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§ 63  Mötets öppnande 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Backelin (S) förklarar dagens fullmäktigesammanträde 

öppnat. 

 

____________________ 
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§ 64  Upprop 

 

Kommunsekreterare Lennart Aronsson meddelar vilka ledamöter och ersättare som anmält 

förhinder till dagens sammanträde och därefter genomför upprop. 

Därefter redogörs för vilka ersättare som inträder som beslutande för de ordinarie ledamöter som 

var förhindrade att delta på dagens sammanträde. 

 

____________________ 
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§ 65  Val av protokollsjusterare samt bestämmande av  

 justeringens tid och plats 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Utse Lars-Erik Karlsson (V) och Håkan Larsson (C) till protokolljusterare. 

Justering äger rum 2021-07-09, klockan 10.00 i Kommunhuset Storfors. 

 

___________________ 
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Dnr KS/2021:295  

 

§ 66  Enkel fråga från Monica Ståhl (KD) till Kommunstyrelsens 

 ordförande Hans Jildesten (S) gällande vindkraftspark vid 

 Kedjeåsen 

 

Monica Ståhl (KD) inkom 2021-06-21 med nedanstående Enkel fråga till Kommunstyrelsens 

ordförande Hans Jildesten att besvara på kommunfullmäktiges sammanträde. 

 

Nedan redovisas Monica Ståhl (KD) enkla fråga: 

 

”Eolus Vind AQB utreder möjligheterna att bygga en vindkraftpark vid Kedjeåsen i Karlskoga  

och Storfors kommuner. 

Projektområdet är ca 13 km2 stort och bedöms kunna rymma upp till 17 vindkraftverk med 

en höjd på max 250 meter.  

 

Eolus har inbjudit till samråd enligt miljöbalken för att informera om projektet, besvara frågor  

och inhämta synpunkter. 

Inbjudan har skickats till markägare inom 3 km från området samt myndigheter, lokala föreningar 

och organisationer. 

 

Min fråga är 

Kommer Storfors kommun att bjuda in kommuninvånarna till samråd om detta vindkraftsprojekt 

där det finns möjligheter att få mer information, samt ställa frågor? 

 

Enligt nya uppgifter är samrådstiden förlängd till 31 augusti 2021. 

 

Storfors den 21 juni 2021 

 

Monica Ståhl 

Gruppledare 

Kristdemokraterna i Storfors” 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) besvarar Monica Ståhl (KD) enkla fråga. 

 

Nej Storfors kommun kommer inte att inbjuda kommuninvånarna till samråd om detta  

vindkraftsprojekt där det finns möjligheter att få mer information samt ställa frågor? 

Orsak: Det är inte kommunens uppgift. 

 

Uppgiften att bjuda in till samråd är företagets uppgift. Det är alltid företaget som gör det. 

Det är inte kommunen som inbjuder.  

Enligt regelverk som finns så är det företaget som sköter detta. Det är även företagets uppgift att 

informera.  
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KF § 66 forts. 

 

Frågor om projektet besvaras av företaget.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 
Anse att den ställda enkla frågan vara besvarad. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till  

Monica Ståhl (KD) 
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Dnr KS/2021:248  

 

§ 67  Försäljning del av Storfors 11:117 
 
Beskrivning av ärendet  
Storfors kommun nedan kallad kommunen, äger och förvaltar fastigheten Storfors 11:117.  

Del av fastigheten belägen norr om länsväg 774 utarrenderas idag som jordbruksmark. I  

gällande detaljplan (som vann laga kraft den 17 april 2009) är denna mark avsedd för industri 

och småindustri. Gällande arrendeavtal är möjligt att säga upp med 3 månaders uppsägningstid om 

marken skall användas för industri.  

 

Kommunen har under tre års tid haft en dialog med några personer om en etablering av en 

konceptfabrik avsedd för landbaserad fiskproduktion, livsmedelshantering och förädling och 

servicebyggnader (inklusive kontor) samt ytor utanför byggnaderna för lossning och lastning 

av produkter. En dialog har även förts har om en framtida utbyggnad om ytterligare 2 anläggningar. 

Varje anläggning behöver en yta på ca 50 000 m2.  

 

Under den senaste tiden har diskussionerna accelererat och Arctic Sustainability Group AB  

nedan kallad ASG har nu beslutat att starta verksamheten kommunen och önskar förvärva  

150 000 m2 av fastigheten Storfors 11:117 markerat enligt bilaga 1.  

 

ASG har för avsikt att färdigställa den första fabriken under 2022. Beräknat antal nya arbetstillfällen i 

kommunen när projektet nått sin slutfas och är i full produktion är 80 till 100 personer.  

 

Kommunen och ASG har tecknat ett optionsavtal daterat 2021-05-16. Optionsavtalet är  

villkorat med att Storfors kommunfullmäktige beslutar om försäljning av fastigheten till ASG  

och att beslutet vinner laga kraft.  

 

Kommunen har vid tidigare företagsetableringar sålt mark för en krona med villkor om att fastigheten 

skall bebyggas inom en viss tid enligt avtal.  

 

I Storfors handlingsplan för bättre näringslivsklimat står bland annat att kommunen skall 

skapa plug-in tomter för att underlätta företagsetableringar. Med detta i åtanke så bygger kommunen en 

väg in mellan den yta som ASG vill förvärva och yta som då är förberedd som plug-in för en kalkylerad 

kostnad på ca 1,5 miljoner. I slutet av denna väg uppför kommunen  

en transformatorstation som kommer att förse de nya fastigheterna med el. Kostnaden för 

vägen står kommunen för. Kostnaden för transformatorstationen delas mellan parterna enligt särskilt 

avtal som tecknas i ett senare skede.  

 

Kommunen kommer att bygga ledningar för sjövatten till och från ASGs fastighet för en kalkylerad 

kostnad på ca 8 miljoner. För att klara den kommande kapacitetsökningen, så 

kommer det att vara nödvändigt att utföra åtgärder vid kommunens reningsverk för en  

kalkylerad kostnad på ca 6 miljoner. Samt ett antal pumpar för en kalkylerad kostnad på ca 1 miljon. 

Den kalkylerade totalkostnaden för sjövattenrör, uppdaterat reningsverk samt pumpar är ca 15 miljoner. 

I avtal med ASG så står det inskrivet att denna investering skall vara kostnadsneutral för kommunen.  
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KF § 67 forts.  

 

Förslag är att kommunen säljer del av fastigheten Storfors 11:117 enligt bilaga 1, för en  

summa av 1 krona till ASG.  

 
Beslutsunderlag 

1.   Optionsavtal, daterat 2021-05-16. 

2.   Tilläggsavtal till optionsavtal, 2021-05-16. 

3.   Bilaga 1, daterat 2021-05-16. 

4.   Bilaga 2, daterat 2021-05-16. 

5.   Bilaga 3, daterat 2021-05-16. 

6.   Bilaga 4, daterat 2021-05-16. 

7.   Detaljplan (upprättad 2009). 

8.   Tjänsteutlåtande från Näringslivsutvecklare Kristina Karlsson, 2021-05-16. 

9.   Kommunstyrelsen 2021-05-17 § 100 samt bilaga 14. (Bilaga 1, 2021-05-16). 

10. Kommunfullmäktige 2021-06-10 § 61 

11. Kommunstyrelsen 2021-06-18 § 110 samt bilaga 1-3 och bilaga A. 

  

  

Vid dagen kommunfullmäktige sammanträde 2021-07-05 redogör Kommunstyrelsens ordförande 

Hans Jildesten (S) för ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 § 61 att återremittera ärendet till Kommunstyrelsen  

med uppdrag att Kommunstyrelsens ordförande skall kontakta Sveriges kommuner och Regioners 

(SKR) jurister och begära att det juridiska utlåtandet skall ske skriftligt. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) meddelar att han har varit i kontakt med Sveriges 

Kommuner och Regioners jurist Olof Moberg.  

Svar har inkommit från SKR jurist Olof Moberg 2021-07-05. Detta skriftliga juridiska utlåtandet 

har utsänts av Kommunkansliet till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare till dagens 

Kommunfullmäktige sammanträde 2021-07-05. 

 

Denna företagsetablering i Storfors innebär arbetstillfällen mellan 70-100 arbetstillfällen, vilket är 

en positiv utveckling för kommunen. Därav kommer jag att yrka bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  
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KF § 67 forts. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 
Hans Jildesten (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Håkan Larsson (C) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag. 

 

Peter Högberg (V): I detaljplan 2009 har det bestämts att aktuellt område är industrimark. 

Andra företag har också köpt industrimark för 1 krona under förutsättning att de uppfört 

byggnader/lokaler för sitt företag. 

Dock när det slutgiltiga avtalet/avtalen ska skrivas, bör kommunen låta SKR:s jurister granska 

avtalen innan de undertecknas. 

 

Peter Högberg (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.  

 

Stefan Larsson (M) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag. 

 

Juhani Verkkoperä (SD) och Peter Farrington (M) lämnar ett skriftligt yrkande på en 

Minoritetsåterremiss. 

Det skriftliga yrkandet med motivering redovisas nedan inom situations tecken. 

 

”KF 2021-06-10 Ärendet återremitterades från KF till KS 

Kommunstyrelsen fick ett mycket speciellt uppdrag från Kommunfullmäktige. En återremittering 

med specificering, krävd och antagen av majoriteten i KF. 

Enligt beslut i KF (på S och V begäran) skulle kontrollen begränsas till att de signerade avtalen, 

Optionsavtalet och Tilläggsavtalet till optionsavtal, inte bryter mot lagen om stöd till enskild 

näringsidkare. Uppdraget blev att Kommunstyrelsens ordförande skulle kontakta Sveriges 

Kommuner och Regioners (SKR) jurister och begära att det juridiska utlåtande skulle ske  

skriftligt. 

 

KS 2021-06-18 Granskning av avtal 

En mailkonversation mellan KSO Hans Jildesten och Olof Moberg/SKR redovisades. 

Det går inte att avläsa i mailkonversationen vilka avtal som är skickade till granskning 

och inte heller vilka dokument Olof Moberg/SKR har granskat och svarat på. 

 

Vi framförde i KS mötet att Olof Moberg/SKR i sitt mailsvar gör endast ett allmänt  

utlåtande om markförsäljning och ger en kort beskrivning om gällande regelverk när  

det gäller ej tillåten stöd till enskild näringsidkare. Ingenting mera. 

 

Peter Farrington (M) och Peter Högberg (V) yrkade att SKR:s dokument skall vara undertecknade 

och med SKR:s brevhuvud och att Hans Jildesten får i uppdrag att på 

nytt kontakta jurist Olof Moberg SKR varvid önskas att hans utlåtande skrivs på ett 

officiellt brevpapper/dokument från SKR med Olof Mobergs undertecknande. 

 

Peter Högberg (V) yrkade också att jurist Olof Mobergs SKR:s svarsbrev diarieförs. 
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KF § 67 

 

Detta har icke skett. Vi har inte fått skriftligt juridisk granskning eller affärsmässig 

analys. Vi har en ofullständig mailkonversation, som inte ens innehåller referenser till 

de specifika dokumenten som skall granskas. Idag kom det ut PM där även Olof 

Moberg/SKR säger ifrån. I ett brev daterat 2021-07-02: 

 

Enligt optionsavtalet ska mark säljas till ett pris som torde understiga marknadsvärdet 

för marken. Frågan uppkommer då hur detta förhåller sig till kommunallagens regler 

respektive EU-rättens statsstödsregler. Denna fråga belyses översiktligt nedan. Någon  

juridisk granskning av avtalen eller affärsmässig analys är det överhuvudtaget inte 

fråga om. Vi yrkade bordläggning i KS och anser fortfarande att KS inte har hörsammat och 

uppfyllt KF beslutet om granskning. 

 

KS 2021-06-18 Avtalets innehåll 

Vi har under ärendebehandlingen varit positiva till företagsetablering som sådan 

men mycket kritiska mot att beslutsunderlaget innehåller stora brister och  

risktaganden för kommunen. Ärendet är sammantaget är mycket större åtagande än 

en enkel försäljning av en fastighet Storfors 11:117. 

 

Ärendet har inte heller beretts och behandlats enl. gängse rutiner i kommunen. 

Kommunens del i projektet, investering i infrastruktur bygger på endast uppskattade 

siffror och har inte granskats eller räknats fram av kommunens ekonomiavdelning. 

Fullständig investeringskalkyl saknas, alla kostnadsposterna är inte medtagna. Inga 

riskanalyser är gjorda. 

 

Hans Jildesten presenterade 2021-06-18 ett nytt – odaterat – osignerat dokument 

Specificering av options- och tilläggsavtalet till optionsavtal. Dokumentet skall 

betraktas som någons egna tolkningar, inte överenskommelse med en motpart dvs.  

dokumentet är inte juridiskt bindande. 

 

Vi tolkar att det nya dokumentet är endast ett försök att flytta bort fokus från vår 

kritik om underlagets brister och ge sken av att avtalet är genomarbetat för 

kommunens bästa. 

 

KF 2021-06-10 Revisorernas kritik 

KS har inte heller adresserat KPMG revisorernas kritik (referens KF 2021-06-10 sid. 

22 § 49 Uppföljande granskning av god ekonomisk hushållning och finansiella risker och 

hörsammat anmärkningen: 

Revisorerna ser allvarligt på att det för närvarande saknas såväl finansiella mål och 

verksamheten som verksamhetsmässiga mål och bedömer i sin riskanalys att  

kommunstyrelsens finansiella strategi för god ekonomisk hushållning behöver följas 

upp. 
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KF § 67 forts. 

 

Det är en förutsättning att avtalen som tecknas av kommunen skall vara granskade 

av sakkunniga för att åstadskomma god ekonomisk hushållning med skattebetalarnas 

pengar och att inte äventyra kommunens redan svåra ekonomiska läge. 

 

KF 2021-07-05 KF behandling 

Vi yrkar med hänvisning till motiveringarna ovan att av KS presenterat granskning inte skall 

godkännas av KF, att ärendet skall återremitteras för att KS skall fullfölja 

sitt uppdrag från KF. 

 

Storfors 2021-07-05 

Juhani Verkkoperä                                                 Peter Farrington  

Ledamot i KS och KF för (SD)                              Ledamot i KS och KF för (M)” 

 

 

 

Monica Ståhl (KD) lämnar skriftligt avslagsyrkande enligt följande: 

Det skriftliga yrkandet med motivering redovisas nedan inom situations tecken. 

 

”KF Storfors 2021-07-05 
Avslagsyrkande från Kristdemokraterna i Storfors enligt nedanstående 
KD i Storfors yrkar avslag på att sälja del av fastigheten Storfors 11:117 för att  

använda marken som industrimark av följande skäl: 

 

1. Ekonomiska skäl 

Att Storfors ekonomi är så ansträngd att kommunens pengar i första hand  

skall användas till vård, skola och omsorg samt att kommunen behöver prioritera att bygga den sen 

lång tid planerade nya skolan i kommundelen Kyrksten. 

 

2. Miljöskäl 

Att man inte skall uppföra en industri på jordbruksmark eftersom det är brist på odlad mark i 

Sverige och världen, människor svälter i andra länder. Sverige behöver odla mer för att i kristider 

kunna försörja sin egen befolkning. 

Just nu är marken utarrenderad till närboende bonde (företagare i kommunen) som, om marken 

bebyggs, förlorar en del av sin odlingsareal. 

 

Det behövs flera ytor med biologisk mångfald, vilken går förlorad om fastigheten blir 

industrimark. 

Intill fastigheten finns ett biotop skyddat område samt öppna diken samt fågellokaler som enligt 

informationen kommer att förstöras om fastigheten bebyggs. 

 

KD föreslår därför att detaljplanen från år 2009 upphävs så att industrimarken återgår till 

jordbruksmark. 
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KF § 67 forts. 

 

3. Etiska skäl 

Att det inte är etiskt att hålla fisk fångenskap i flera år eftersom de förhindras att vistas i sin 

naturliga miljö. 

 

4. Estetiska skäl 

KD vill att Storfors skall möta vägfarare, besökare och Storforsbor på ett bättre sätt än 

med ett stort industriområde längs länsvägen. 

 

Storfors 2021-07-05 

Monica Ståhl 

Gruppledare 

Kristdemokraterna i Storfors” 

 

 

Beslutsgång 

Efter avslutade förhandlingar finner ordförande Thomas Backelin (S) att det föreligger  

en minoritets återremissyrkande, avslagsyrkande och bifallsyrkande på Kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Ordföranden meddelar att han först kommer att ställa frågan om ärendet ska avgöras idag 

eller senare genom acklamation.  

 

Beslutar Kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutar Kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras senare – återremiss. 

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

 

Votering begärs och skall verkställas.  
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Propositionsordning 

Följande propositionsordning uppläses och godkänns: 

 

Den som röstar på Kommunstyrelsens förslag röstar JA. 

Den som röstar på Stefan Larsson (M) med fleras yrkande om återremiss röstar NEJ. 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 

att rösta 

Stefan Larsson (M)  X  

Peter Farrington (M)  X  

Christopher Johrin (M) tjg. ersättare  X  

Håkan Larsson (C)   X 

Brita Jansson (C)    X 

Mikael Lind (C)   X 

Hans Jildesten (S) X   

Thobias Backelin (S) tjg. ersättare X   

Janina Hjälm (S) X   

Eva-Lotta Härdig - Eriksson (S) X   

Ingrid Resare (S) X   

Kenneth Hjälm (S) tjg Ersättare X   

Aurea Rioflorido Karlsson (S) X   

Steve Nilsson (S) X   

Birgitta Wiberg (S) X   

Birgitta Hellberg (V) tjg. ersättare X   

Lars-Erik Karlsson (V) X   

Peter Högberg (V) X   

Juhani Verkkoperä (SD)  X  

Urban Persson (StDe)   X 

Monica Ståhl (KD)  X  

Ingrid Andersson (C) 2:e vice 

ordförande 

  X 

Lennart Johansson (S) 1:e vice 

ordförande 

X   

Thomas Backelin (S) Ordförande X   

Summa 14 5 5 

 

Röstningsresultat 

Ordföranden meddelar att röstningen utfallit med att 14 ledamöter/tjänstgörande ersättare röstat JA, 

5 ledamöter/tjänstgörande ersättare röstat NEJ och 5 ledamöter har avstått från att rösta. 

 

Kommunfullmäktige har således beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
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KF § 67 forts. 

 

Ordföranden meddelar att han kommer att ställa bifallsyrkanden till Kommunstyrelsens förslag 

mot avslagsyrkande på Kommunstyrelsens förslag genom acklamation. 

 

Beslutar Kommunfullmäktige att bifalla Kommunstyrelsens förslag. 

Beslutar Kommunfullmäktige att avslå Kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutat att bifalla Kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och skall verkställas. 

 

Propositionsordning 

Följande propositionsordning uppläses och godkänns: 

 

Den som röstar bifall till Kommunstyrelsens förslag röstar JA. 

Den som röstar på Stefan Larsson (M) med fleras avslagsyrkande på Kommunstyrelsens förslag 

röstar NEJ. 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 

att rösta 

Stefan Larsson (M)  X  

Peter Farrington (M)  X  

Christopher Johrin (M) tjg. ersättare  X  

Håkan Larsson (C)  X  

Brita Jansson (C)   X  

Mikael Lind (C)  X  

Hans Jildesten (S) X   

Thobias Backelin (S) tjg. ersättare X   

Janina Hjälm (S) X   

Eva-Lotta Härdig - Eriksson (S) X   

Ingrid Resare (S) X   

Kenneth Hjälm (S) tjg Ersättare X   

Aurea Rioflorido Karlsson (S) X   

Steve Nilsson (S) X   

Birgitta Wiberg (S) X   

Birgitta Hellberg (V) tjg. ersättare X   

Lars-Erik Karlsson (V) X   

Peter Högberg (V) X   

Juhani Verkkoperä (SD)  X  

Urban Persson (StDe)   X 

Monica Ståhl (KD)  X  

Ingrid Andersson (C) 2:e vice 

ordförande 

 X  
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Lennart Johansson (S) 1:e vice 

ordförande 

X   

Thomas Backelin (S) Ordförande X   

Summa 14 9 1 

 

Röstningsresultat 
Ordföranden meddelar att röstningen utfallit med att 14 ledamöter/tjänstgörande ersättare röstat JA, 

9 ledamöter/tjänstgörande ersättare röstat NEJ och 1 ledamot har avstått från att rösta. 

 

Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla Kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

Sälja del av fastigheten Storfors 11:117 för 1 krona till Arcic Sustainability Group AB, enligt  

bilaga 1, (2021-05-16) Optionsavtal och tilläggsavtal skrivs in i köptekontraktet. 

 

____________________ 

 

Håkan Larsson (C), Brita Jansson (C), Mikael Lind (C) och Ingrid Andersson (C) anmäler 

reservation mot beslutet. 

Stefan Valentin Larsson (M) och Christopher Johrin (M) anmäler reservation mot beslutet. 

Monica Ståhl (KD) lämnar skriftlig reservation enligt bilaga 2. 

Juhani Verkkoperä (SD) och Peter Farrington (M) lämnar skriftlig reservation enligt 

bilaga 3. 

 

 

 

 


