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§ 103  Mötets öppnande 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Backelin (S) hälsar alla välkomna och förklarar 

kommunfullmäktiges sammanträde öppnat. 

 

____________________ 
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§ 104  Upprop 

 

Sekreterare Lennart Aronsson genomför upprop och därefter meddelar vilka av närvarande ersättare 

som inträder som tjänstgörande ersättare. 

 

___________________ 
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§ 105  Val av protokollsjusterare samt bestämmande av  

 justeringens tid och plats 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Utse Ingrid Resare (S) och Håkan Larsson (C) till protokolljusterare. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2020:237, KS/2020:482  

 

§ 106  Meddelanden 

 
Tillväxt och tillsynsnämnden 

Riktlinjer serveringstillstånd Beslut – 2020-11-12 § 81. 

Tjänsteskrivelse – Riktlinjer serveringstillstånd. 

Tillväxt- och tillsynsnämndens protokoll 2020-11-12 § 80-88. 

Tillsyns och Tillväxtnämnden 2020-11-12 § 84 Sammanträdesdagar 2021. 

Tjänsteutlåtande 2020-10-20 sammanträdesdagar 2021. 
 

Administrativa nämnden 

Protokoll Administrativa nämnden 2020-10-28 § 22-27. 

 
Länsstyrelsen Värmlands län 

Beslut 2020-11-06 om fördelning av anvisningar kommuntal år 2021 till kommunerna i  

Värmlands län. 

 
Värmlands läns vårdförbund 

Protokoll Värmlands läns vårdförbund Direktionen 2020-10-14 § 34-48. 

 
Bergslagens Räddningstjänst 

Bergslagens Räddningstjänst – Granskning av delårsrapport 2020. 

Bergslagens Räddningstjänst – Granskning delårsrapport 2020 inkl. signering 

 
Överförmyndarnämnden 

Protokoll Överförmyndarnämnden 2020-11-16 sekretess § 73. 

Protokoll Överförmyndarnämnden 2020-11-16 § 70-72. 

 
Hjälpmedelsnämnden 

Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2020-11-24 § 52-60. 

 
Kommunrevisionen 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2020-11-11. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Lägga redovisade meddelanden till handlingarna. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2020:551  

 

§ 107  Motion från Stefan Valentin Larsson (M), Motion om ökad 

 rörlighet på fastighetsmarknaden 

 

Moderaterna i Storfors har inkommit med en motion om ökad rörlighet på fastighetsmarknaden, 

daterad 2020-11-25. Nedan redovisas inkommen motion. 

 

”Förslag till beslut 

 

Att undersöka intresset för hyreslägenheter i ett sjönära boende Kyrksten. 

 

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

direkt anslutning till badplatsen i Kyrksten. 

 

Att kommunen i nära samråd med privata markägare utvecklarar iden och gemensamt finner en väg 

framåt för en positiv utveckling initialt 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. 

 

Bakgrund 

Det finns idag 24.11.2020 inga hus till salu i Kyrksten. 

I hela Storfors kommun finns det idag 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 reglemente, 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 framtiden. 

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 Kvm i Fisksjön (ett 

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

(Fakta Svens Mäklarstatistik) 
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KF § 107 forts. 

 

Huspriserna i Kristinehamn stiger kraftigt! 

Senaste 12 månaderna med 23,4 % 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 Sek. 

(Fakta Svens Mäklarstatistik) 

 

När Storfors inte på egen kraft kan växa måste vi utnyttja 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, faktiskt 

dra nytta av utvecklingen. 

 

När förändringensvindar blåser, bygger några vindskydd, några bygger vindkraftverk, låt 

Storfors bli en av dem som bygger vindkraftverk! 

 

Förslag 

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

hyresbostäder i Kyrksten.  

 

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

 

Att i samråd 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 projektering förutsätter vi att den byggs och barnomsorg 

redan finnes på platsen”. 

 

Stefan Valentin Larsson (M) redogör för motionen. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

____________________ 

 
Beslutet skall skickas till 

KS kansli 

Stefan Valentin Larsson  
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Dnr KS/2020:550  

 

§ 108  Motion från Stefan Valentin Larsson (M) Motion om krav på 

 ministandard för Boende för individer, familjer, barn med 

 Försörjningsstöd 

 

Moderaterna i Storfors har inkommit med motion om Försörjningsstöd och Boendeformer Storfors 

kommun, daterad 2020-11-25. Nedan redovisas inkommen motion. 

 

”Förslag till beslut 

Att upprätta regler, rutiner och mallar 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 försörjningsstöds sökande avser att bo i eller 

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

upprättade minikraven 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 minikraven 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 boendeformer som 

saknar den av kommunen beslutade ministandarden. 

 

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 direkt olämpliga och i vissa fall 

hälsovådliga. 

 

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

och landet. 
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KF § 108 forts. 

 

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 kriminella strukturer, är en icke önskvärd situation och den måste 

åtgärdas. 

 

Idag är det i snitt ca 50 boenden som finansieras med Sociala bidrag, så kallade försörjningsstöd. 

 

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

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

tid upp har 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 idag inga kontrakt med privata alternativ. 

 

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

 

De individer, familjer, barn av de 37 ovan som saknar socialt kontrakt, 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 idag har om det uppfyller de av kommunen ställda minikraven. 

 

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

Kommunen. 

 

Oavsett om detta är ett rejält problem idag 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 ansvarsfullt och effektivt sätt. 

 

En egen bostad är en mänsklig rättighet! 

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

 

Förslag 

Att upprätta regler, mallar för mininivå och standardisera utvärdering och godkännande av bostad 

för individ, familj, barn som erhåller försörjningsstöd under längre än 2 månader. 

 

Att upprätta regler, mallar för miniminivå och standardisera godkännande av fastighetsvärd  

som har för avsikt att hyra ut bostad till individer, familjer, barn med försörjningsstöd. 

 

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

bostad eller där hyresvärden/fastighetsägaren inte uppfyller minikraven ställda av kommunen. 
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KF § 108 forts.  

 

Stefan Vallentin Larsson (M) redogör för motionen. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skall skickas till 

KS kansli 

Stefan Valentin Larsson 
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Dnr KS/2020:549  

 

§ 109  Motion från Peter Farrington (M), Motion om upprättande 

 och utförande av en 5 årig asfalteringsplan för hela 

 kommunen 

 

Moderaterna i Storfors har inkommit med rubricerad motion, daterad 2020-11-25. 

Motionen redovisas nedan. 

 

”Förslag till beslut 

 

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

saknar asfaltsbeläggning planeras för beläggning inom en 5 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 kommunicera 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 till projektavslut utföras inom en 5 års period. 

 

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 damm och mycket 

frekventa skador på vägar vid tung trafik, 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 m.m. 

 

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

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

nämnvärt motsvara asfaltsbeläggning, anser moderaterna att underhållskostnaden över tid skulle 

vara högre än att ta beslutet att äntligen asfaltera dessa bortglömda gator och vägar. 

 

Det faller enligt oss moderater även under likabehandlingsprincipen, då det är svårt att förklara för 

en boende i till exempel Lillfors att den korsande vägen har asfalteringsbeläggning samtidigt som 

den gata som går utanför den boendes bostad saknar asfalt. 
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KF § 109 forts.  

 

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” 

 

Förslag 

 

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

 

Att asfaltering/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 kommunicera 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 till projektavslut utföras inom en 5 års period”. 

 

 

Peter Farrington (M) redogör för moderaternas motion. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredningen. 

 

____________________ 

 

 

 

 
Beslutet skall skickas till 

KS kansli 

Peter Farrington 
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Dnr KS/2020:500  

 

§ 110  Sammanträdestider 2021 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att fatta beslut om sammanträdesdagar och tid för kommande 

år 2021. 

 

Enligt upprättad förteckning över sammanträdestider 2021 föreslås att kommunfullmäktige  

fastställer sina sammanträden enligt nedan: 

 

Torsdagen den 18 mars. 

Torsdagen den 15 april. 

Torsdagen den 10 juni. 

Torsdagen den 9 september. 

Torsdagen den 11 november. 

Torsdagen den 16 december. 

 

Sammanträdena föreslås börja 18.00. 

 
Beslutsunderlag 

Förteckning över sammanträdestider för utskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige år 

2021. 

Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 190. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Fastställa sammanträdestider för kommunfullmäktige enligt ovan för 2021. 

 

____________________ 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 

Mats Öman 

Ing-Marie Thyr 

Margareta Albert 

Annelie Izindre 

Enhetschefer 

Oskar Eklöf 

Cecilia Collin 

Marita Sjöberg 

Lennart Aronsson 
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Dnr KS/2020:437  

 

§ 111  Försäljning av mark/fastighet Lungsund 1:28 

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. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-26 att uppdra till Tf. enhetschef teknisk drift 

Jukka Mäenpää tillsammans med en oberoende värderare ta fram marknadsmässigt pris. 

Beslutsunderlag 
Karta över marken. 

Tjänsteutlåtande från Tf. enhetschef teknisk drift Jukka Mäenpää, 2020-10-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-26 § 120. 

Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 188. 

 

Tf. enhetschef teknisk drift Jukka Mäenpää redogör för ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 
1. Sälja aktuell mark/fastighet Lungsundet 1:28.  

 

2. Delegera till Kommunstyrelsen att fatta beslut om försäljning eller ej för den  

 framtagna värderingen av marknadspris för aktuell mark/fastighet. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skall skickas till 

Jukka Mäenpää 

 

 

  



 
 

STORFORS KOMMUN 
 

PROTOKOLL Sida 18 (19) 

Datum 

2020-12-17 

Organ 
Kommunfullmäktige 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Dnr KS/2020:433  

 

§ 112  Försäljning av fastighet Storfors 33:14 

 

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. 

Tjänsteutlåtande från Tf. Enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää, 2020-09-23. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-26 § 119. 

Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 187. 

 

Tf. Enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää redogör för ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Sälja fastigheten Storfors 33:14 till fastighetsägaren av Storfors 33:15. 

 

2. Delegera till Tf. Enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää att förhandla pris för 

 fastigheten. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Jukka Mäenpää 

 

 

 

  



 
 

STORFORS KOMMUN 
 

PROTOKOLL Sida 19 (19) 

Datum 

2020-12-17 

Organ 
Kommunfullmäktige 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Dnr KS 2016-375  

  

 

§ 113  Rapport projekt Järnsjöleden 

 

Rapport Järnsjöleden 

Kommunikationschef Eva Wiklund och näringslivsutvecklare/folkhälsosamordnare Kristina 

Karlsson redogör för ärendet samt visar film över Järnsjöleden. Tanken var att även visa några av 

de filmer som finns ute på informationsskyltarna längs leden. Där kan man få digital guidning om 

allt ifrån hur en mosse växer fram till hur järnet transporterades på sjöarna för flera hundra år sedan. 

Tekniska problem satte stopp för visningen under KF, men filmerna finns även att se genom QR-

koder i den folder som ligger på kommunens hemsida. 

Järnsjöleden knyter samman flera andra leder, vilket gör att vandringen kan starta på Järnleden i 

Kristinehamn, följa Järnsjöleden från Hytte/Nässundet, byta till Rövarleden i Bjurbäcken och 

fortsätta upp till Lårhöjdsstugan på Lårhöjdsleden från Badsta Camping. Därifrån kan man fortsätta 

på Åsjöleden till Lunnedet och sedan gå en vandringsled ända in till Karlskoga centrum.  

Det finns nu intresse från flera kommuner för att göra en gemensam satsning på en illustrerad karta 

över ett större område. 

Järnsjöleden är totalt 30 km men många väljer att gå etappvis där den norra delen, mellan 

Bjurbäckens slussar och Lundsberg är den allra mest populära. 

Kommunen har sökt och beviljats medel på cirka 200 000 kronor som kan användas för att hålla 

ledsystemet fint med sly- och gräsröjning flera gånger per säsong. Ytterligare medel kommer att 

sökas. 

 

För ytterligare information om lederna hänvisas till kommunens hemsida, 

https://storfors.se/upplevaochgora/fritidsaktiviteterochfriluftsliv/vandring 

Filmerna finns även på kommunens hemsida.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Tacka för presentationen och med godkännande lägga den till handlingarna. 

 

____________________ 

 

 

 
Beslutet skall skickas till 

Eva Wiklund 

Kristina Karlsson  

 

 

 

https://storfors.se/upplevaochgora/fritidsaktiviteterochfriluftsliv/vandring

