barnomsorg i Kyrksten 

är en förutsättning för framgång i projektet men är inte en del av denna motion då 

skolan redan har beslutats om förutsätter vi att den byggs och barnomsorg redan finnes 

på platsen. /(_ 

'? (''!)~¼')11, J 
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Motion till Storfors kommunfullmäktige 

Motion om krav på minimistandard för 
Boende för individer, familjer, barn 
med Försörjningsstöd. 

25 NOVEMBER 

Moderaterna i Storfors 

Författare: Stefan Valentin Larsson 



Motion om Försörjningsstöd och 
Boendeformer Storfors kommun. 

2 



Förslag till beslut 

Att upprätta regler, rutiner och ma llar för en standardiserad utvärdering av 

boendeform och hyresvärd vid ansökan om försörjningsstöd. 

Att upprätta kommunala standard för boende, lägenhet, del av lägenhet, egen/hyrd 

villa eller likvärdig boendeform. 

Att tillse att de standarder som sätts skyddar individer, familjer, barn från undermåliga 

eller direkt skadliga boendeformer och som säkerställer en god miljö och trygghet för 

de som är i mest behov av det. 

Att tillse att det specifika boende som den försörjningstödssökande avser att bo i eller 

bor i, under tiden den sökande erhåller försörjningsstöd uppfyller de av kommunen 

upprättade minimikraven i både yta och standard. 

Att boende planer upprättas för de som under längre tid erhåller eller har erhållit 

försörjningsstöd upprättas, där om så är fallet, att bostaden eller hyresvärden inte 

möter de av kommunen ställda kraven, en skyndsam, planerad och organiserad 

migration från dessa undermåliga bostäder till människovärdiga bostäder, bostäder 

som uppfyller minimikraven sker, primärt inom Stiftelsen men även framgent till 

privata aktörer som pre-kvalificerat sin verksamhet och sina boenden. 

Att tillse att inga individer, familjer, barn bor i hälsovådliga, undermåliga eller 

bodendeformer som saknar den av kommunen beslutade minimistandarden. 

3 



Bakgrund 

Det finns i Storfors, likväl som i andra kommuner mer eller mindre seriösa hyresvärdar och mer eller 

mindre lämpliga bostäder och det finns bostäder som är dirket olämpliga och i vissa fall hälsovådliga. 

Problemen kan växa eller minska, allt beroende på den dagsaktuella situationen i kommunen, länet 

och landet. 

Att våra kommunala skattemedel och det skyddsnät som vi, medborgare i Storfors har skapat för att 

säkerställa vår gemensamma trygghet, på något vis kan misstänkas tvinga människor i behov av stöd 

att leva och bo i undermåliga eller ohälsosamma bostäder eller att våra välfärdspengar gynnar 

oseriösa eller i värsta fall kriminlella strukturer, är en icke önskvärd situation och den måste åtgärdas. 

I dag är det i snitt ca 50 boenden som finansieras med Sociala bidrag, så kallde försörjningsstöd. 

Ett ospecificerat antal av dessa ca 50 boendena är tillfälliga stöd, det vill säga av tillfällig art, och de 

sträcker sig över någon eller några månader, dock finns ett betydande antal som under längre tid 

upphar försörjningsstöd och inte har så kallade sociala kontrakt. 

Ca 13 boenden har så kallade Sociala kontrakt, ett kontrakt som upprättats av kommunen och 

hyresvärden, det vill säga att kommunen garanterar hyran till hyresvärden, samtliga dessa kontrakt i 

dag är med Stiftelsen, det finns i dag inga kontrakt med privata alternativ. 

Det är alltså ca 37 boenden som erhåller försörjningstöd och har en egen ordnad boendeform. 

De individer, familer, barn av de 37 ovan som saknar socialtkontrakt, som bor i lägenhet, hus eller 

liknande och under kortvarig period (ej längre än 2 månader) söker stöd, skall inte tvingas flytta från 

det boende de i dag har om det uppfyller de av kommunen ställda minimikraven. 

I dagslägert sker ingen rutinmässig eller dokumenterad utvärdering av bostad/hyresvärd av 

Kommunen. 

Oavsett om detta är ett rejält problem i dag eller kan bli i framtiden, så är det vårt ansvar som 

kommun att tillse att alla våra medborgare lever och bor värdigt och att våra skattemedel användes 

på ett ansvarfullt och effektivt sätt. 
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En egen bostad är en männsklig rättighet! 

Att vi tillse att bostaden är säker och håller en god standard är männskligt. 

Förslag 

Att Upprätta regler, mallar för miniminivå och standardisera utvärdering och 

godkännande av bostad för individ, tamil, barn som erhåller försörjningsstöd under 

längre tid än 2 månader. 

Att Upprätta regler, mallar för miniminivå och standardisera godkännande av 

fastighetsvärd som har för avsikt att hyra ut bostad t ill individer, familjer, barn med 

försörjningsstöd. 

Att Upprätta individuella migrationsplaner för de som eventuellt bor i en undermålig 

bostad eller där hyresvärden/fastighetsägaren inte uppfyller minimkraven ställda av 

kommunen. 

Undertecknad av 

~/4, /4 / / ;cf I= 
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Motion till Storfors kommunfullmäktige 

Motion om upprättande och utförande 
av en 5 årig Asfalteringsplan för hela 
kommunen. 

25 NOVEMBER 

Moderaterna i Storfors 

Författare: Peter Farrington 



Motion om en 5 årig Asfalteringsplan för 
Storfors kommun. 
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Förslag till beslut 

Att upprätta en täckande asfalteringsplan för hela kommunen, där de vägar och gator 

som i dag saknar asfaltsbeläggning planeras för beläggning inom en S års period. 

Att upprätta en kostnadsplan, tidplan och budgetera för att uppnå en jämlik 

ytbeläggningsnivå på alla gator i både tätorten såväl som i de andra delarna av Storfors 

kommun, däri inräknas, Lundsberg, Lungsund, Bjurtjärn, Kyrksten och Alkvettern. 

Att publik komunicera planen och uppdatera utfallet löpande under projektets gång på 

kommunens sociala medier och mediala plattformar, så att alla medborgare kan ta del 

av utvecklingen och uppfyllandet av planen. 

Att planen skall från projektstart t ill projektavslut utföras inom en 5 års period. 
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Bakgrund 
Det finns gator och vägar inom vår kommun som aldrig varit Asfaltsbelagda. 

För de boende längs dessa gator och vägar uppstår stora olägenheter med dam och mycket frekventa 

skador på vägar vid tungtrafik, kraftigt regn, tjällossning med mera. 

Följdverkningar av detta är skador på fordon och ökad risk för olyckor då trafikanter tvingas navigera 

mellan de skadade partierna på vägen och då mister uppmärksamhet på annan trafik och oskyddade 

individer så som lekande barn, fotgängare, cyklister mm. 

Kommunens underhåll av dessa grusvägar är i nuläget sporadisk och det kan säker tillskrivas dålig 

ekonomi men skulle dessa vägar skötas i den frekvens som krävs för att grusunderlaget skulle nämvärt 

motsvara asfaltsbeläggning, anser vi att underhållskostnaden över tid skulle vara högre än att ta 

beslutet att äntligen asfaltera dessa bortglömda gator och vägar. 

Det faller enligt oss även under likabehandling principen, då det är svårt att förklara för en boende i till 

exempel Lillfors att den korsande vägen har asfaltsbeläggning samtidigt som den gata som går utanför 

den boendes bostad saknar asfalt. 

Frågor som väcks av medborgarna är Varför? När och Om ? 

"1936 hade det svenska allmänna vägnätet 200 mil asfalt- eller tjärbeläggning av något slag. Denna 
siffra hade vid krigsutbrottet 1939 dubblerats" 

4 



Förslag 

Att redan i 2021 års budget avsätta medel för att påbörja projektet. 

Att asfalteringen/projektet påbörjas 2021 . 

Att uppnå en för alla kommuninnevånare jämlik ytbeläggningsnivå på gator i både 

tätorten såväl som i de andra delarna av Storfors kommun, däri inräknas, Lundsberg, 

Lungsund, Bjurtjärn, Kyrksten och Alkvettern senast januari 2025. 

Att publik komunicera planen och uppdatera utfallet löpande under projektets gång på 

kommunens sociala medier och mediala plattformar, så att alla medborgare kan ta del 

av utvecklingen och uppfyllandet av planen. 

Att planen skall från projektstart t ill projektavslut utföras inom en 5 års period 

Undertecknad av 

fd&r ;;r/'~J~ 

p)0~ 

5 





TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1)STORFORS
KOMMUN Datum

2020-11-05
Diarienummer
KS/2020:500

Handläggare: 
Oskar Eklöf
Kanslichef

Sammanträdestider 2021
Diarienummer: KS/2020:500
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Följande sammanträdestider föreslås för 2021.

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
18/1 18/3
15/3 15/4
17/5 10/6
16/8 9/9
25/10 11/11
29/11 16/12

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut:

- Fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsen enligt ovan för 2021.
- Föreslå kommunfullmäktige att fastställa sammanträdestider för kommunfullmäktige 

enligt ovan för 2021.

Beslutet ska skickas till
Oskar Eklöf







TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1)STORFORS
KOMMUN Datum

2020-10-01
Diarienummer
KS/2020:437

Handläggare: 
Jukka Mäenpää
Tillf. Teknisk chef

Försäljning av mark
Diarienummer: KS/2020:437
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Michael Johansson ägare till fastigheten Lungsund 1:28 har inkommit med önskemål att 
förvärva mark som Kommunen äger intill hans fastighet.
Marken består idag av skogsmark och är obebyggd och uppgår till en yta på 2800 m2.
Kommunen har VA-ledningar som passerar marken förövrigt har inte Kommunen någon 
användning av marken.

Beslutsunderlag
Karta över marken.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

- Besluta om försäljning till marknadspris
- Uppdra till tf. enhetschef teknisk drift att tillsammans med oberoende värderingsman 

värdera fastigheten

Beslutet ska skickas till

Jukka Mäenpää









TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1)STORFORS
KOMMUN Datum

2020-09-23
Diarienummer
KS/2020:433

Handläggare: 
Jukka Mäenpää
Tillf. Teknisk chef

Försäljning av fastighet
Diarienummer: KS/2020:433
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägaren av fastigheten Storfors 33:15 har inkommit med önskemål om att förvärva 
fastigheten Storfors 33:14 av Storfors Kommun.
Fastigheten angränsar till frågeställarens fastighet och är idag en obebyggd fastighet där 
tidigare byggnad var brandskadad och riven.
Storfors Kommun har för närvarande ingen användning av fastigheten och har heller inga 
planer för framtiden för ovanstående fastighet.

Beslutsunderlag
Kartbild över fastighet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsen:

- Försälja fastigheten  Storfors 33:15 till marknadspris
- Uppdra till tf. enhetschef teknisk drift att tillsammans med oberoende värderingsman 

värdera fastigheten

Beslutet ska skickas till
Jukka Mäenpää
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