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§ 1  Val av protokollsjusterare 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Utse Peter Högberg till protokolljusterare. 

 

____________________ 
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§ 2  Godkännande av föredragningslistan 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna föredragningslistan. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2020:532  

 

§ 3  Meddelanden 

 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Cirkulär 2020:46 

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus. 

 

Cirkulär 2048 

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 20. 

 

Cirkulär 20:49 

Värdesäkring 2021. 

 

Cirkulär 20:59 

Utfall kostnadsutjämning och LSS utjämning 2021. 

 

Cirkulär 20:60 

Slutlig utfall av 2019 år kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2020, 2021, och 2022. 

 

Cirkulär 20:61 

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor AB Ersätter cirkulär 20:42. 

 

Regeringen Infrastrukturdepartementet  

Regeringsbeslut 2020-11-19, I2020/02958 Uppdrag att förbättra möjligheterna till  

god mobil uppkoppling på fjärrtåg. 

 

Regeringsbeslut 2020-11-19, I2020/02960 Uppdrag att bistå Post- och telestyrelsen i arbetet att 

förbättra möjligheterna till god uppkoppling på fjärrtåg, Kopia 

 

Karlskoga Kommun – Tillväxt och tillsynsnämnden 

Följebrev: För kännedom Revidering av tillväxt- och tillsynsnämndens reglemente. 

 

Beslut 2020-12-07 § 51 Revidering av tillväxt- och tillsynsnämndens reglemente § 51. 

 

KSAU Karlskoga - Reglemente Tillväxt- och tillsynsnämnden.  

Karlskoga kommuns dnr KS 2020-00405 

 

Tjänsteskrivelse 2020-11-25 Karlskoga kommun kommunstyrelsens ledningskontor  

Karin Jirénius, Revidering av reglemente för tillväxt och tillsynsnämnden. 
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KS § 3 forts. 

 

Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Stödmaterial till kommunerna för att stärka brandskydd för särskilt riskutsatta. 

 

Länsstyrelsen Dalarnas län 

Protokoll från tillsyn av Östra Värmlands överförmyndarnämnd 2021-01-05. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av meddelanden och lägga dem till handlingarna. 

 

___________________ 
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§ 4  Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för följande: 

 

* Befolkningssiffran: Vid senaste mätningen vecka 2 hade Storfors kommun 4 004 personer. 

 

* Arbetslöshetsstatistik för november månad uppgår till 10,8 % för Storfors kommun.   

 Filipstads kommun 12 %, Kristinehamns kommun 10,6 och lägst har Hammarö kommun  

 på 5,2 %. 

 

* Covid-19 information: Totalt har det varit 95 bekräftade fall med konstaterade Covid-19 fall sen 

 i mars månad 2020. Senaste veckan konstaterades två fall. 

 Inom Vården eller skolan ingen konstaterad smittad med Covid-19. 

 

* 2021-01-15  hade 800 personer vaccinerat sig mot Covid-19 i Värmland. 

 

* I början av februari månad påbörjas vaccination av personer som är 70 år+. 

 

* Storfors kommun har ansökt om bidrag för extra kostnader i samband med Covid-19. Storfors 

 kommun har blivit beviljade 1,8 miljoner kr. Ytterligare ansökan är inlämnad. 

 

* Information om gällande föreskrifter att personalen skall om möjlighet arbeta hemma. 

 Detta gäller tillsvidare fram till 2021-01-24. 

 

* Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén avslutar sin tjänst i slutet av februari månad 2021.  

 

* Verksamhetschef Stöd & service Ing-Marie Thyr har sagt upp sig. 

 

* Kanslichef Oskar Eklöf har förlängt sin pappaledighet tills augusti månad ut 2021. 

 

* AB Storfors Mark och Industrifastigheter: Värdering av Lungsundet 1:105 pågår. 

 

* Personalavdelningen tar fram nya rutiner gällande hur verksamheten agerar vid dödfall av 

 personal/kollega/förtroendevald.  

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

____________________ 
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Dnr KS/2020:582  

 

§ 5  Anmälan om delegationsbeslut 

 

Redovisas delegationsbeslut nr 15-19. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 15-19. 

 

____________________  
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Dnr KS/2021:37 

 

§ 6  Ekonomirapport 

 

Ekonomichef Annette Olsson redogör för följande: 

 

Information KS 2021-01-18 

Nuläge 

Ekonomiavdelningen håller på med bokslutsarbetet för fullt, samtidigt som att vi arbetar med 

leverantörsfakturor som avser 2020, så arbetar vi parallellt med den del av bokslutsarbetet som går 

att göra innan alla leverantörsfakturor är klara. Vi håller också samtidigt på att färdigställa bokslut 

för Stiftelsen och Storfors Mark- och industri, som också ska ingå i kommunens årsredovisning. 

Jag kan i dag inte ge någon siffra på avseende vilken sida av noll-resultatstrecket som vi kommer  

att hamna då flera stora poster ännu inte är bokförda och jag inte har fått underlaget till dem.  

Men troligtvis blir det ingen stor avvikelse mot senaste prognos som visade ett minusresultat  

på ca 700 tkr. 

Läget vad gäller kommunens lån är att vi har totalt 86,7 mnkr i lån och räntan ligger  

mellan -0,07 % och 0,47 %. 

 

Året som gått 

År 2020 har varit ett händelserikt år, det inleddes med att bokslut och årsredovisningar för 

koncernen fick göras av extern personal.  

 

Ny ekonomichef tillträdde 9 mars. 

Sedan kom Corona. I början av året var osäkerheten stor hur Storfors Kommun skulle drabbas och 

hur mycket medel staten skulle skjuta till. Den likvida situationen var inte god och checkkrediten 

utnyttjades regelbundet.  

Staten har under året gett medel till Sveriges kommuner och företag på olika sätt. Alla arbetsgivare 

har fått nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars och 30 juni, detta gav  

ca 600 tkr för Storfors Kommun. Vi har också fått ersättning för del av sjuklönekostnader. 

Totalt har detta har gett ca 3,3 mnkr för Storfors del. Ersättningen för höga sjuklönekostnader 

överstigande normala förlängs till och med 28 februari 2021. 

Under året, från och med sommaren fick vi tillskott i form av generella statsbidrag som beslutades 

under innevarande år och därmed inte var med i SKR´s prognos, dessa statsbidrag är till största 

delen av engångskaraktär och de delar som fortsätter att betalas ingår i SKR´s vanliga prognoser. 

För Storfors del utgjorde dessa bidrag ca 7,5 mnkr. 

De generella statsbidragen som betalades ut under sommaren medförde att kommunens likviditet 

förbättrades avsevärt och vi har under hösten inte behövt att utnyttja krediten. 
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KS § 6 forts. 

 

Storfors kommun har också fått ersättning för merkostnader för vård- och omsorg, orsakade av 

Covid-19. Vi har fått 1,8 mnkr utbetalt och ansökt om totalt ca 3,1 mnkr ytterligare. Detta för 

perioden fram till och med november månad. Det har aviserats att det kommer att gå att åter söka 

kostnader även för december, men denna återsökning kommer att tillgodoräknas år 2021 enligt 

rådet för kommunal redovisning.  

Prognosen per sista augusti visar att verksamheterna drar över sin budget med ca 12 mnkr. 

SKR har haft ett ovanligt tufft arbete med att sätta prognoser under 2020. Vanligtvis så är det inte 

så stora förändringar mellan de olika prognoserna som släpps under året.  

Under våren hade man en mer pessimistisk syn på kommunernas intäkter och talade om 

konjunkturkollaps, under hösten kom en bättre prognos där man såg att skatteunderlaget inte 

minskat så mycket som befarat. Kommunsektorn totalt i Sverige beräknades för 2020 inte ha 

underskott i sitt finansiella sparande.  

 

Året som kommer 

SKR säger att återhämtningen för Sveriges ekonomi kommer att ta tid, och räknade i höstas med att 

återhämtning av ekonomin skulle ha skett till år 2024. Vid årsskiftet avstannar 

konjunkturåterhämtningen men beräknas åter ta fart i och med massvaccineringen. BNP-tappet för 

2020 ser ut att bli lägre än vad man tidigare räknat med men osäkerheten är mycket stor för 2021. 

Man räknar med att de låga räntorna och låg inflation består, man räknar också med att 

löneökningar kommer att bli högre 2021 än vad de varit beräknade till tidigare. 

Det demografiska trycket kommer att öka, SKR räknar grovt med en tillväxt på behov av välfärd på 

1 procent per år, främst på grund av äldreomsorg. Man säger också att i landsbygdskommunerna 

beräknas antal invånare som är 80 år eller äldre i snitt öka med 33 procent de kommande tio åren, 

samtidigt som antalet invånare i yrkesför ålder minskar med 9 procent. 

SKR:s beräkningar visar ett betydande gap mellan kommunsektorns tillgängliga resurser vid 

oförändrat skatteuttag och vad som krävs för att den ska klara sina åtaganden. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Lägga ekonomirapporten till handlingarna. 

____________________ 
 

 

 

Beslutet skall skickas till 

Annette Olsson 
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Dnr KS/2021:2  

 

§ 7  Månadsrapport 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för Månadsrapport december 2020. Det ekonomiska utfallet 

inkluderat beskrivande texter ger en indikation på verksamhetens och enheternas nuvarande status. 

Rapporten belyser senaste månaden och årsprognosen De flesta intäkter och kostnader är 

periodiserade. Det kan dock komma beslut om nya intäkter och ökade kostnader som kan skapa 

tvära förändringar inom verksamhetens och den specifika enhetens prognos. 

 

Verksamheterna som lyder under blocket kommunövergripande har en prognos om ett överskott 

under 2020 på cirka 6,4 mnkr. Detta beror till största delen på det överskott som görs under enheten 

kommunledning. 

 

Verksamheterna inom Stöd & service: Samtliga enheter förutom IFO Barn och unga beräknas  

erhålla ett positivt resultat för år 2020. 

IFO barn och unga beräknas erhålla ett negativt resultat om -4,5—4,8 mnkr i underskott. 

 

Verksamheterna inom Vård- och omsorg: samtliga enheter har en prognos om ett negativt resultat 

2020. 

Funktionsstöd prognos negativt resultat om -2 891 tkr. 

Hemtjänst prognos negativt resultat om -4 825 tkr. 

Hälso- och sjukvård en prognos om negativt resultat om -985 tkr. 

Särskilt boende en prognos om negativt resultat om -1 814 tkr. 

 

Verksamhet förskola och skola 

Enhet skola har en prognos om ett negativt resultat om minus -7 mnkr. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Lägga månadsrapport december 2020 till handlingarna, bilaga 1. 

 

___________________ 

 

 

 

 

  



 
 

STORFORS KOMMUN 
 

PROTOKOLL Sida 13 (51) 

Datum 

2021-01-18 

Organ 
Kommunstyrelsen 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Dnr KS/2020:444  

 

§ 8  Revidering av regler för kommunalt partistöd 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14: 

Kanslichef Oskar Eklöf redogjorde för ärendet. 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) ansåg att om möjligt utformas  

reglerna/riktlinjerna på sådant sätt att respektive parti ej behöver insända ekonomisk redovisning 

samt hur mycket som avsatts till kommande valperiod. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslog att tydliga redovisningsblanketter samt 

anvisningar framtas.  

 

Arbetsutskottet beslutade även att uppdra till Kommunchef Mats Öman att arbeta fram 

redovisningsblankett och anvisningar för hur partierna skall redovisa för utbetalning av det 

kommunala partistödet.  

Anvisningar och redovisningsblankett redovisas för KSAU under våren 2021. 

 
Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 129. 

Bilaga 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1010-12-14 § 129. 

Tjänsteutlåtande från kanslichef Oskar Eklöf, 2020-10-07. 

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Anta regler för kommunalt partistöd i Storfors kommun enligt bilaga 2. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2020:474  

 

§ 9  Fastighetsreglering av historiskt betingad samfällighet 

 Storfors Västra Ackkärrstorp S1 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund  

Vid laga skiften i början av 1900 talet skapades en mängd samfällda vägar, flottningsupplägg, 

grustag för väg mm. Begreppet samfälld väg är sedan ett halvsekel obsolet och den praktiska 

funktionen har ersatts av gemensamhetsanläggning och vägförening.  

Även flottningsplatser etc. har mist all relevans. Trots det finns ett 30 tal minimala fastighetssnuttar 

utan hemvist.  

En utredning av andelarnas ägandeandelar har gjorts och utgör grund för delningen. 

Arbetet har aktualiserats av aktuell fiberdragning i kommunen där många till synes onödiga 

tillstånd krävs. Förhållandena beskrivs närmare i det informations PM som bifogas och som 

distribuerats till delägarna.  

Tanken är att alla delar av samfälligheten tillförs angränsande fastighet. Värdet på tillgångarna är 

utredd i bifogat PM och torde kanske täcka lantmäterikostnaderna. Stora Enso och Ackkärrs Bruk 

(genom Björn Carlsson) delar lika på alla kostnader utöver 2000 kronor som betalas av annan 

fastighetsägare. Storfors kommun är ägare till fastigheten Storfors Höjden 1:9 med en andel i 

samfälligheten på 0,14 %. 

Värdet är helt försumbart. (Vi har liknat det vid en mindre glasspinne.)  

 

Man önskar att kommunen godkänner bifogad överenskommelse, undertecknar för kommunen och 

bifogar behörighetshandlingarna.  

Flera parallella handlingar kommer att läggas ihop i ansökan. Kommunen betalar ingen del  

av fastighetsregleringskostnaderna. Kommunen berörs endast av en av de fyra förrättnings-delarna. 

Finansiering 
Ingen finansiering krävs. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering och dödande av samfällighet 

Bilaga: Bedömda värden för de olika samfällighetsdelarna 

Bilaga: Samfälligheterna Västra Ackkärrstorp 

Bilaga: Reglering (kartbild) 

Bilaga: Karta Galtskärsområdet 

Tjänsteutlåtande från Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén, 2020-11-02.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 133. 
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Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut  

  
Godkänna fastighetsreglering. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Björn Carlsson 

Kenneth Sandén  
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Dnr KS/2020:521  

 

§ 10  Stöd till KRIS (kriminellas revansch i samhället) 

Beskrivning av ärendet 
Föreningen KRIS har ansökt om bidrag till föreningen med motiveringen: 

UNGA KRIS (13-25 år) arbetar både med att förebygga och att förhindra återfall när det gäller 

droger och brott. De arbetar med detta på olika sätt, dels genom att föreläsa på skolor, nattvandra 

och åka nattbussar. Men också genom att samarbeta med polis, kommun och kriminalvård när det 

gäller ungdomar på glid. 

Detta arbete har ett unikt genomslag då statistiken för återfall bland ungdomar i KRIS ligger på 

endast 4 % jämfört med socialtjänsten som ligger på 50 %.  

KRIS önskar att Storfors kommun ger ett bidrag till föreningen enlig dessa förslag: 

 

Alt. 1 Stort medlemskap innehållande tidningsprenumeration på tidningen Vägen ut, företags 

diplom och er logotype i tidningen alla 4 nr. 

15 000 kr 

 

Alt. 2 Mellan medlemskap innehållande tidningsprenumeration på tidningen Vägen ut, företags 

diplom och er logotype i tidningen 2 nr. 

10 000 kr 

 

Alt. 3 Medlemskap innehållande tidningsprenumeration på tidningen Vägen ut, företags diplom  

och er logotype i tidningen 1 nr. 

5 000 kr 

Finansiering 
Utifrån det svåra ekonomiska läget som kommunen befinner sig i föreslås avslag på ansökan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Föreningen KRIS om bidrag. 

Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Stöd & service 2020-11-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 130. 
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KS § 10 forts. 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för ärendet. 

 

Det kan konstateras att sökande förening ej är berättigad till bidrag enligt antaget reglemente för 

föreningsbidrag. En sådan förening ska bland annat ha sitt säte i Storfors kommun, vilken KRIS  

ej har. Det är således en förening som söker bidrag för sin verksamhet och som ej är berättigad till 

föreningsbidrag enligt reglementet. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Avslå ansökan om ekonomiskt stöd till föreningen KRIS 2021.  

 

Föreningen är ej berättigad till föreningsbidrag enligt reglementet för föreningsbidrag. 

 

Föreningen är välkommen inkomma med ny ansökan för kommande år. 

 

____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till  

info@rikskris.se KRIS 

Ing-Marie Thyr  

mailto:info@rikskris.se
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Dnr KS/2020:484  

 

§ 11  Krigsplacering för Storfors kommun 

Beskrivning av ärendet 
 
Sammanfattning 

Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016-2020 ska planeringen för civilt försvar 

återupptas. Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera vid höjd beredskap och 

krig i Sverige. Civilt försvar bedrivs inom ramen för verksamheten i statliga myndigheter, 

kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Det civila och militära 

försvaret bildar tillsammans totalförsvaret. 

 

Prioriterade uppgifter för kommunerna under perioden är: 

• Kompetenshöjning gällande totalförsvar  

• Säkerhetsskydd  

• Krigsorganisation och krigsplacering 

 

Arbetet med de prioriterade uppgifterna kompetenshöjning gällande totalförsvar och 

säkerhetsskydd ska genomföras under perioden 2018 till 2020- 12-31. Dessa arbetsuppgifter 

har genomförts av kommunen. Arbetet med framtagande av krigsorganisation och 

krigsplacering av personal ska vara påbörjat men behöver inte vara avslutat till 2020-12-31. 

Genomförandet för detta arbete föreslås i detta ärende. 

Bakgrund  

Med anledning av en förändrad säkerhetspolitisk situation i Europa ska planeringen för civilt 

försvar återupptas enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016–2020. Den kommunala 

verksamheten är en av flera aktörer i det civila försvaret. Målet är att värna om 

civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till 

Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig. Det civila och militära försvaret 

utgör tillsammans totalförsvaret. Kommuner har en skyldighet att planera så att den 

kommunala verksamheten fungerar även vid höjd beredskap enligt lagen om totalförsvar och 

höjd beredskap 7 § 1992:1 403. 

 

Vidare har en överenskommelse om det arbetet under perioden 2018–2020 tecknats mellan 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL, numera SKR). Enligt överenskommelsen ska alla kommuner påbörja arbetet 

avseende de beredskapsförberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap så 

att de på sikt kan fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig. 

Krigsplacering av personal är en utav de beredskapsförberedelser som listas i 

överenskommelsen. I överenskommelsen regleras även den ersättning som kommunen enligt 

ovanstående lag ska få för de förberedelser som utförs. 
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KS § 11 forts. 

 

Totalförsvarsplikt omfattar alla som är bosatta i Sverige mellan 16–70 år. Skyldigheten att 

tjänstgöra under höjd beredskap gäller både de som har en krigsplacering och de som inte har, 

de som inte har omfattas av allmän tjänsteplikt. Skillnaden mellan att vara krigsplacerad och 

ha allmän tjänsteplikt är att den krigsplacerade har en angiven inställelseplats och är därmed 

redan ianspråktagen av den arbetsgivare eller myndighet som utfärdat krigsplaceringen. 

Skulle det råda särskilda skäl kan Arbetsförmedlingen, på uppdrag av regeringen, anvisa 

medarbetare som har allmän tjänsteplikt till en annan arbetsgivare än sin ordinarie. 

 

Syftet med att krigsplacera personal är att se till så att rätt person är på rätt plats i händelse av 

krigsfara och krig. Det är en förutsättning för att säkerställa att kommunen kan fullgöra sina 

uppgifter inom det civila försvaret och på sätt bidra till totalförsvaret. Att krigsplacera all 

personal fyller inget direkt syfte eftersom den allmänna tjänsteplikten omfattar de som inte 

blir krigsplacerade. 

 

Förslag på genomförande: 

 Uppdraget genomförs av personalenheten i konsultation med säkerhetssamordnaren 

för hela kommunkoncernen 

 Endast personal med nyckelbefattningar ska krigsplaceras 

 Kommunchefen beslutar vilka nyckelbefattningar som ska krigsplaceras 

 Övriga anställda i kommunen omfattas av allmän tjänsteplikt 

Finansiering 
De kostnader uppgiften medför täcks av den statliga ersättning som kommunen erhåller för de 

utgifter som uppkommer i arbetet med civilt försvar. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 

’Rätt person på rätt plats’ – Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) vägledning för 

krigsorganisation och krigsplaceringar för kommuner. 

Tjänsteutlåtande från säkerhetssamordnare Michael Björklund, 2020-10-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 135. 
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KS § 11 forts. 

 

Säkerhetssamordnare Michael Björklund redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut  
 

Kommunstyrelsen ger personalenheten i uppdrag att påbörja krigsplacering av personal med 

nyckelbefattningar inom Storfors kommunkoncern. 

 

Beslut om vilka personer med nyckelbefattningar som ska krigsplaceras delegeras till 

kommunchefen. 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till  

Mats Öman 

Daniel Bekking 

Michael Björklund 
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Dnr KS/2020:485  

 

§ 12  Ekonomiskt stöd till samverkan mot brott (SAMBO) 

Beskrivning av ärendet 
Storfors kommun har fått ett brev från Samverkan mot brott(SAMBO) om kommunen vill vara  

med och bidra till deras verksamhet med 5000: -/ år, de kommande två åren. 

 

Samverkan mot brott(SAMBO) är en organisation bestående av Polisen, Folksam, Länsförsäkringar, 

If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar, ICA Försäkring, SSF 

Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet (Brå),  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Hyresgästföreningen, Riksbyggen och  

Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av ovanstående 

intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten. 

  

I dag finansierar Samverkan mot brott Grannsamverkanverksamheten i Sverige. Detta för att 

medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill minska risken att bli utsatta för brott,  

inte ska behöva bekosta start och drift av Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva. Samverkan 

mot brott har utgifter på drygt 2 miljoner kronor per år, där huvuddelen går till skyltar för lokal 

Grannsamverkanverksamhet. Efterfrågan på skyltar har ökat markant sedan 2017 varpå 

verksamheten är i behov av ett ekonomiskt tillskott för att fortsättningsvis kunna erbjuda boende i 

Sveriges kommuner skyltar och annat material utan kostnad. Detta gäller både befintliga 

Grannsamverkansområden och nya som vill starta upp.  

 

Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre 

attraktiva för brottslig verksamhet. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) kan 

boende minska inbrotten med så mycket som 26 % i ett bostadsområde med metoden. 

Metoden bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende samt kunskap om vilka åtgärder  

de kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och 

öka tryggheten i bostadsområden. Grannsamverkan drivs idag på ca 10 plaster i kommunen. Med 

bakgrund till kommunens storlek bör en ett bidrag på 2000: -,  

för 2020-2021 var i proportion mot större kommuner resurser och användande av skyltar. 

Finansiering 
Finansiering sker genom ansvar 275 och verksamhet 2750. 

Beslutsunderlag 
Brev från SAMBO 

Tjänsteutlåtande från säkerhetssamordnare Michael Björklund, 2020-11-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 136. 
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KS § 12 forts. 

 

Säkerhetssamordnare Michael Björklund redogör för ärendet. 

 

Storfors kommun är en av de tryggaste kommunerna i landet. Grannsamverkan har pågått under ett 

antal år. Det har konstaterats att i de områden som grannsamverkan sker minskar också antalet 

brott med ca 26 %. Detta är ett effektivt och förebyggande arbete.  

Denna kostnad om 5 000 kr är ett bidrag för täckande av kostnaden för skyltar-Grannsamverkan. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Storfors kommun stödjer verksamheten Samverkan mot brott (SAMBO) som står bakom metoden 

Grannsamverkan i Sverige. 

 

Bevilja ett bidrag om 5 000 kr för år 2021 och 5 000 kr för år 2022. 

 

Kostnaden belastar ansvar 275 och verksamhet 2750. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skall skickas till 

Michael Björklund 

Fredrik Lundberg, kommunpolis 

lina.nilsson@stoldskyddsforeningen.se 

ekonomi@storfors.se 

 

 

 

 

 

  

mailto:lina.nilsson@stoldskyddsforeningen.se
mailto:ekonomi@storfors.se
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Dnr KS/2020:488  

 

§ 13  Biblioteksplan 2021-2024 

Beskrivning av ärendet 

Sedan 2014 har Sverige en bibliotekslag där det står att kommuner och landsting ska anta 

biblioteksplaner (SFS 2013:801, 17 §). Det åligger således varje kommun att anta en biblioteksplan. 

Den verksamhet som ska ingå i biblioteksplanen är den biblioteksverksamhet som kommunen 

bedriver som huvudman. Eftersom Storfors kommun bedriver skolbiblioteksverksamhet som 

huvudman ska även den ingå i planen. 

 

Storfors kommuns tidigare biblioteksplan gällde åren 2015-2018. Giltighetstiden förlängdes av 

kommunfullmäktige med ett år i taget för 2019 respektive 2020. Kommunfullmäktige har uppdragit 

Kultur- och fritidsenheten att ta fram en ny biblioteksplan för 2020-2023. I och med förlängningen 

av den tidigare biblioteksplanen föreslås den nu framtagna biblioteksplanen istället gälla 2021-

2024. 

 

Den nya biblioteksplanen är skriven och sammanställd av bibliotekschef Michael Nordeman. Inför 

arbetet har kommunens tidigare biblioteksplan, regionala kultur- och biblioteksplaner, Kungliga 

bibliotekets rekommendationer samt relevanta lagar och aktuell statistik gåtts igenom. Åsikter och 

tankar från Storfors-bor har samlats in genom de många möten med kommuninvånarna som 

bibliotekspersonalen har varje dag. Utkast till biblioteksplanen har därefter diskuterats bland 

bibliotekspersonalen och med Olle Rodéhn, enhetschef Kultur och fritid, liksom med 

biblioteksutvecklare Frida Närman på Region Värmland. Skolchef Annelie Izindre och samtliga 

rektorer i kommunen har även de läst planen och ställer sig bakom den. 

Beslutsunderlag 
Biblioteksplan Storfors kommun 2021-2024 

Tjänsteutlåtande från bibliotekschef Michael Nordeman, 2020-11-02. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 137 samt bilaga 4. 

 

Bibliotekschef Michael Nordeman redogör för ärendet. 

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Anta Biblioteksplan Storfors kommun 2021-2024 enligt bilaga 3. 

 

__________________ 
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§ 14  VA-Policy för Storfors kommun 2020-2032 

Beskrivning av ärendet 
Teknisk drift har med stöd av konsult kartlagt Kommunens nuvarande och kommande VA-

verksamhet. Arbetet har utmynnat i att VA-policy har framtagits. 

 

Kostnaden för framtagandet har uppgått till 300 000 kr varav 225 000 kr har finansierats med 

bidrag (LOVA – Lokala vattenvårdsprojekt) från Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
VA-policy 

Tjänsteutlåtande från Tf. enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää, 2020-11-24. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 138 samt bilaga 5. 

 

Tf. enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 

Anta VA-policy för Storfors kommun 2020-2032 enligt bilaga 4. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2020:489  

 

§ 15  VA-Plan för Storfors kommun 2020-2032 

Ärendebeskrivning 
Teknisk drift har med stöd av konsult kartlagt kommunens nuvarande och kommande VA-

verksamhet. Arbetet har utmynnat i att VA-policy och VA-plan tagits fram för åren 2020 till 2032. 

 

Kostnaden för framtagandet har uppgått till 300 000 kr varav 225 000 kr finansierats med bidrag 

(LOVA – Lokala vattenvårdsprojekt) från Länsstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
VA-plan 2020-2032 

Styrande dokument och lagstiftning 

Tjänsteutlåtande från Tf. enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää, 2020-11-03. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 139 samt bilaga 6. 

 

Tf. enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 

Anta VA-Plan för Storfors kommun 2020-2032 enligt bilaga 5. 

 

____________________ 
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§ 16  Avgifter för parkeringsplatser för personal 

Beskrivning av ärendet 
Tidigare beslut om avgifter för personalparkering omfattade motor- och kupévärmare. Eftersom det 

nu även tillkommit parkeringsplatser med laddstolpar för el-bilar behöver avgifterna uppdateras. Ett 

nytt förslag har tagits fram av teknisk drift. 

Beslutsunderlag 
Avgifter för parkeringsplatser för personal, 2020-11-02. 

Tjänsteutlåtande från Tf. enhetschef teknisk drift Jukka Mäenpää, 2020-11-02 samt 

bilaga till tjänsteutlåtandet. 

Taxa 2020-11-02 Avgifter för parkeringsplatser för personal. 

Skrivelse från verksamhetschef Stöd & service Ing-Marie Thyr. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 140 samt bilaga 7. 

 

Tf. enhetschef Teknisk drift redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 
Anta avgifter för parkeringsplatser för personal enligt bilaga 6. 

 

____________________ 
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§ 17  Rutin avyttring av material 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med rutinen är att reglera formerna för avveckling av material (materiella 

anläggningstillgångar och andra inventarier, ej byggnader och fastigheter). Rutin tillämpas i alla 

kommunens verksamheter.  

 

Material som inte längre behövs eller inte kan användas ska avvecklas genom försäljning 

eller kassering. 

 

De föremål som bedöms ha ett värde ska avvecklas genom försäljning. Försäljning ska ske på 

affärsmässiga grunder och försäljningspriset ska vara marknadsmässigt. 

 

Material som bedöms sakna ekonomiskt värde eller som bedöms olönsamma ska avyttras genom 

kassering. Föremål som kasseras får skänkas bort efter gemensamt beslut av verksamhetschef och 

ekonomichef. Ett sådant beslut ska dokumenteras och kommunen ska inte ha några åtagande  

oavsett art, efter att föremålen skänkts bort. 

 

Chefer och personal som är involverade i prissättning och försäljning av material, får inte direkt 

eller via ombud lämna ett bud på material som skall avyttras via försäljning.  

Vidare kan berörda chefer och personal ej heller ta emot föremål som kommunen kasserat. 

 

Vem som har rätt att avyttra material styrs av kommunstyrelsens delegationsordning. 

 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 141 föreslog Peter Högberg (V) att 

rutinen kompletteras med följande: 

Innan material avyttras, slängs skall man först kontrollera med övriga enheter inom Storfors 

kommun om de skulle ha nytta av materialet som föreslås avyttras/slängas.  

 
Beslutsunderlag 

Tidigare rutin avyttring av material, 2009. 

Förslag till ny rutin avyttring av material, 2020-11-03. 

Tjänsteutlåtande från kanslichef Oskar Eklöf, 2020-11-03. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 141. 

 

Tf. enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää redogör för ärendet.  

beträffande Peter Högberg (V) yrkande i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 meddelas att 

i kommunens samarbete med Karlskoga kommun finns det inskrivet att man  

ska undersöka möjligheten till återbruk hos andra enheter m.m. innan material avyttras,  

slängs, säljes, kasseraseller bortskänkes.   
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KS § 17 forts. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Peter Högberg (V) yrkar att Innan material avyttras, slängs skall man först kontrollera med övriga 

enheter inom Storfors kommun om de skulle ha nytta av materialet som föreslås avyttras/slängas.  

 

Monica Ståhl (KD) yrkar bifall till Peter Högberg (V) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Anta rutin avyttring av material med Peter Högbergs (V) tilläggsförslag, enligt bilaga 7. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till  

Verksamhetschefer 

Enhetschefer 

Funktionschefer 
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§ 18  Verksamhetsplan kommunövergripande 2021 

 

Kommunchef mats Öman redogör för verksamhetsplan kommunövergripande 2021. 

 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 föreslog Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S) att 

samtliga verksamhetsplaner kompletteras med rubrik Arbetsmiljö med tillhörande undertext. 

 

Vid dagens sammanträde meddelar Kommunchef Mats Öman att i verksamhetsplanen har  

inskrivits följande formulering: 

Enhetens arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i verksamheten, genom att arbetsmiljön 

löpande undersöks, riskvärderas, åtgärdas och följs upp. Arbetet ska ske i samverkan med 

medarbetarna och de fackliga organisationerna. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 142. 

Bilaga 8 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 142. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Fastställa verksamhetsplan kommunövergripande 2021 enligt bilaga 8. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Mats Öman 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STORFORS KOMMUN 
 

PROTOKOLL Sida 30 (51) 

Datum 

2021-01-18 

Organ 
Kommunstyrelsen 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

 Dnr KS/2020:544  

 

§ 19  Verksamhetsplan vård och omsorg 2021 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsområdet vård och omsorg består av enheterna Funktionsstöd, Hemtjänst, Särskilt 

boende och Kommunal hälso- och sjukvård. Enheten planering är uppdelad på planering och 

bemanning. Planeringen fördelar ut de biståndsbedömda insatserna till hemtjänstens personal. 

Bemanningen administrerar enheternas schema samt korttidsfrånvaro. Planering/bemanning utför 

även andra arbetsuppgifter kopplade till nämnda arbetsuppgifter.  

Enheten MAS/MAR, medicinskt ansvarig sjuksköterska/medicinskt ansvarig för rehabilitering, är 

en tillsynsfunktion över verksamheten vård och omsorg. Tillsynen består exempelvis av att se till  

att rutiner upprättas samt efterföljs.  

Det övergripande ansvaret för verksamhetsområdet leds av verksamhetschefen vilken även är 

verksamhetschef hälso- och sjukvård som är en lagstyrd funktion.  

 

Verksamhetschef sitter med i kommunens centrala ledningsgrupp samt representerar Storfors 

kommun vid socialchefsträffar tillsammans med Region Värmland samt övriga Värmländska 

kommuner. Deltagande sker även vid särskilt sammankallade möten, i dagsläget med anledning 

av Covid-19. 

 

Verksamhetsplan redovisas för varje enhet verksamhetsbeskrivning, verksamhetsåret 2021, 

budget, mål. Vidare redogörs för en kort framåtblick avseende år 2022 och en längre framåtblick 

avseende år 2023-2027.  

 

I verksamhetsplanen redogörs för enheterna: 

 Funktionsstöd samt Solforsen. 

 Hemtjänst. 

 Hälso- och sjukvård. 

 Särskilt boende.  
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Vid Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 föreslog Kommunstyrelsens ordförande Hans 

Jildesten (S) redaktionella ändringar enligt följande: 

Under rubrik Framåtblick Kort sikt (år 2022) första och andra meningen bör utgå. 

Under Mål skall det stå Minska istället för Minsk. 

 

Peter Högberg (V) föreslog under MÅL följande: 

Behovsanpassade personalschema bör inskrivas under respektives verksamhetsplan per  

enhet och inte enbart under Särskilt boende. Alternativt att det inskrivs under rubrik 

Verksamhetsbeskrivning. 

 
Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 143. 

Bilaga 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 143. 

 

Verksamhetschef Margareta Albért redogör för verksamhetsplan Vård- och omsorg. 

 

Beträffande Peter Högberg (V) yrkande i Kommunstyrelsens arbetsutskott har det inskrivits under 

verksamhetsbeskrivning tredje stycket följande: 

”Behovsanpassade personalschema i förhållande till kundernas behov av insatser är ett led i 

verksamheternas arbete mot uppsatta budgetmål”. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Juhani Verkkoperä (SD) föreslår att uppsatta mål kompletteras med följande: 

* Kunskapshöjande insatser mot smittspridning inom vården. 

 

Peter Högberg (V) yrkar bifall till Juhani Verkkoperä (SD) förslag. 

 

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att om en komplettering ska ske gällande mål måste detta 

formuleras så det överensstämmer med Juhani Verkkoperä förslag samt att målet ska vara mätbart. 

Det innebär att Verksamhetsplan vård och omsorg 2021 måste återremitteras. 

 

Håkan Larsson (C) yrkar bifall till återremiss. 

 

Monica Ståhl (KD) yrkar bifall till Juhani Verkkoperä (SD) förslag och att det inte enbart avser 

smittspridning gällande Covid-19 utan för att motverka all smittspridning.  

 

Verksamhetschef Vård och omsorg Margareta Albért meddelar att information, vidareutbildning, 

kunskapshöjande insatser hos personalen för att förhindra smittspridning fortgår kontinuerligt.  

Ny information från Regionen, Smittskydd eller annan myndighet som kommer till Medicinsk 

Ansvarig sjuksköterska (MAS) vidarebefordras till berörd personal/enhet.  

Verksamheten vinnlägger sig om att respektive enhet/arbetslag får den kunskap utbildning som 

erfordras. Det är även ett ansvar hos den enskilde medarbetaren att själv ansvara för att ta del av 

presenterad information.  
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Vidare meddelar verksamhetschef Margareta Albért att mål ska vara mätbara. 

 

Verksamhetschef Vård och omsorg Margareta Albért meddelar vidare att mätning av basala 

hygienrutiner görs av Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska (MAS) Hans-Bertil Hermansson. 

 

Ordförande Hans Jildesten (S) ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar att återremittera 

verksamhetsplan Vård och omsorg 2021. Någon däremot. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet. 

 

Ordförande Hans Jildestens (S) ordförandeklubba slås i bordet. 

 

Samtidigt som ovanstående beslut om återremiss fattas begär Oppositionsråd Håkan Larsson (C) 

ordet.  

Håkan Larsson (C) meddelade att han är medveten om att klubban redan fallit och att 

Kommunstyrelsen redan fattat beslut om återremiss. Håkan Larsson (C) undrade dock om det inte 

vore fördelaktigt för verksamheten om Kommunstyrelsen kunde fastställa verksamhetsplan Vård 

och omsorg 2021, så verksamheten hade en plan att arbeta utifrån.  

Juhani Verkkoperä (SD) yrkande om komplettering av mål för verksamheten kunde behandlas på 

nästkommande Kommunstyrelsesammanträde. Kommunstyrelsen är ju enig gällande övriga delar 

av verksamhetsplanen. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) meddelar att kommunstyrelsen redan har fattat 

beslut om återremiss. Om Håkan Larssons förslag ska kunna tas upp för behandling måste 

Kommunstyrelsen fatta beslut om att ärendet får tas upp för ny behandling.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) ställer därav frågan om Kommunstyrelsen kan ta 

upp ärendet igen för behandling. 

Någon däremot? 

 

Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutat att ärendet får tas upp igen för ny behandling. 

 

Ordföranden meddelar att det föreligger dels återremissyrkande och dels Håkan Larssons (C) 

förslag. 

Återremissyrkandet avser hela ärendet. 

Håkan Larsson (C) förslag innebär att verksamhetsplan vård och omsorg antas av 

kommunstyrelsen, men att frågan om komplettering av antal mål, enligt Juhani Verkkoperä (SD) 

med fleras förslag, återremitteras och behandlas vid nästkommande sammanträde med 

Kommunstyrelsen. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer följande propositionsordning vilken godkänns: 

Beslutar Kommunstyrelsen att återremittera verksamhetsplan Vård och omsorg inklusive Juhani 

Verkkoperä (SD) förslag om komplettering av mål ”Kunskapshöjande insatser mot smittspridning 

inom vården”. 

  

Beslutar Kommunstyrelsen att fastställa verksamhetsplan Vård- och omsorg 2021 i enlighet med 

bilaga 8 och att frågan om komplettering av mål ”Kunskapshöjande insatser mot smittspridning 

inom vården” behandlas vid nästkommande kommunstyrelsens sammanträde enligt  

Håkan Larssons förslag. 

 

Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutat att 

* Fastställa verksamhetsplan för Vård och omsorg 2021. 

* Juhani Verkkoperä (S) förslag om komplettering av mål ”Kunskapshöjande insatser mot 

 smittspridning inom vården” behandlas vid kommunstyrelsens nästkommande 

 sammanträde. 

 

Någon däremot. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Fastställa verksamhetsplan för Vård och omsorg 2021 enligt bilaga 9. 

 

Juhani Verkkoperä (SD) förslag om komplettering av mål ”Kunskapshöjande insatser mot 

smittspridning inom vården” behandlas vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till  

Margareta Albért 

Lennart Aronsson 
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§ 20  Rapport Vård och omsorg 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
 

IVO genomförde tillsyn i Storfors kommun genom att begära ut skriftliga uppgifter. Uppgifterna 

lämnades digitalt 1 december, 2020.  

Tillsynen gällde hur kommunen säkerställer kvalitet och säkerhet vid förändringar i 

socialtjänstinsatser för att tillgodose den enskildes behov, under utbrottet av covid-19 

Frågorna gällde 

-  insatser beviljade via SoL/ÄO (äldreomsorg) 

- SOL/IFO (individ – och äldreomsorg) 

- SoL/OF (omsorg om funktionshindrade) 

- LSS 

Uppgifterna besvarades genom att hämta uppgifter från dokumentationsprogram samt kunskap runt 

verkställigheten. Personal från IFO och vård/omsorg deltog. 

Handlingarna diarieförda. 

Ingen återkoppling, förutom bekräftelse på mottagandet av uppgifterna, har gjorts från IVO 

Rapportering av registeruppgifter till IVO 
Uppgifter om kommunens verksamheter inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård samt dess 

ansvariga ska anmälas till IVO vid organisatoriska eller personella förändringar. Uppgifterna gäller 

IVO:s vård- och omsorgsregister. Uppgifter om skolhälsovården ingår i vårdregistret. 

Uppgifter har skriftligen lämnats till IVO gällande alla verksamheter inom vård och omsorg samt 

skolhälsovården. 

Handlingarna diarieförda 

 
Beslutsunderlag 

Rapport Vård och omsorg, verksamhetschef Vård och omsorg Margareta Albért, 2020-12-22. 

 

Verksamhetschef Vård och omsorg Margareta Albért redogör för ärendet. 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 

Lägga rapport Vård och omsorg till handlingarna. 

 

____________________ 
 

Beslutet ska skickas till  

Margareta Albért 
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§ 21  Revidering av Taxor inom Vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet 
Vid intern översyn av taxor inom vård och omsorg framkom behov av en  

 

- sammanställning av tidigare beslutade taxor  

- korrigering av vilka taxor som föreslås ingå i maxtaxa respektive inte ingå i maxtaxa 

- komplettering av taxor vilka inte tidigare fakturerats kund 

 

Syftet med översynen har varit ökad överskådlighet och förståelse för befintliga taxor. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Verksamhetschef Vård och omsorg Margareta Albért, 2021-01-04. 

Taxebilaga 

 

Verksamhetschef Vård och omsorg Margareta Albért redogör för ärendet.  

I taxebilaga redovisas olika tjänster och avgifter för år 2020 och förslag till kostnad år 2021 samt 

vilka tjänster som ingår i maxtaxan respektive inte ingår i maxtaxan.  

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 

Anta revidering av taxor inom Vård och omsorg enligt bilaga 10. 

 

____________________ 
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§ 22  Verksamhetsplan skola & förskola 2021 

Beskrivning av ärendet 
Skolverksamheten i Storfors kommun arbetar efter kommunens vision utifrån värdegrunderna 

Gemenskap, Trygghet, Stolthet och Närhet. Skolan ska verka för ett livslångt lärande där lusten att 

lära, förutsättningarna att lyckas och rustas för att bli goda samhällsmedborgare utgör grunden för 

verksamheten. 

I Storfors finns tre grundskolor med totalt 415 elever; Bjurtjärns skola, Kroppaskolan och 

Vargbroskolan. Inom Vargbroskolans verksamhet finns kommunens grundsärskola. Åtta elever är 

inskrivna i grundsärskolan. Elever som är omvänt integrerade har sin undervisning på 

grundsärskolan (Lyan) men är inskrivna i grundskolan. Cirka 110 barn är inskrivna i 

fritidshemsverksamhet. Grundskolorna har ett elevhälsoteam som består av skolsköterska 1,0 tjänst 

kurator 1,0 tjänst samt specialpedagog 2,0 tjänst. Skolpsykolog och skolläkare köps in externt. 

 

På Forsbroskolan, beläget i Kulturhuset sker SFI-undervisning. Övriga utbildningar såsom 

grundvux sker via distans eller köps in externt. All gymnasieverksamhet köps in externt. Storfors 

har 5 elever inskrivna i gymnasiesärskolan. IM lades ned i juni.  

 

Det finns fem förskolor i kommunen med totalt 152 barn. Tre stycken är belägna i tätorten,  

en på Bjurtjärns skola och en i Kyrksten. Det finns även en öppen förskola som bedrivs inom 

Familjecentralen.  

 

Vi har i Storfors kommun fler barn/elever som uppvisar en övervikt. Studier visar även att det är få 

barn och ungdomar som är knutna till föreningsverksamhet. Övervikten medför svårigheter att 

uppnå måluppfyllelse i till exempel ämnet Idrott och hälsa men än viktigare är att övervikten i vissa 

fall kan knytas till det psykiska mående. Den psykiska ohälsan tenderar att öka och fler elever har 

anpassad studiegång, vilket kan försvåra måluppfyllelse men än viktigare elevernas mående.  

Skolan och IFO (Individ- och familjeomsorgen) samarbetar i fler elevärenden.  

 

Verksamhetsplaner ska upprättas varje år. 

Vidare redovisas budget 2021, mål, framåtblick på kort sikt år 2021 och framåtblick  

på längre sikt år 2022-2027. 

 

I verksamhetsplanen redogörs för: 

 Bjurtjärns och Forsbro rektorsområde. 

 Vargbroskolans rektorsområde. 

 Kroppaskolans rektorsområde. 
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Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 föreslogs: 

 Ny formulering i Mål. Från Alla barn ska gå i skolan. 

Till: Storfors kommun ska verka för att alla barn ska följa lagen och gå i skolan. 

Vidare föreslogs redaktionella ändringar under rubrik Framåtblick kort sikt (2020-2022) och under 

långsikt (år 2023-2027). 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 145. 

Bilaga 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 145. 

 

Skolchef Annelie Izindre redogör för verksamhetsplan Skola & förskola 2021. 

Beträffande Eva-Lotta-Härdig-Erikssons yrkande KSAU 2020-12-14 om arbetsmiljö finns det 

inskrivet följande under verksamhetsbeskrivning: 

Enheternas arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i verksamheten, genom att arbetsmiljön 

löpande undersöks, riskvärderas, åtgärdas och följs upp. Arbetet ska ske i samverkan med 

medarbetarna och de fackliga organisationerna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) ställer frågan till Verksamhetschef 

Skola och förskola Annelie Izindre om kompletterande text gällande budget per rektorsområde. 

I verksamhetsplanen står angivet med röd text under Budget: 

Budget per rektorsområde kommer att kompletteras till kommunstyrelsen. 

 

Verksamhetschef Annelie Izindre meddelar att hon ej har budget per rektorsområde. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att meningen under rubrik Budget 

stryks ”Budget per rektorsområde kommer att kompletteras till kommunstyrelsen” 

Kompletterande text under rubrik Budget redovisas vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde. 

Kommunstyrelsens beslut  
 

Fastställa verksamhetsplan 2021 – Skola och förskola enligt bilaga 11.  

 

Kompletterande text under rubrik Budget redovisas vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde. 

____________________ 

 
Beslutet ska skickas till 

Annelie Izindre 

Lennart Aronsson 

  



 
 

STORFORS KOMMUN 
 

PROTOKOLL Sida 38 (51) 

Datum 

2021-01-18 

Organ 
Kommunstyrelsen 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Dnr KS/2020:600  

 

§ 23  Samverkansavtal för Regionalt Yrkesvux i Östra Värmland 

 
Beskrivning av ärendet 
Samtliga kommuner i Värmland har beslutat att samverka i regionalt yrkesvux genom att 

gemensamt söka statsbidrag. 

 

Detta avtal reglerar samverkan inom yrkesvux i Östra Värmland; Filipstad, Storfors och 

Kristinehamn. Syftet med avtalet är att säkerställa ett frisök mellan kommunerna vilket innebär att 

kommunmedborgare har tillgång till de tre kommunernas utbildningsbud. 

 

Hemkommunen ansvarar för studie- och yrkesvägledning inför samorganiserade och lokala 

kommunorganiserade utbildningar. Ansökan sker till anordnande kommun, dock utan prövning av 

interkommunal ersättning  

 
Finansiering 

Belastar verksamhet 364. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från skolchef Annelie Izindre, 2020-12-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 146. 

 

Skolchef Annelie Izindre redogör för ärendet. 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 

Anta Samverkansavtal för Regionalt Yrkesvux i Östra Värmland. 

 

___________________ 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Annelie Izindre 

Gunnel Eriksson 

Charlotte Nilsson 

Anne-Louise Izindre 
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§ 24  Beslut om ordförandebeslut, beslut om distansundervisning 

 i grundskolan 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för ordförandebeslut 2020-12-16 

Dnr KS/2020:568, beslut som han som ordförande tagit. Ordförandens beslut skall redovisas på  

nämndens första sammanträde efter att ordförandebeslut fattats. 

Kommunstyrelsens ordförandes beslut redovisas nedan. 

 

Beslut om distansundervisning i grundskolan 

 
Sammanfattning av ärendet 

Smittskyddsläkaren i Värmland rekommenderar att distansundervisning tillämpas på högstadiet 

årskurs 7-9 så snart det går och resen av höstterminen 2020. Hänsyn ska dock tas till individer och 

grupper som man bedömer har ett särskilt behov av att ha undervisning på plats i skolan. 

Det är viktigt att påminna elever och föräldrar om betydelsen av att även på fritiden begränsa 

umgänget till några få personer.  

 
Beslut 

Undertecknad beslutar att bedriva distansundervisning i grundskolan. 

 

Undantag från distansundervisning kan beslutas av rektor för individer och grupper som bedöms ha 

ett särskilt behov av att ha undervisning på plats i skolan. 

 

Antalet fjärr- och distansundervisningstimmar ska ske enligt ordinarie undervisningsschema och 

därmed avräknas den garanterade undervisningstiden. 

 

Hans Jildesten 

Kommunstyrelsens ordförande 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna ordförandebeslut fattat beslut av Kommunstyrelsens ordförande 2020-12-16 gällande 

beslut om distansundervisning i grundskolan. 

 

____________________ 

  
 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 25  Påbörja planuppdrag i Kyrksten, Alkvettern 2.96 

Kommunfullmäktige fattade beslut 2018-05-30 om att starta projektering av ny skola Storfors 

kommun, Kyrksten. Till projekteringsstöd valde kommunen att anlita upphandlad konsult i form av 

företaget EFK AB. Uppdraget har varit att projektera för en ny skola vilken har dimensionerats för 

150 barn (ca 60/40-fördelning procentuellt mellan F-6-skola och förskola).  

Området för den tilltänkta skolan är planerad inom fastigheten Alkvettern 2:96 vilket är i nära 

anslutning till befintlig förskolan Änglagård. Kyrksten ligger beläget vid sjön Alkvettern längs 

landsväg 237, ca två mils körväg nordväst från Karlskoga och ca 15 km körväg från Storfors. 

Större delen av tätorten byggdes mellan 1978 och 1981. 

Parallellt med planuppdraget för nya skolan kommer en undersökning att göras om kommunen kan 

detaljplanelägga området vid vattnet, se bild områdeskarta 3 och där inrätta ett antal byggbara 

tomter. Efter samtal med sakkunniga så är förslaget att två parallella men separata uppdrag 

genomförs med uppdelning skola och sjönära tomter.  

Under projekteringsfasen har olika moment passerats. Storfors kommun har genomfört en 

arkitekttävling och där det fattades beslut 2020-11-02 om tilldelning av leverantör, vilket blev Link 

Arkitektur AB.  

Att ta sig igenom en planprocess olika stadier kan ta mellan 8-12 månader, ibland betydligt längre, 

beroende på ärendets dignitet och om olika delar överklagas. I syfte att inte tappa fart i processen 

byggnation ny skola i Kyrksten så är önskemålet att redan nu inleda planarbetet innan 

kommunfullmäktige formellt har fattat beslut om att bygga eller inte bygga en ny skola. Faser i 

planarbetet kan med enkelhet läggas vilande eller avbrytas beroende på vilket beslut som fattas i 

kommunfullmäktige.  
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1. 

Områdeskarta Kyrksten  
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2. Områdeskarta Kyrksten. Det tilltänkta området avser en total yta 12 658 m2 (markerade mörka 

området)  

 

 

 
3. Områdeskarta, Alkvettern 2:96  

Totala markytan som Storfors kommun äger, söder om Alkvetternvägen, nere vid vattnet, är cirka 

62 000 m2 och den byggbara ytan är cirka 19 300 m2. Området är sedan tidigare klassat som LIS 

område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge)  

Planprocessens olika stadier 

 

1. Samråd  

2. Bearbetning 

3. Granskning 

4. Bearbetning 

5. Antagande  

6. Laga kraft  
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KS § 25 forts. 

Planprocessen kommer att genomföras av Metria, vilka kommunen har avtal med. Efter samtal med 

Metria kan processens första skede inledas under mitten av januari 2021. 

Finansiering 

Kostnaden för planprocesserna ryms inom de resurser för projektering som kommunfullmäktige 

beslutade 2018-05-30. Ansvar 220, VHT 9101, projekt 1205, objekt 13312  

 
Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2018-05-30 § 52. 

Tjänsteutlåtande från Kommunchef Mats Öman, 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 148 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för ärendet. 

 

Planläggningen kommer att delas upp i två olika delar.  

Del ett omfattar området runt skolan och planläggning för område två avser att man ser över 

möjligheten till bostadsbebyggelse.  

Område 2 ingår även i ett LIS-område. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) meddelar att Ingemar Olsson kommer ingå i en 

referensgrupp. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Monica Ståhl (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag punkt 1 och avslag på 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen enligt punkt 2 enligt följande: 

Ge kommunchefen i uppdrag att påbörja planuppdrag i området Kyrksten, Alkvettern 2:96 i syfte 

att undersöka möjligheten att anlägga tomter i sjönära läge. 

 

Ordföranden finner att det enbart föreligger kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 

kommunstyrelsen avseende punkt 1 enligt följande: 

Ge Kommunchefen i uppdrag att påbörja planuppdrag i området Kyrksten, Alkvettern 2:96 i syfte 

att anlägga ny skola.  

 

Punkt 2 föreligger kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen samt Monica 

Ståhl (KD) avslagsyrkande: 
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KS § 25 forts.  

 

Ordföranden ställer följande propositionsordning vilken godkännes: 

Den som röstar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar JA. 

Den som röstar i enlighet med Monica Ståhl (KD) avslagsyrkande röstar Nej. 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

 

Oordinarie och tjänstgörande ersättare 

 

Ja-

röst 

Nej-

röst 

Avstår 

från 

att 

rösta 

Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S) Ja   

Thomas Backelin (S)  Ja   

Ingrid Resare (S)  Ja   

Håkan Larsson (C) Ja   

Monica Ståhl (KD)  Nej  

Peter Farrington (M) Ja   

Juhani Verkkoperä (SD) Ja   

Peter Högberg (V) Ja   

Hans Jildesten (S) Ja   

Summa 8 1  

 
Röstningsresultat 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) meddelar att 8 ledamöter röstat JA och 1 ledamot 

röstat Nej. Kommunstyrelsen har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts 

förslag. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Ge kommunchefen i uppdrag att påbörja planuppdrag i området Kyrksten, Alkvettern 2:96 i  

syfte att anlägga en ny skola. 

 

Ge kommunchefen i uppdrag att påbörja planuppdrag i området Kyrksten, Alkvettern 2:96 i   

syfte att undersöka möjligheten att anlägga tomter i sjönära läge. 

 

____________________ 

 

Monica Ståhl (KD) anmäler reservation mot beslutet avseende punkt två. Monica Ståhl (KD) 

inkommer med skriftlig reservation. 
 

Beslutet ska skickas till 

Mats Öman 
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Dnr KS/2018:23  

 

§ 26  Rapport friskvård för högstadieelever i Storfors 

 

2018-01-15 beslutade kommunstyrelsen, ”KS § 25 Friskvård till högstadieelever”, att  

subventionera gymkort vid Gymfabriken för elever som studerar vid Vargbroskolans högstadium. 

Projektet startades 2018-02-01. 

Av protokollet framgår att ”Avstämning om hur många elever som nyttjar träningen ska rapporteras 

efter varje termin. Efter 5 terminer skall en större utvärdering lämnas för beslut om att avsluta eller 

permanenta projektet efter projekttidens slut och skolan får i uppdrag att handha och genomföra 

detta projekt”. From januari 2019 är ansvaret flyttat till Folkhälsosamordnaren. 

Pga Coronapandemin har det har det inte varit möjligt att göra en rättvis utvärdering av projektets 

resultat under år 2020, då Folkhälsomyndigheten i sina restriktioner har avrått från träning i gym.  

Under hösten 2018 och våren 2019 var antalet terminskort 79 + 67 och antalet utförda träningspass 

mellan 16 och 20 per elev och termin. Dock bedömer man att inpasseringarna i verkligheten varit 

fler eftersom eleverna ganska ofta (trots personalens påminnelser) glömmer att registrera besöken. 

Eftersom Storfors kommun fortfarande ligger i topp i Värmland när det gäller övervikt bland barn 

och unga, är detta ett oerhört viktigt komplement till det folkhälsoarbete som bedrivs i kommunen. 

 

 
Siffror från elevdatabasen ELSA 2019/2020. 
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KS § 26 forts.  

 

Verksamhetens förslag är att förlänga projekt friskvård för högstadieelever med 1 år så att 

utvärdering kan lämnas med relevant och rättvist (ej Corona påverkat) data för beslut om att  

avsluta eller permanenta projektet efter projekttidens slut. 

 
Finansiering 

Finansiering för 2021 sker genom att nyttja 130 000 kr ur utvecklingsmiljonen. 

 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-12-14 föreslog Kommunstyrelsens 

ordförande Hans Jildesten (S) att projektet förlängs ytterligare ett år och att det finansieras genom 

utvecklingsmiljonen. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2018-01-15 § 25. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15 § 149. 

 

Näringslivsutvecklare/Folkhälsosamordnare Kristina Karlsson redogör för ärendet. 

Som framgår av tabell Övervikt inklusive fetma Storfors kommun jämfört med övriga kommuner  

i länet framgå att Storfors har fler överviktiga barn både i förskolan och grundskolan jämfört  

med övriga kommuner i Värmland. Detta projekt är en del i flera olika insatser för att motverka 

övervikt hos barn. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Förlänga projekt friskvård för högstadieelever med 1 år. 

 

Finansiering sker genom att belasta utvecklingsmiljonen med 130 000 kr för år 2021. 

 

Under hösten 2021 ska en större och mer djupgående rapport presenteras för att politiken ska 

kunna ta beslut om projekt friskvård för högstadieelever i Storfors ska permanentas eller upphöra. 

 

____________________ 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Annelie Izindre 

Kristina Karlsson 

Anette Olsson 

ekonomi@storfors.se 

 

 

  

mailto:ekonomi@storfors.se
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Dnr KS/2020:599  

 

§ 27  Borgen för Storfors Sport och Aktivitetscenter 

Beskrivning av ärendet 
Sammanfattning 

Storfors Idrottsallians bestående av Storfors FF, Storfors innebandyförening, Storfors 

Atletklubb samt Storfors Judoklubb har för avsikt att söka pengar från allmänna arvsfonden 

för att skapa en idrottslig mötesplats för alla invånare i Storfors kommun. 

Syftet är att bygga en unik mötesplats med padelhall, boulehall, yta för luftgevärsskytte, yta 

för skyttesimulatorer, yta för olika e-sporter samt en yta för golfsimulatorer. Denna byggnad 

skall sammanfogas till dagens sporthall och vara belägen mellan sporthallen och riksväg 26. 

Marken mellan dagens sporthall och riksväg 26 ägs idag av Storfors kommun. 

 

Den nya hallen byggs av idrottsalliansen med hjälp av banklån och bidrag. För att 

idrottsalliansen skall få möjlighet till detta bygge krävs följande: 

1, att bidrag beviljas från allmänna arvsfonden. 

2, att Storfors kommun borgar för lånen. 

3, att Storfors kommun tecknar ett 49 årigt tomträttsavtal med Storfors idrottsallians. 

4, att Storfors kommun utför en revidering av detaljplanen.  

 

När man söker bidrag, och om dom beviljas så betalas de ut under byggnationen i efterskott. 

Detta innebär att idrottsalliansen behöver ligga ute med pengar tills bidragen erhålls. 

Idrottsalliansen finansierar byggtiden genom att uppta kortfristiga lån. Detta innebär att 

Storfors kommun behöver anta ett större borgensåtagande under själva byggtiden. När bygget 

är slutredovisat och färdigt så upptar Idrottsalliansen nya lån vilka medför ett 

borgensåtagande för Storfors kommun på max 5 miljoner kronor. 

 

Idrottsalliansen ansvarar och sköter hela byggprocessen och kommunens ansvar är 

borgensåtagandet. Eventuella infrastrukturella kostnader till exempel om dragning av GC-

vägar och eventuella behov av fler parkeringsplatser kan eventuellt i ett senare skede 

tillkomma. 

 

Anläggningen skall som tidigare nämnts innehålla padel, boule, skytte, golf och e-sport. Det 

innebär att verksamheten expanderar från dagens 4 föreningar i sporthallen till minst 9 

föreningar genom bland annat golfklubben, 3 olika skytteföreningar, 2 pensionärsföreningar 

genom boule samt att det kanske statar en e-sportsförening. Det är mycket viktigt och en 

förutsättning att den nya anläggningen blir ihopkopplad med dagens sporthall för att skapa en 

komplett unik sport och aktivitetsanläggning som kommer att bli en mötesplats i Storfors. Det 

innebär att fler föreningar har möjlighet att nytta denna unika fritids och sportanläggning. Det 

är en självklarhet att hela anläggningen skall vara handikapp och tillgängliganpassad enligt 

senaste snitt.  
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KS § 27 forts. 

 

Denna satsning som Idrottsalliansen planerar att genomföra är ett utmärkt led och 

komplement till Storfors kommuns vision om att vara en kommun i framkant när det gäller 

folkhälsa och därigenom så bör kommunen ställa sig bakom Idrottsallansens satsning och åta 

sig ett borgensåtagande. 

Satsningen är bra för hela Storfors kommun. Genom skapandet av denna mötesplats i Storfors 

sport och aktivitetscenter skapas fler möjligheter för alla invånare att motionera vilket leder 

till friskare och mer välmående invånare. Att Storfors Idrottsallians också ser och vill satsa på 

möjligheter att bredda kommunens idrottsutövande genom bland annat e-sport ser vi som en 

stor möjlighet för att aktivera fler grupper och ungdomar samt att få ungdomar som idag inte 

utövar idrott att komma till Storfors sport och aktivitetscenter vilket innebär en satsning för att 

minska barn och ungdomsfetman. Samtidigt så sätter Idrottsalliansen Storfors kommun på 

kartan igen genom denna satsning på ett komplett unikt sport och aktivitetscenter. 

 

Beräknad kostnad för byggnationen av fastigheten är någon stans mellan 15 till 20 miljoner. 

De olika idrottsanläggningarna inne i anläggningen får varje förening söka egna bidrag till 

och utforma tillsammans med Idrottsalliansen. 

 

Mark mellan sporthallen och RV 26 ägs idag av Storfors kommun och är enligt gällande 

detaljplan markerad som prickmark. Detta innebär att marken inte får bebyggas. För att 

bebygga marken så måste en revidering av detaljplan utföras. Storfors kommun och Storfors 

Idrottsallians tecknar ett 49 årigt tomträttsavtal över ytan som den nya fastigheten byggs på. 

Det är normalt förfarande att teckna tomträttsavtal på 49 år. 

 

Om Idrottsalliansen genomför denna satsning så medför det nya arbetstillfällen i Storfors 

kommun. 

 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 redogjorde Kommunstyrelsens ordförande 

Hans Jildesten (S) för ärendet. 

Storfors Idrottsallians vill skapa ett Sport och aktivitetscenter i Storfors. Byggnaden kommer 

att kopplas ihop med nuvarande Sporthall.  

En detaljplaneändring måste genomföras för att aktuell mark nu är prickmark och får inte  

bebyggas. 

Ett 49 årigt arrende/nyttjanderättsavtal tecknas med Idrottsalliansen. 

 

Storfors sport och aktivitetscenter kommer att inrymma ett antal olika sporter såsom 

Padelhall, Skyttesimulator, golf m.m.  

 

Peter Högberg (V) yrkade att innan beslut fattas om att Storfors kommun ska bevilja 

ytterligare borgensåtagande, att en redovisning sker över samtliga nuvarande borgensåtagande 

som kommunen iklätt sig. 
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KS § 27 forts. 

 
Beslutsunderlag 

Skrivelse från Hans Jildesten (S), 2020-12-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 150 

 

Redovisas rapport 2021-01-05 från kommunchef Mats Öman gällande Borgensåtagande 

Storfors kommun åtagit sig. Det gäller borgen för följande:  

*  Stiftelsen Björkåsen. 

* AB Storfors mark och Industrifastigheter. 

* Föreningen Alkvetterns fritidsgård. 

* Idrottsalliansen i Storfors. 

* Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Storfors. 

* Bjurtjärn fiber Ekonomisk förening. 

* Egna hem. 

2020-08 hade Storfors kommun en summa borgensåtagande om 223 044 tkr. 

Ny sammanställning kommer att presenteras i årsredovisning 2020.   

 
Förslag på sammanträdet - Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att punkt 2 i Kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen kompletteras med följande mening: efter att en 

finansieringsplan har presenterats. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Storfors kommun tecknar ett 49 årigt tomträttsavtal med Storfors idrottsallians för del av 

fastigheten Storfors, Koltorp 2:4. 

 

Storfors kommun startar planprocess revidering för del av detaljplan för Koltorp 1:18 m.fl. 

Storfors kommun, bilaga 12. 

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Storfors kommun ingår borgensåtagande för de lån som Idrottsalliansen behöver uppta för 

byggnation av Storfors sport och aktivitetscenter under byggnationen. 

 

Storfors kommun ingår borgensåtagande för lån som Idrottsalliansen behöver uppta efter 

uppförande av Storfors sport och aktivitetscenter till en maximal summa av 5 miljoner kronor 

efter att en finansieringsplan har presenterats. 

____________________ 
Beslutet ska skickas till 

Mats Öman 

Sven-Erik Rhén 

Jukka Mäenpää  
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Dnr KS/2021:1  

 

§ 28  Remiss ändring i befintligt handlingsprogram Bergslagens 

 Räddningstjänst 

Beskrivning av ärendet 
Storfors kommun har mottagit en remiss från Bergslagens Räddningstjänst (BRT).  

Sedan 2020-05-12 ingår BRT i Räddningsregion Bergslagen (RRB). Därmed har BRT en 

systemledning som uppfyller de krav som ställs enligt den reviderade Lagen om skydd mot olyckor 

som träder ikraft inom kort. BRT kommer att behöva göra omfattande revideringar i nuvarande 

handlingsprogram (HP 20-23) men behöver nu skyndsamt göra en förändring av beskriven 

resursförmåga avseende Ledningsförmåga, specifikt Insatsledarsystemet.  

BRT vill att direktionen fattar beslut om förändring i handlingsprogrammet som innebär att 

bemanningen i handlingsprogrammets resurstabell ändras från 2 st.  

Insatsledare i Beredskap till 1 st. Insatsledare i Beredskap.  

BRT har översänt ärendet på remiss till berörda kommuner, svar önskas senast 2021-01-31. 

Svar på remiss: 

Storfors kommun har inget ett erinra. 

Beslutsunderlag 
Remiss Ändring i Handlingsprogram 2020-2023 BRT 

Bilaga 1 Tjänsteskrivelse ett insatsledarsystem 

Bilaga 2 Utvärdering IL-BRT 

Tjänsteutlåtande från kanslichef Oskar Eklöf, 2021-01-15. 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut  
 

Besvara remissen enligt ovan. 

 

____________________ 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Bergslagens Räddningstjänst 

Oskar Eklöf  
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§ 29  Aktuella frågor 

 

Oppositionsråd Håkan Larsson (C) ställer frågan om hur det är med ekonomin för  

Stiftelsen Björkåsen och AB Storfors Mark- och Industrifastigheter. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör översiktligt för ekonomi samt 

hänvisar till kommande bokslut 2020. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 


