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§ 74  Mötets öppnande 

 

Kommunfullmäktiges Ordförande Thomas Backelin (S) förklarar kommunfullmäktiges 

sammanträde öppnat. 

 

____________________ 
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§ 75  Upprop 

 

Sekreterare Lennart Aronsson genomför upprop. 

Därefter meddelas vilka närvarande ersättare som är tjänstgörande.  

 

____________________ 
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§ 76  Val av protokollsjusterare samt bestämmande av 

 justeringens tid och plats 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

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

att justeringen äger rum på kommunhuset Storfors onsdagen den 9 december 2020,  

kl. 10.00. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2020:236, KS/2020:231, KS/2020:377  

 

§ 77  Meddelanden 

 

Länsstyrelsen Värmland 

Ny ledamot i Kommunfullmäktige 

Kommun Storfors kommun 

Parti Centerpartiet 

Ny ledamot Britta Jansson 

Avgången ledamot Birgitta Hagström 

 

Ny ersättare i Kommunfullmäktige 

Kommun Storfors kommun 

Parti Storforsdemokraterna 

Ny ersättare Maria Jonsson 

Avgången ersättare Erik Halldorf 

 

Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Protokoll 2020-09-10 § 65-72 

Tjänsteskrivelse 2020-10-06 angående Timtaxa 2021 för Tillväxt- och tillsynsmyndighetens 

ansvarsområde. 

Protokoll 2020-10-14 § 74 Timtaxa 2021 för Tillväxt- och tillsynsmyndighetens ansvarsområde. 

Protokoll 2020-10-14 § 73-79 

 

Bergslagens Räddningstjänst BRT 

Protokoll från Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 2020-09-09 § 24-31. 

Protokoll från Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 2020-10-21 § 32-37. 

Bergslagens Räddningstjänst om Larmcentralen 2020-10-20. 

Budget 2021, Långtidsplan 2022-2023. 

Delårsrapport för Bergslagens Räddningstjänst 2020-08-31. 

 

Värmlands Läns Kalkningsförbund 

Presidieprotokoll 2020-06-24 § 31-42. 

Presidieprotokoll 2020-09-01 § 43-53. 

Presidieprotokoll 2020-09-08 § 54-62. 

Direktionsprotokoll 2020-09-15 § 21-29 

 

Administrativa nämnden 

Protokoll 2020-09-10 § 20-21. 

Delårsrapport för Administrativa nämnden Januari-augusti 2020. 

 

Hjälpmedelsnämnden 

Protokoll 2020-09-22 
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KF § 77 forts. 

 

Östra Värmlands Överförmyndarnämnd 

Protokoll 2020-09-21 § 53-58 

Protokoll 2020-09-21 § 59-62 Sekretess 

Delårsrapport för Östra Värmlands Överförmyndarnämnd januari-augusti 2020. 

(Godkänd av ÖFN 2020-09-21 § 56) 

Protokoll 2020-10-19 § 63-66 

Protokoll 2020-10-19 § 67-69 Sekretess.  

 

Gemensam Drift & servicenämnd 

Protokoll 2020-09-24 

 

Färingtofta Norra ideell förening och Föreningen Svenskt Landskapsskydd 

Skrivelse till kommunfullmäktige 2020-10-19: Upprop för det Svenska landskapet. 

Bilaga till Upprop för det Svenska landskapet. 

 

AB Storfors Mark- och Industrifastigheter 

Protokoll 2020-04-30. 

Protokoll 2020-05-06. 

Protokoll 2020- 05-20. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Godkänna redovisningen av meddelanden och lägga dem till handlingarna. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2020:530  

 

§ 78  Redovisning av ej färdigberedda motioner och 

 medborgarförslag 

 
Nedan redovisas ej färdigberedda motioner och medborgarförslag till och med 2020-11-20. 

 
Motion: 

KS/2020:321 – Motion från Kristdemokraterna digitalisera kommunhuset 

Inkom: 2020-06-16 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-25 § 46: 

Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Godkänna redovisningen av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag och lägga 

redovisningen till handlingarna. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2020:493  

 

§ 79  Motion större möteslokal för kommunstyrelsen och 

 kommunfullmäktiges sammanträden i Storfors kommun 

 

Juhani Verkkoperä (SD) har inkommit med motion daterad 2020-10-30 

 

Bakgrund 

Covid-19 pandemin har plågat världen över ett halvår och i skrivande stund ökar smittspridningen 

igen i Sverige. Det görs många insatser i samhället för att minska smittspridningen men mera 

behöver göras och de flesta instämmer i den strävan. 

 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Sverigedemokraterna i Storfors yrkar på att Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt: 

 

 Iordningställa större möteslokaler i Storfors, t.ex. i Kulturhuset, för att möjliggöra  

KS-KF mötesdeltagarnas fysiska distanshållning i den politiska verksamheten. 

 Digitalisera dessa möteslokaler så att ledamöter kan även delta i möten på distans då fysisk 

närvaro inte är lämplig p.g.a. olika orsaker, t.ex. sjukdom, karantän mm.  

 

Motivering 

Storfors kommun erbjuder möjligheten att delta i KS möten på distans men detta är inte möjligt i 

KF möten. Tyvärr fungerar inte tekniken alltid perfekt och det gör distansdeltagandet till ett sämre 

alternativ än att fysiskt vara med i mötesrummet. 

 

För att minska smittspridningsrisken i den politiska verksamheten rekommenderar 

Kommunförbundet bl.a. följande åtgärder, jag citerar: 

 

 Sammanträdeslokal 

 

 Ställ i ordning sammanträdeslokalen i förväg så att det finns ett tillräckligt säkerhetsavstånd 

mellan stolarna. Om stolar inte kan avlägsnas, förhindra att ledamöterna sätter sig bredvid 

varandra och ge anvisningar om att man ska sitta så att det finns tillräckliga mellanrum 

mellan var och en. 

 Om fullmäktigesalen är så liten att en gles sittordning inte är möjlig kan man söka en annan, 

tillräckligt stor lokal i kommunen. 

 

Anvisningar till deltagande i sammanträdet 

 

 När du kommer till fullmäktigesammanträdet, håll minst 1-1,5 m avstånd till de övriga 

ledamöterna såväl i mötesrummet som vid ett eventuellt kaffe. 
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KF § 79 

 

Möteslokaler för den politiska verksamheten i Storfors uppfyller inte kraven för erforderlig distans-

hållning orsakad av Covid-19 pandemin. Vi har även ett demokratiproblem då en del 

förtroendevalda känner sig tvingade att avstå från fysiska möten och även de övriga 

mötesdeltagarna kan känna oro för att delta i möten med tätt sittande mötesdeltagare. Utöver detta 

är små mötesrum ett arbetsmiljöproblem även i andra sammanhang när antalet deltagare inte 

medger erforderlig distanshållning. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

____________________  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Kommunkansliet 

Juhani Verkkoperä 
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Dnr KS/2020:525  

 

§ 80   Motion från Kristdemokraterna i Storfors angående FRG 

 

Monica Ståhl (KD) har inkommit med nedanstående motion daterad 2020-11-16: 

 

” Kristdemokraterna i Storfors föreslår att kommunen snarast inrättar en Frivillig resursgrupp, så 

kallad FRG, i kommunen. 

 

En FRG har som uppgift att finnas till hands när ordinarie resurser behöver förstärkas i kommunen 

t.ex. vid större bränder, olyckor, evakueringar, information och medmänskligt stöd eller nu när 

hjälp kan behövas under corona pandemin.  

 

FRG finns i många kommuner och består av personer från olika frivilligorganisationer. FRG 

utbildas och organiseras av Civilförsvarsförbundet och Sveriges kommuner och Regioner. 

FRG kallas in på begäran av kommunledning när något extraordinärt inträffar. (Wikipedia) 

 

Kristdemokraterna i Storfors föreslå därför att en Frivillig resursgrupp (FRG) inrättas i Storfors 

kommun”.   

 

Monica Ståhl (KD) redogör för inlämnad motion. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Kommunkansliet 

Monica Ståhl 
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Dnr KS/2020:526  

 

§ 81  Rapportering ej verkställda beslut/avbrott i verkställighet Q2 

 

 

Område Typ av 

bistånd/ 

insats 

Besluts- 

datum 

Ej verkställt inom 3 

månader från 

beslutsdatum 

Avbrott i 

verkställighet där 

biståndet ej åter 

verkställts inom 

tre månader 

SoL Kontakt-

familj 

2019-02-21  Avbrott i 

verkställighet 

2020-01-02 på 

grund av att 

kontaktfamiljen 

sade upp sitt 

uppdrag. Beslutet 

har ej kunnat 

verkställas på nytt 

då lämplig 

uppdragstagare 
saknas. 

SoL Kontakt-

familj 

2019-02-21  Avbrott i 

verkställighet 

2020-01-02 på 

grund av att 

kontaktfamiljen 

sade upp sitt 

uppdrag. Beslutet 

har ej kunnat 

verkställas på nytt 

då lämplig 

uppdragstagare 
saknas. 

SoL Kontakt-

person 
2020-03-04 Beslutet har ej kunnat 

verkställas då lämplig 

uppdragstagare saknas. 

 

SoL Kontakt-
person 

2019-11-18 Beslutet har ej kunnat 

verkställas inom tre månader 

då lämpli g uppdragstagare 

saknas. Beslutet är nu 

verkställt 2020-07-27. 
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SoL Kontakt-

person 
2018-12- 10  Avbrott i 

verkställighet 

2020-01-19 på 

grund av att 

kontaktpersonen 

sade upp sitt 

uppdrag. Ny 

kontaktperson söks 

fram tills att ärendet 

avslutas 2020-05-06 

då behov av 

kontaktperson 
ej längre kvarstår. 

SoL Kontakt-
person 

2019-07-11  Avbrott i 

verkställighet  

2020-01-0 I på 

grund av att 

kontaktperso nen 

sade upp sitt 

uppdrag. Ny 

kontaktperson söks 

fram tills att ärendet 

avslutas 2020-06-

23 då behov av 

kontaktperson 
ej längre kvarstår. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens Individutskott 2020-11-05 § 54. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Godkänna rapportering av ej verkställda beslut/avbrott i verkställighet Q2 och lägga 

rapporten till handlingarna. 

 

____________________ 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Revisorerna 
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Dnr KS/2020:527  

 

§ 82  Hemställan om entledigande av ledamot i Fullmäktige 

 Socialdemokraterna 

 

Cassandra Nilsson Östlund (S) har inkommit 2020-11-13 med skrivelse daterad 2020-11-04 

varvid hon hemställer om att bli entledigad från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i 

kommunfullmäktige i Storfors. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bevilja Cassandra Nilsson Östlund (S) entledigande från sitt förtroendeuppdrag som ordinarie 

ledamot i kommunfullmäktige i Storfors.  

 

Hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Cassandra Nilsson Östlund 

Git Nilsson Länsstyrelsen 

Kristina Elmström 

LÖV 
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Dnr KS/2020:449  

 

§ 83  Hemställan av entledigande som ersättare i Fullmäktige 

 Storforsdemokraterna 

 

Maria Jonsson (StDe) har inkommit 2020-10-06 med skrivelse varvid hon hemställer om att få bli 

entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige i Storfors. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bevilja Maria Jonsson (StDe) entledigande från förtroendeuppdraget som ersättare i 

Kommunfullmäktige i Storfors.   

 

Hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutets ska skickas till 

Maria Jonsson 

Git Nilsson Länsstyrelsen 

Kristina Elmström 

LÖV 
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Dnr KS 2016-375  

 

§ 84  Rapport gällande avslutat LONA - Projekt. Järnsjöleden.   
 

Näringslivsutvecklare/Folkhälsosamordnare Kristina Karlsson redogör för avslutat LONA projekt 

Järnsjöleden. Projektet avslutades 2020-07-04. 

Järnsjöleden, som är 28 kilometer lång, följer järnets väg på vattnet och en stor del av leden går 

sjönära eller med utsikt över de olika sjöarna. Leden byggdes med hjälp av så kallat LONA-bidrag 

från Naturvårdsverket på 435 000 kronor. Storfors kommun satsade lika mycket, mestadels genom 

arbetstid. 

Leden startar vid Bjurbäckens slussar och löper ner till Hytte och Nässundet.  

Projektet startade 2017-01-01 och beräknades vara avslutat redan under 2018. Tyvärr blev 

det försenat eftersom kommunen fick alltför sent beslut för att sätta igång med arbetet på 

Lungälvsmossen i början av 2017 (när tjälen fanns kvar i marken) som tänkt. Projektet fick besked 

om att en miljökonsekvensbeskrivning var tvungen att genomföras och utifrån denna dröjde sedan 

beslutet från länsstyrelsen. Det stora arbetet med att forsla virke ut på Lungälvsmossen fick istället 

genomföras januari/februari 2018. 

Bygget av spång och 17 meter lång bro över Lungälven påbörjades under våren 2018 och på hösten 

kunde en invigning av ledens första del mellan Bjurbäckens slussområde och Lungsund hållas. Den 

andra delen, från Lungsund till Hytte (Nässundet) blev sedan grovröjd under hösten 2018. Under 

2019 byggdes södra delen klar och under 2020 har hela leden finslipats med röjning, spänger och 

märkning samt fått ny sträckning på vissa sista etapper.  

Längs hela leden finns skyltar som berättar om järnets väg men också om de naturupplevelser som 

väntar. Tio av skyltarna har fått digital guidning där vandraren får möta filmade guider som berättar 

om allt från hur järnet forslades på vattnet och hur en mosse växer fram till hur man bygger en 

kolmila eller var flodpärlmusslan växer.  

Leden har många fina höjdpunkter som exempelvis två kilometer spång över natura 2000-området 

Lungälvsmossen, en nyckelbiotop och flyttblock vid Rävhöjden, vidunderlig utsikt från 

Kummelhöjden och fina rastställen längs vattnet. 

Leden invigdes den 4 juli 2020. Järnsjöleden knyter ihop hela ledsystemet i Storfors vilket även 

innebär att man kan vandra från Kristinehamn på Järnleden via Järnsjöleden och Rövarleden i 

Storfors och vidare ända till Karlskoga på Åsjöleden. 
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Leden har varit mycket välbesökt ända sedan 2018, med en topp i besöksantalet sommaren 2020. 

Leden nyttjas även flitigt under andra årstider än sommarhalvåret. Den ska nu kvalitetssäkras för 

att certifieras som en Värmlandsled för att ytterligare bidra till Storfors profilering som en kommun 

med fina vandringsleder och tillgänglig natur. 

Projektet är slutredovisat till länsstyrelsen och projektmedel har betalats ut i sin helhet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Godkänna rapport från avslutat LONA-projekt Järnsjöleden. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Kristina Karlsson 

Eva Wiklund 
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§ 85  Rapport näringslivsklimat 

 

Bakgrund 

I september kom rankningen och enkätundersökningen från Svenskt Näringsliv. 

Enkäten skickas ut till slumpmässigt valda företag och politiker i början av året. 

 

Storfors är en av de tryggaste kommunerna i Sverige enligt tillfrågade företagare. Kommunen är 

också i ”topp 40” av landets 290 kommuner när det gäller dialog mellan kommunens beslutsfattare 

och tjänstemännens attityder. 

Det visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. 

 

Storfors kommun tappar några placeringar och går från plats 155 till plats 170 totalt sett, men 

samtidigt har företagarna gett högre betyg för service och bemötande än förra året. Just på  

den punkten ligger Storfors kommun på plats 52 i landet. 

Punkten handlar om kommunens förståelse för företagarnas villkor, tillgänglighet, rimliga 

handläggningstider och hur man fått råd och vägledning. 

Rankningen av näringslivsklimatet bygger på olika delar. Dels enkätfrågor till utvalda företagare, 

ett sammanfattande omdöme från företagarna samt olika statistikfaktorer. I Storfors svarade 52 

företag på enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 43 procent. 

Sverigesnittet var 50 %. 

En av de punkter där kommunen gjort den allra största klättringen är konkurrens från kommunens 

verksamheter. Där har Storfors klättrat från plats 199 i landet till plats 96 – en förbättring med 103 

placeringar. 

På tre punkter av elva ligger Storfors lägre än plats 100. Det gäller vägnät, tåg- och 

flygförbindelser, hur lätt det är för företagen att få tag på medarbetare med relevant kompetens  

samt mobilnät och bredband. 

De områden där Storfors tappat flest placeringar i jämförelse med andra kommuner är ”medarbetare 

med relevant kompetens”, ”sammanfattande omdöme” och ”kommunpolitikers attityder”. 

Mer information finns på: https://www.foretagsklimat.se/ 

 

Storfors placering bland Sveriges 290 kommuner 2020 

Total placering 170 

Sammanfattande omdöme 154 

Negativ påverkan av brottslighet/otrygghet 9 

Dialog med kommunens beslutsfattare 33 

Tjänstemännens attityder 34 

Kommunens service och bemötande 52 

Kommunens information till företagen 55 

Kommunpolitikers attityder 77 

Kommunens upphandling 85 

 

 

https://www.foretagsklimat.se/
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Beslutsunderlag 

Rankning Svenskt Näringsliv 

Rapport Näringslivsklimat Storfors kommun 2020, 2020-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 82. 

 

Näringslivsutvecklare Kristina Karlsson och Chef Svenskt Näringsliv Värmland 

Anna Hedberg redogör för näringslivsklimatet i Storfors. 

 

Anna Hedberg redogör för frågor som företagarna har upplevt både som positiva och 

negativa saker i näringslivsklimatet i Storfors. I det långsiktiga perspektivet lyfts fram exempelvis 

förbättring gällande mobil och bredband.  

En av de positiva saker som lyfts fram är tryggheten i att bedriva företagsverksamhet i Storfors. 

I rankningen hamnar Storfors kommun på 9 tryggaste plats i Sverige.  

 

Anna Hedberg konstaterar att arbetet med ett förbättrat Näringslivsklimat och att 

kommunen stiger på rankningen är en fortlöpande process.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Lägga rapport näringslivsklimat Storfors till handlingarna. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Kristina Karlsson 

Anna Hedberg 

 

 

  



 
 

STORFORS KOMMUN 
 

PROTOKOLL Sida 23 (65) 

Datum 

2020-11-26 

Organ 
Kommunfullmäktige 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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§ 86  Information Hot och våld mot förtroendevalda 

 

Säkerhetssamordnare Michael Björklund redogör för förekomsten av Hot och våld mot 

förtroendevalda. 

 

Kommunfullmäktiges beslutade 2018 om ett års hjul gällande olika aktiviteter som ska genomföras. 

Däribland är bland annat utbildning och repetition för de förtroendevalda. 

 

En utbildning har tidigare genomförts på ett kommunfullmäktigesammanträde. 

Detta är en repetition för de förtroendevalda i enlighet med beslutat års hjul. 

 

Hot och våld förekommer mot förtroendevalda. Det kan speciellt vara om en fråga såsom 

nedläggnings av en byskola ska behandlas. Den förtroendevalde kan utsättas för hot och uppleva att 

man måste rösta på ett visst sätt eller att avstå från att agera i en viss fråga. Detta är ett hot mot den 

enskilde men också mot demokratin. 

 

2019 års siffror från BRÅ redovisar att cirka 30 % av de förtroendevalda upplever att man blivit 

trakasserad eller utsatt för hot och våld.   

Det framgår också att många förtroendevalda kan få hårda ord, hot till sig eller sina 

familjemedlemmar på sociala medier. Detta kan leda till att den enskilde förtroendevalde avstår från 

att vara förtroendevald på grund av hot mot sig eller sin familj. Detta är ej acceptabelt. 

 

Samtalstonen: En viktig del är samtalstonen mellan berörda förtroendevalda och på sociala medier. 

Det kan vara en hård debatt men aldrig personangrepp. 

I Storfors kommun är samtalstonen mycket positiv mellan berörda politiska partier.  

 

Säkerhetssamordnare Michael Björklund meddelar att om någon av de förtroendevalda blir utsatt  

för trakasserier eller hot skall man vända sig till säkerhetssamordnare Michael Björklund som 

kommer att vara behjälplig. Riktlinjer finns vilka åtgärder som ska vidtagas i en sådan situation.  

 

Det är således ej upp till den förtroendevaldes parti att vara behjälplig utan trakasserier och hot ska 

anmälas till kommunen och säkerhetssamordnaren tillser att erforderlig hjälp fås och rätta åtgärder 

vidtages. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram filmer i ärendet.  

 

Hot mot förtroendevalda får aldrig ske. Det är även ett hot mot den enskilde samt mot demokratin 

som vi alla ska värna om. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

 

Tacka säkerhetssamordnare Michael Björklund för utbildningen Hot och våld mot förtroendevalda. 

 

____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Michael Björklund 
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§ 87  Information om Larmcentral som sköter vårt brandlarm, 

 trygghetslarm och Inbrottslarm 

 

Säkerhetssamordnare Michael Björklund redogör för Larmcentralen som sköter brandlarm, 

trygghetslarm och inbrottslarm. 

Kommunerna som ingår i Bergslagens Räddningstjänst betalar till BRT för deras handhavande av 

larmcentralen. Kommunernas pengar stannar således inom förbundet och förbundet ger tjänster åter 

till kommunerna.  

 

Larmcentralen har även larmlista till POSOM-gruppen och kommunens krisledning. 

Larmcentralen ansvarar även för installation av larm inom hemtjänsten. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Tacka säkerhetssamordnare Michael Björklund för presentationen om larmcentralen som sköter 

vårt brandlarm, trygghetslarm och inbrottslarm. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Michael Björklund 
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§ 88  Avgifter trygghetslarm 2021 

Beskrivning av ärendet 
Kostnaden för den enskilde kundens trygghetslarm varierar mellan landets kommuner samt om 

avgiften ingår i maxtaxan eller ligger utanför.  

Kommuner tar även ut avgift för installation av trygghetslarm och/eller timkostnad för utryckning 

vid larm.  

Förslag till avgifter grundar sig på nya beräkningsunderlag från Bergslagens räddningstjänst samt 

omvärldsspaning. 

 

Nuvarande avgift för trygghetslarm som den enskilde betalar är 310 kronor per månad. Kostnaden 

inkluderar installation, drift, service samt åtgärd i samband med larm.  

Ingen avgift utgår för närvarande vid behov av tilläggslarm som exempelvis röklarm eller  

rörelselarm.  

Vid dom fallen där gifta/sammanboende har trygghetslarm betalar paret endast för ett 

trygghetslarm men inte för det extra medföljande larm knappen. 

Den enskildes kostnad för trygghetslarm inkluderas i maxtaxan. 

Den enskilde debiteras för kommunens faktiska kostnader om larm knapp/larmenhet förstörs eller 

tappas bort under förutsättning att kunden har orsakat skadan. 

För närvarande belastar kommunens kostnad för larmen ansvar 420 även om larmet avser 

verksamhetslarm inom ansvar 350. 

Finansiering 
Kostnaden för den enskildes trygghetslarm ska belasta verksamhet 5103 ansvar 420 då det är ett 

biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen, SoL. 

Kostnaden för trygghetslarm kopplade till verksamheten, LSS boendet, ska belasta ansvar 350, 

verksamhet 5138. Inget SoL-beslut utan ett verkställighetsbeslut.  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-02 redogjorde Enhetschef Hemtjänst Eva Turunen  

för ärendet. 

Med detta förslag till avgifter innebär det i korthet att befintliga larm m.m. som kommunen haft 

kostnader för, men ej erhållit några intäkter, framledes kommer att erhålla kostnadstäckning.  
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Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnades följande förslag: 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår ändring i punkt 5 enligt följande: 

Från nuvarande lydelse: 

Avgifterna gäller från och med 2021-01-01 samt att avgifter följer gällande avtal 2020-03-01 samt 

taxa för tilläggslarm. 

Till lydelse: 

Avgifterna gäller från och med 2021-01-01 samt att avgifter följer gällande avtal med Bergslagens 

Räddningstjänst (BRT) samt taxa för tilläggslarm. 

Beslutsunderlag 
Taxa för trygghetslarm 2020 

Taxa för tilläggslarm 2020 

Tjänsteutlåtande från Enhetschef Hemtjänst Eva Turunen, 2020-09-22. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 99. 

Kommunstyrelsen 2020-11-02 § 156. 

 

Enhetschef Hemtjänst Eva Turunen redogör för ärendet. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Kostnaden för trygghetslarm ändras från 310 kronor till 335 kronor per biståndsbedömt larm 

 och månad.  

 

2. För installation av larm betalar den enskild en engångskostnad på 440 kronor. 

 

3. Den enskilde betalar faktisk kostnad för tilläggslarm, ex röklarm, rörelselarm. 

 

4. Avgift för trygghetslarm och övrig merkostnad ska inte räknas in i maxtaxan. 

 

5. Avgifterna gäller från och med 2021-01-01 samt att avgifterna följer gällande  

 avtal med Bergslagens Räddningstjänst (BRT) samt taxa för tilläggslarm. 

 

____________________ 
 

Beslutet ska skickas till 

Eva Turunen 

Minna Uusimäki Rudnick 

Margareta Albért 

Cecilia Collin 

Annette Olsson 
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Dnr KS/2020:435  

 

§ 89  Avfallstaxa 2021 

Beskrivning av ärendet 
Miljösamordnare har tillsammans med Karlskoga energi och miljö arbetat fram förslag till ny 

avfallstaxa.  

Det var bara 6 månader sedan den gällande taxan arbetades fram med hjälp av en politisk 

referensgrupp. Detta förslag på avfallstaxa stärker den miljöstyrning som då arbetades fram. Ett 

identiskt förslag på avfallstaxa tas upp i Karlskoga kommun.  

Den största delen av höjningen läggs på de vanligaste tjänsterna med brännbart avfall.  

Detta främst för att de mesta kostnadsökningarna berör Mosserud samt behandlingskostnader för 

brännbart avfall. 

Som exempel innebär förslaget en ökning av priset för grundpaketet med 33 kr/månaden. 

Det görs även vissa mindre ändringar för att styra mot bättre arbetsmiljö samt en miljöstyrning 

genom att flera delar av taxan lämnas utan höjning.  

Strukturen rörande priser på slamhämtning görs om för att bli tydligare samt för att ge renhållaren 

möjlighet att ta ut en avgift för så kallad ”bomkörning”, exempelvis när slamtömning inte kunnat 

utföras på grund av icke farbar väg eller annat hinder. 

Detaljerna kring bomkörning rörande när avgiften får tas ut kommer tas med i  

avfallsanvisningarna.  

Avfallstaxan förslås börja gälla från 2021-01-01. 

Bakgrund 

Brukningsavgifterna för renhållningen är idag för låga för att täcka de kostnader bolaget har för 

verksamheten i Karlskoga och Storfors. Anledningen till förändringen är: 

•  Förbränningsskatten höjs from 1 januari 2021. 

•  Generella kostnadsökningar för löneökningar, övriga personalkostnader, drivmedel och 

 fordonsrelaterade kostnader.  

•  Den enorma ökningen av kunder på ÅVC. Framförallt Mosserud, men även ökade  

 volymer i  Storfors. Samtidigt som avsättningen för det material som kommer in, i princip 

  gått ned till 0. Detta som en följd av Corona-pandemin (ökning av kunder och minskning av 

 avsättningen). En trend bolaget bedömer kommer hålla i sig och påverka kostnaderna även 

 framöver. 

•  Investeringar i biogasdrivna fordon och IT-system. 

•  Före ändring 1 januari 2019 hade taxan har varit oförändrad sedan 1 januari 2014.  

 Detta har lett till ackumulerade förluster i Renhållningsbolaget i Mellansverige AB. 
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Självkostnadsprincip gäller för avfallsinsamling. Vilket betyder att kommunen eller dess bolag inte 

får göra vinst eller förlust.  

Behovet av höjning av avfallstaxan är inget unikt för Karlskoga/Storfors.  

Nästa år planeras en större översyn av hela taxans delar och struktur. 

Det arbetet kommer starta upp i god tid innan beslut om taxan ska tas. 

Det finns planer att på sikt föreslå att taxejusteringar görs via ett index. 

Beslutsunderlag 

Avfallstaxa 2021, 2020-10-02 

Tjänsteutlåtande från Miljösamordnare Andreas Eriksson, 2020-10-05. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 86. 

Kommunstyrelsen 2020-11-02 § 152. 

 

Miljösamordnare Jasmine Delin och Miljösamordnare Andreas Eriksson Karlskoga kommun 

redogör för ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Anta Avfallstaxa 2021 enligt bilaga 1. 

 

Taxan ska gälla från och med 2021-01-01. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Andreas Eriksson, Karlskoga kommun 

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 
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§ 90  Uppföljning Solforsens korttidsboende för kvinnor och barn 

 med skyddsbehov 

Beskrivning av ärendet 
Solforsens skyddade boende startade verksamheten den 2019-08-30, mycket arbete riktades på att 

marknadsföra boendet. Inom en verksamhet som är beroende av externa placeringar är det av  

största vikt att de placerande kommunerna är nöjda med sina placeringar samt  

upplever att kunderna fått det förväntade stödet. Referenser och ett gott rykte är avgörande och det 

tar tid att bygga upp.  

 

Solforsen byggdes upp utifrån indikationen på att lagstiftning om skyddade boenden skulle trätt i 

kraft 1 juli 2019.  Lagstiftningen ”Ett fönster av möjligheter” är nu under remittering ” och ska 

inlämnas november 2020 ärendet kommer att beredas vidare inom  

Regeringskansliet.  

 

Skyddat boende kan inom en snar framtid bli en ny placeringsform enligt socialtjänstlagen.  

Behovet av verksamheter som uppfyller dessa krav skulle då öka eftersom placeringar på 

vandrarhem/ hotell etc. då inte kan ske. De kvalitetskrav som föreslås för skyddade boendet finns 

redan som befintliga rutiner på Solforsens boende och är väl implementerade.  

 

Det har varit ett svårt läge att starta verksamhet och etablera Solforsen på marknaden under det 

ansträngda ekonomiska läget som kommunerna befinner sig i samt att skyddat boende 

inte varit lagstadgat.  

 

Solforsen har från den 22 april 2020 ändrat boendets upplägg med att starta ett stödboende i samma 

byggnad med befintlig personalstyrka. Genom detta kan Individ- och  

familjeomsorgen få utökade möjligheter gällande placeringsalternativ.  

Solforsens stödboende har haft 2 kunder placerade vilket inneburit att externa placeringar inte 

krävts i dessa fall.  

 

Solforens boende utför även familjestödsinsatser på uppdrag av individ och  

familjeomsorgen.  

Totalt har 5 kunder har fått stöttning. Familjestödsinsatser utförs en gång per vecka/ kund  

och pågår under 6 månader.  

Fram till 2020-06-30 har Solforsens personal bemannat nattjouren på Stjärnforsens stödboende. 

Via Solforsens boende finns även kapacitet och ökade möjligheter att snabbt kunna ställa om 

verksamheten inför eventuella nya placeringsbehov som kan uppstå i kommunen, exempelvis 

korttids, utredning av föräldraförmåga, boende som ersätter sociala kontrakt eller placering  

av ensamkommande barn. Även intern placering av skyddat boende skulle kunna ske.  

Totalt har det sedan den 2019-08-30 bott 17 kvinnor+ 23 barn från 10 olika kommuner.  
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Solforsens hyresavtal löper till och med 2021-12-31 

Finansiering 
 

Solforsen kostnad 

Lokalkostnad 168 tkr månad  

Personalbemanning 6,0 tjänster, 277 tkr/ månad, totalt 3 603 tkr/år 

 

Intäkter 

1200 kr/ kvinna och dygn 

500 kr/ barn och dygn 

600 kr/h extra insatser 

 

Ekonomi: 

Skyddad boende utfall jan - augusti 2020  

 
 

Stödboende Solforsen utfall jan – aug 2020 

 
 

Observera att kostnad för externplaceringar i stödboende kan variera kraftigt. Kostnadsreduceringar 

syns inom individ- och familjeomsorgen verksamheten eftersom externplaceringar undviks.  

Utfall jan - augusti 2020 (exkl. stödboende) 

 

Resultat

Utfall juni 

2020

Utfall juli 

2020

Utfall augusti 

2020

Utfall jan - 

aug 2020

Budget 

Helår

Prognos 

Helår 2004

Prognos 

Helår 2008*

Verksamhetens intäkter 325 280 377 1 759 5 760 2 063 2 760

Verksamhetens personalkostnad -222 -247 -302 -1 887 -3 072 -3 139 -2 999

Verksamh kostn. exkl. personal -196 -189 -195 -1 525 -2 503 -2 274 -2 300

Avskrivningar 0 0 0 0 -20 0 0

Totalt per månad i tkr -93 -156 -120 -1 654 166 -3 350 -2 539

Resultat Utfall juni 

2020

Utfall juli 

2020

Utfall 

augusti 2020

Utfall jan - 

aug 2020

Budget 

Helår

Prognos 

Helår 2004

Prognos 

Helår 2008*

Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Verksamhetens personalkostnad -89 -99 -121 -308 0 0 -955

*40 % av tota la  personalkostnader ansvar 370 -89 -99 -121 -308 0 0 -955

Verksamh kostn. exkl. personal -88 -84 -94 -449 0 0 -786

*50% av lokalhyra, konto 6011 -84 -84 -84 -420 0 0 -756

*Inredning av stödboende -4 0 -10 -30 0 0 -30

Avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0

jun 20 jul 20  aug 20

Totalt per månad i tkr -177 -183 -215 -758 0 0 -1 741
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Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 redogjorde Verksamhetschef Stöd & service  

Ing-Marie Thyr och enhetschef Funktionsstöd Minna Rudnick redogör för ärendet. 

 

Storfors kommun har en hyreskostnad till Stiftelsen Björkåsen om 2 014 848 kr till  

2020-12-31. Detta är en kostnad oavsett om verksamhet bedrivs eller ej.  

 

Storfors kommun har lanserat kommunens skyddade boende. I januari-mars månad 2020 

hade vi 1-2 kvinnor på det skyddade boendet.  

Coronapandemin kom vilket troligen påverkade antalet personer som blev placerade på Storfors 

kommuns skyddade boende. För månaderna juli-september månad 2020 har det  

varit 9 kvinnor med barn placerade på det skyddade boendet. Totalt finns nu 10 platser. 

Samtliga utrymmen är dock ej inredda.  

Fastigheten har möjlighet till delning så även Stödboende kan bedrivas i fastigheten. Enhetschef 

Funktionsstöd Minna Rudnick meddelar att när det var få kvinnor och barn boende på det skyddade 

boendet fördes en dialog med IFO om möjligheten till att ta hem personer som placerats i annan 

kommun.  

IFO tog hem en tidigare placerad kund till fastigheten.  

Tack vare att man anordnade en hemmalösning gjordes kostnadsreduceringar hos  

Individ- och familjeomsorg. 

Enhetschef Minna Rudnick anser att verksamhet Stödboende kan bedrivas också i  

fastigheten för att förhindra dyra placeringar utanför kommunen.  

 

Skyddat boende 

* Lagstiftning kan vara på väg. 

* Solforsen har byggt upp nätverk och är nu en känd aktör bland flertal kommuner. 

* Verksamheten har fått mycket bra feedback från de placerade kommunerna. 

* Kvinnorna har kunnat få samtal och stödinsatser om så önskas.  

* Totalt har 21 kvinnor och 27 barn varit placerade på Solforsen från tretton olika 

 kommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat Utfall juni 

2020

Utfall juli 

2020

Utfall 

augusti 2020

Utfall jan - 

aug 2020

Budget 

Helår

Prognos 

Helår 2004

Prognos 

Helår 2008*

Verksamhetens intäkter 325 280 377 1 759 5 760 2 063 2 760

Verksamhetens personalkostnad -222 -247 -302 -1 887 -3 072 -3 139 -2 999

Verksamh kostn. exkl. personal -196 -189 -195 -1 525 -2 503 -2 274 -2 300

Avskrivningar 0 0 0 0 -20 0 0

Totalt per månad i tkr 93 -               156 -            120 -            1 654 -           166         3 350 -       2 539 -          

Stödboende 177 -            183 -            215 -            543 -              20 -          -                 1 741 -          

Solforsen exkl. stödboende i tkr/ mån 83                27                95                1 111 -           186         3 350 -       798 -              
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KF § 90 forts. 

 

Frågor som ställdes vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-10-15: 

Hans Jildesten (S): 

Kan verksamheten bedrivas så att den budgetmässigt går med ett 0 resultat inklusive hyran 

till Stiftelsen Björkåsen. 

Kan kostnaderna totalt minska inräknat Skyddat boende, Stödboende m.m. gentemot kostnader för 

IFO och placeringar.  

 

Peter Högberg (V): 

Kan platser för Stödboende utökas så att kommunen kan göra mer hemmalösningar  

eller ta hem fler av nuvarande placeringar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-11-15 § 84 att  

- uppdra till Kommunchefen ta fram en totalkostnadskalkyl om verksamheten kan bedrivas så att 

 budgetmässigt går med ett 0 resultat inklusive hyran till Stiftelsen Björkåsen. 

 

- uppdra till Kommunchefen ta fram en kalkyl på om kommunen kan göra mer  

 hemmalösningar, ta hem fler av nuvarande placeringar, Stödboende, för att minska 

 kostnader  på IFO m.m.  

 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-02 redogjorde enhetschef Funktionsstöd 

Minna Rudnick redogjorde för för ärendet samt beräkningar enligt nedan; 

 

Beräkning Solforsen 

Personalkostnad: 3,5 mkr 

Hyra: 2 mkr 

Övriga kostnader: 0,2 mkr 

Totalt: 5,7 mkr 

Kapacitet för 10 kvinnor samt 15 barn 

Intäkt: 1200 kr/ kvinna och 500 kr/ barn 

Totalt vid full kapacitet: 7,1 mkr 

 

Läge senaste 3 månaderna 

Intäkt: 0,95 mkr 

Motsvarande årsintäkt: 3,8 mkr 
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KF § 90 forts.  

 

Samarbete med socialtjänsten  

Familjestödsinsatser, stödboende, utredningsplaceringar, HVB placeringar eller utslussningsboende 

i form av förebyggande insatser för att undvika externa placeringar. 

En extern placering kan kosta från 2-7 tusen kronor/dygn. 

 

Bedömning 

Utifrån ovanstående beräkning behöver lokalen, Tallbacksgatan 5 sägas upp senast  

april 2021. 

Ny utvärdering av Solforsens verksamhet behöver göras vid halvårsskiftet 2021 för att se vilken 

utveckling som skett.  

Samarbete med socialtjänsten kommer att fortsätta oavsett vilken lokal som använts.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-02 att  

- uppdra till Minna Rudnick att göra en utvärdering av verksamheten vid Solforsen 

 Skyddade boenden/Stödboende vid halvårsskiftet 2021. 

- Utvärderingen presenteras för Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende. 

Fönster av möjligheter 

Hyresavtal lokal 

Tjänsteutlåtande från Enhetschef Funktionsstöd, Minna Rudnick, 2020-09-10.  

Rapport 2020-10-21. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 84. 

Kommunstyrelsen 2020-11-02 § 162. 
 

Enhetschef Funktionsstöd Minna Uusimäki Rudnick redogör för ärendet. 

 

En ny lag gällande skydd för barn kommer förmodligen att antas av Sveriges Riksdag.  

Detta medför bland annat att kommunerna kommer att ha ett ökat behov att köpa platser hos de 

kommunerna som redan har befintliga boenden för kvinnor och barn med skyddsbehov. 

 

Om en sådan lag antas av Sveriges Riksdag bedöms Storfors kommun ha större möjligheter att öka 

intäkterna dels genom ökade placeringar och dels genom att vårt pris per dygn kan ökas.  

 

Under denna tid som verksamheten har varit i gång på Solforsen har Storfors kommun blivit känd 

hos många kommuner och de kommuner som placerat kvinnor och barn med skyddsbehov på 

Solforsen har varit mycket nöjda.  
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KF § 90 forts. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S), Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S),  

Peter Högberg (V), Oppositionsråd Håkan Larsson (C), Monica Ståhl (KD) och  

Stefan Vallentin Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande frågar kan kommunfullmäktige besluta i enlighet med 

kommunstyrelsen eller någon däremot. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Verksamheten vid Solforsen skyddade boende/Stödboende fortsätter fram till 2021-12-31. 

 

____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Minna Rudnick 

Ing-Marie Thyr 

Margareta Albért 

Annette Olsson 

Cecilia Collin 
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Dnr KS/2020:365  

 

§ 91  Deltagande vid distans vid administrativa nämndens 

 sammanträde 

Beskrivning av ärendet 
Utgångspunkten i kommunallagen är att möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

nämnder är fysiska. Sedan 2014 finns dock möjlighet för fullmäktige att medge deltagande på 

distans för ledamöter i fullmäktige och nämnder.  

 

Med anledning av det pågående utbrottet av Coronaviruset (Covid-19) har frågan 

aktualiserats om möjligheter till möten på distans. 

 

Administrativa nämnden är en gemensam nämnd vilket innebär att samtliga ingående kommuners 

kommunfullmäktigen behöver fatta beslut om att tillåta möten på distans.  

 

Administrativa nämnden diskuterade möjligheterna för distansmöten på sitt sammanträde 

(admnämnd § 15/2020-04-03).  

 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-10-15 § 89 föreslog Kommunstyrelsens 

ordförande Hans Jildesten (S) ändrad lydelse från följande lydelse: 

Administrativa nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 

på distans.  

Till följande lydelse: 

Administrativa nämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans om nämnden så 

bestämmer. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från Kanslichef Oskar Eklöf, 2020-08-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 89. 

Kommunstyrelsen 2020-11-02 § 146. 
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KF § 91 forts. 

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 

Administrativa nämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans om   

nämnden så bestämmer. 

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara  

så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två dagar i förväg anmäla detta till  

respektive ordförande. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Administrativa nämnden, Kristinehamns kommun 
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Dnr KS/2020:309, KS/2020:312  

 

§ 92  Partistöd 2020 

Beskrivning av ärendet 
I kommunallagen 4 kap. § 32 framgår det att beslut om att betala ut partistöd ska fattas minst en 

gång per år. 

 

I kommunallagen 4 kap. 31 framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig redovisning som 

visar att partistödet används för det ändamål som anges i kommunallagen 4 kap. § 29.  

En redovisningsblankett finns framtagen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-28 § 121 samt bilaga 3 om regler för kommunalt 

partistöd i Storfors kommun. 

 

I bilaga 3 KF 2019-02-28 § 121 Regler för kommunalt partistöd Storfors kommun § 5 står det 

följande: 

 

* En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 

 partistödet använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap. 29 § första  

 stycket.  

 

* Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

 

* Redovisningen ska gälla för perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige  

 senast sex månader efter räkenskapsårets gång. 

 

* Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter 

 och aktiviteter som genomförts i kommunen för partistödet eller verksamhetsredogörelse. 

 

* I redovisningen bör även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av 

 partiorganisationen utanför Storfors kommun samt vilka motprestationer som erhållits. 

 

Enligt § 6 Om ett parti inte lämnar redovisning eller granskningsintyg till kommunstyrelsen enligt 

Kommunallagen 4 kap § 31 utbetalas inget partistöd för nästkommande år. 

 

Enligt kommunallagen 4 kap. § 31 ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 

ett partistöd används för det ändamål som anges i kommunallagen 4 kap § 29. 

Vidare ska ett granskningsintyg bifogas. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-25 återremitterades ärendet till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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KF § 92 forts. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-17 § 133 beslutades att återremittera till 

tjänstemannaorganisationen att be nedanstående partier att inkomma med fullständiga handlingar: 

- Moderaterna. 

- Storforsdemokraterna. 

 

För övriga partier föreslog Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige  

att utbetala partistöd till: 

- Vänsterpartiet. 

- Socialdemokraterna 

- Kristdemokraterna 

- Sverigedemokraterna. 

 

 

Storforsdemokraterna hade inkommit med följande: 

* Ansökan om partistöd 2020. 

* Ifylld redovisningsblankett ”Redovisning av partistöd”. 

* Verksamhetsberättelse för Storforsdemokraterna 2019. 

 (Handling inför årsmötet) 

* Revisionsberättelse 

 (Handling inför årsmötet) 

* Protokoll från Storforsdemokraternas årsmöte 2020-06-14. 

 
Finansiering 

Ansvar 100 verksamhet 1110 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-1015 

Storforsdemokraterna 

Diskussion fördes på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde.  

Storforsdemokraterna är invalda i kommunfullmäktige i Storfors.  

Partiet Storforsdemokraterna har 1 mandat.  

Partiet bedriver politisk verksamhet inom Storfors kommun.  

Del av partistödet har ej utsänts regionalt eller centralt utan verksamhet har bedrivits inom Storfors 

kommun. 

  

Moderaterna 

Moderata samlingspartiet har inkommit med kompletterande handlingar verksamhetsberättelse och 

resultaträkning 2019, som inkom 2020-08-26. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-02 redogjorde Kommunstyrelsens ordförande Hans 

Jildesten (S) för ärendet. 
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KF § 92 forts. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktige 2019-02-29 § 121 samt bilaga 3. 

 Ansökan om partistöd för 2020 

 Redovisning av partistöd 2019. 

 Verksamhetsberättelse för Storforsdemokraterna 2019, förslag inför årsmötet 2020.  

 Revisionsberättelse 219, förslag inför årsmötet 2020. 

 Kommunfullmäktige 2020-06-25 § 52. 

 Kommunstyrelsen 2020-08-17 § 133. 

 Årsmötesprotokoll från Storforsdemokraternas årsmöte 2020-06-14.  

 Tjänsteutlåtande från Lennart Aronsson, 2020-09-15. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 96. 

 Kommunstyrelsen 2020-11-02 § 158. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 
Utbetala partistöd 2020 till Storforsdemokraterna. 

 

Utbetala partistöd 2020 till Moderaterna.  

 

___________________ 

 
 

 
Beslutet ska skickas till 

Urban Persson (StDe) 

Stefan Vallentin Larsson (M) 

Lars-Erik Karlsson (V) 

Lennart Johansson (S) 

Monica Ståhl (KD) 

Hans Lindqvist (C) 

Juhani Verkkoperä (SD) 

Pajo Vujic 

ekonomi@storfors.se 

 

 

 

 
 

  

mailto:ekonomi@storfors.se
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Dnr KS/2020:416  

 

§ 93  Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats 

 till Kommuninvest Ekonomisk förening 

Beskrivning av ärendet 
Storfors Kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en 

medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 

finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av föreningen helägda dotterbolaget 

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk 

borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för 

kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. 

Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i 

avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 

finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat 

förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar 

deltog i förlagslånen.  

 

Storfors kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-10 till 700 000 kronor, jämte 

ränta. 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i 

kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till 

kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid 

medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till 

Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med 

punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av 

Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga 

medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka 

sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av 

en kapitalinsats. 

 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 

obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna 

kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats. 
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KF § 93 forts.   

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 

kapitalinsatsen i form av en obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. 

Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för 

regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har 

kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar succesivt under de kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare) 

 (kommun) 

2020 900 

2021 1 000 

2022 1 100 

2023 1 200 

2024 1 300 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen  

minst uppgår till ovan angivna belopp. 

 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta  

med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per 

invånare för kommuner. 

Finansiering 
Total kapitalinsats beräknas per invånare. I Kommuninvest använder en beräkning av 

4106 invånare i Storfors Kommun, den totala kapitalinsatsen uppgår då till 1 642 400 kronor. 

Vare sig utbetalningen av förlagslån eller ökning av kapitalinsatsen belastar kommunens resultat 

förutom med eventuella räntor. Däremot sker en påverkan av likviditeten, positiv påverkan när 

förlagslånet betalas ut och negativ påverkan när kapitalinsatsen ska ökas för respektive år. 
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KF § 93 forts. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-02 redogjorde ekonomichef Annette Olsson  för 

ärendet. 

 

Kommunstyrelsen beslutade att  

- Ekonomichef Annette Olsson utses till särskilt angiven person för att för kommunstyrelsens 

 räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten nedan, 

 under förutsättning att kommunfullmäktige fattar  beslut att kommunstyrelsen bemyndigas utse 

 särskilt angiven person. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Annette Olsson, 2020-09-22. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 104. 

Kommunstyrelsen 2020-11-02 § 166. 

 

Ekonomichef Annette Olsson redogör för ärendet.  

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Monica Ståhl (KD) och Stefan Vallentin Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av 

kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomisk förening till följd av ökade krav  

på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande 

maximalt 1 300 kronor per invånare. 

 

Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person för att för kommunstyrelsens 

räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan. 

 

____________________ 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Annette Olsson 

Mats Öman 
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Dnr KS/2020:482  

 

§ 94  Delårsrapport Storfors kommun 2020 

 
Beslutsunderlag 

Tertialrapport 2 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 106. 

Kommunstyrelsen 2020-11-02 § 167. 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för delårsrapport samt hur verksamheterna uppnått 

måluppfyllelse. 

 

Storfors kommun fick en ny organisation från och med 2020-08-01.  

Ekonomichef Annette Olsson meddelar att ekonomiavdelningen har därefter omfördelat medel i 

enlighet med den nya organisationen. 

 

Ekonomichef Annette Olsson meddelar att vissa redaktionella ändringar kommer att ske på  

på sidorna 8,9, 13 och 29. 

 

Delårsrapporten redovisas ett prognostiserat resultat 2020 om -701 tkr. 

Tertialrapport 1 visade ett prognostiserat negativt resultat 2020 om -11,5 mkr. 

 

Orsak till detta förbättrade resultat är ökade bidrag/stöd från staten samt beslut från staten som 

medför lägre kostnader för kommunerna.  

 

Verksamheterna 

Ekonomichef Annette Olsson redogör för de verksamheterna som har störts differens mellan utfall 

och budget och orsaker därtill. 

 

Ekonomichef Annette Olsson meddelar att om Storfors kommun får ett negativt resultat år 2020 om 

-701 tkr innebär det bland annat att kommunen ej kan återställa det negativa resultatet år 2019. 

 

Kommunen kommer att söka bidrag för kostnader för Covid-19. Om Storfors kommun får dessa 

sökta bidrag kan kommunen eventuellt erhålla ett positivt resultat år 2020. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Godkänna delårsrapport Storfors kommun 2020 enligt bilaga 2. 

____________________ 

 
Beslutet ska skickas till  

Annette Olsson 

ekonomi@storfors.se 

    

mailto:ekonomi@storfors.se
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Dnr KS/2020:192  

 

§ 95  Budget 2021 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för vilka förutsättningar som  

gäller inför det fortsatta arbetet med budget 2021 och plan 2022 och 2023. 

Kommunfullmäktige antog budget för 2021 samt plan 2022 och 2023 vid sitt sammanträde  

2020-06-25. Det prognostiserade underskottet från prognos tertial 1 är cirka 11,5 miljoner kronor. 

Det tillsammans med underskottet från 2019 skall återställas  

inom 3 år. Summan är sammanlagt cirka 22 miljoner kronor. 

 

Osäkerheter inför budgetarbetet är bland annat invånarantalet. Dock under sista året har 

invånarantalet ökat med några invånare. 

När budgeten behandlas av kommunstyrelsen i början av november så finns en mycket god 

uppfattning om antalet invånare i Storfors kommun.   

Viss osäkerhet finns angående förutsättningarna angående regeringens budgetproposition  

och hur stor del av den som går igenom. Om budgetpropositionen går igenom i sin helhet  

så får Storfors kommun några miljoner till i statsbidrag. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommer att ta fram fler prognoser under hösten. 

Den sista prognosen kommer 2020-12-09. 

 

Kommunstyrelsen har under hösten tillsatt en analysgrupp som har arbetat med verksamheternas 

underskott. Analysgruppen har arbetat med att ta fram ett flertal olika alternativ för att minska 

kommunens framtida kostnader. 

Analysgruppen har varit på studiebesök hos Ljusnarsbergs kommun och ett nytt studiebesök är 

planerat till Munkfors kommun 2020-10-07.  

 

Vid budgetberedningens sammanträde 2020-09-21 var partierna överens om att respektive parti 

skulle fram till dagens sammanträde 2020-10-05 diskuterat om: 

* Vilken befolkningsminskning skall beräknas i budget. 

* Vilken skattesats skall Storfors kommun ha år 2021. 

* Återställningstid av 2019 års negativa resultat på 10,5 miljoner kronor. 

 Skall det återställas på 1 eller 2 år. 

* Det prognostiserade negativa resultatet för 2020 på 11,5 miljoner kronor. 

 Skall det återställas under 1,2 eller 3 år. 

* Vilket resultat skall vi budgetera med. 

 

 

 

 

 

 



 
 

STORFORS KOMMUN 
 

PROTOKOLL Sida 46 (65) 

Datum 

2020-11-26 

Organ 
Kommunfullmäktige 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KF § 95 forts.  

 

Vid budgetberedningens sammanträde 2020-09-21 enades budgetberedningen om att  

eftersom det ännu inte finns någon fastställd budget från riksdagen bör budgetberedningen  

fram tills det föreligger ett riksdagsbeslut, endast räkna med det kommunen idag har faktisk 

kunskap om. 

 

Budgetpropositionen 

I budgetpropositionen finns angivet generella statsbidrag och riktade statsbidrag. 

Det finns angivet ”Äldreomsorgslyft” om 820 tkr för år 2020 och 820 tkr år 2021. 

För att erhålla dessa riktade statsbidrag måste kommunen tillskjuta egna medel. 

Storfors kommun har aktivt tillsett att vår tillsvidare anställda vårdpersonal är minst 

undersköteterskor. 

Därav kan detta riktade statsbidrag eventuellt endast vara aktuellt i samband med att  

nuvarande personal går i pension och ny måste anställas. 

 

Ny prognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Ekonomichef Annette Olsson redogjorde för SKR senaste prognos om skatteintäkter för Storfors 

kommun år 2020-2023. 

Intäkter 

2020 252 037 tkr 

2021 256 734 tkr 

2022 255 729 tkr 

2023 254 912 tkr 

 

Ovanstående beräknade intäkter baseras på en befolkningsminskning om -80 personer per 

år. 

 

Kostnadsökningar 

Ordförande Hans Jildesten (S) meddelade att kommunen normalt har en årlig  

kostnadsökning om cirka 3 %.  

 

Ny organisation som trädde ikraft 2020-08-01. 

Kommunchef Mats Öman meddelade att den nya organisationen beräknas medföra en 

kostnadsminskning om 1,5 – 2.0 miljoner kronor.  

 

Antal kommuninvånare 

När kommunfullmäktige 2020-06-25 beslutade om reviderad budget 2020 baserades den 

reviderade budgeten på – 80 personer. 

Kommunchef Mats Öman meddelar att vecka 40 hade Storfors kommun 4 029 invånare och vecka 

41 uppgick befolkningstalet till 4 033 kommuninvånare. 
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KF § 95 forts. 

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslog att Storfors kommun beräknar budget 2021 på en 

befolkningsminskning om -50 personer och för år 2022 och 2023 en befolkningsminskning 

om -80 personer.  

 

Förslag budget 2021, plan 2022 och 2023 

Kommunstyrelsens ordförande tillika budgetberedningens ordförande delade ut ett 

diskussionsunderlag. 

 

Resultat  

Budget 2021  1 503  0,60 % 

Plan 2022 1 429  0,57 % 

Plan 2023    640    0,26 % 

 

Ordföranden betonade att förslaget diskuteras i budgetberedningen, alternativ förändringar och om 

möjligt en gemensam samsyn av budget 2021, plan 2022-2023.  

 

2021 års resultat 

Peter Farrington (M) föreslog att kommunen budgeterar med ett positivt resultat 

om +1% avseende år 2021. 

Juhani Verkkoperä (SD) föreslog att föreslaget resultat om +1 503 tkr ändras till +503.  

Ingrid Resare (S) föreslår att den miljonen istället nyttjas till återställandet av det negativa  

resultatet för år 2019. 

 

Monica Ståhl (KD) och Juhani Verkkoperä (SD) och Håkan Larsson (C) yrkade bifall till  

Ingrid Resares förslag. 

 

Verksamhetschef stöd och service Ing-Marie Thyr, verksamhetschef vård och omsorg  

Margareta Albért och verksamhetschef/Skolchef Annelie Izindre redogjorde för respektives 

verksamhet. 

 

Ing-Marie Thyr betonade att samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten och  

Individ- och familjeomsorg kommer att öka samt flera beslut om hemmaplaceringar för att minska 

kostnaderna. 
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Verksamhetschef Margareta Albért påtalade följande: 

* Viktigt för verksamheten att stödfunktioner fungerar bra. 

* Viktigt att viss utbildning får genomföras av personalen, vilket möjliggör en så effektiv 

 verksamhet som möjligt. 

* Rehab: Om vi inte har sjuksköterskor måste vi köpa dessa tjänster vilket torde leda till  

 ökad kostnad. 

* Rehab: Om neddragningar genomförs gällande rehab kan det medföra att Hemtjänsten  

 får ökad belastning.  

* Viktigt att kunna ta hem färdigbehandlade kunder från sjukhuset.  

* Om ny lag gällande skyddat boende går igenom kan det medföra att fler kommuner 

 köper platser på det skyddade boendet i Storfors kommun, vilket innebär en  intäktsökning. 

* Personalen är väl medveten om kommunens ekonomiska läge. 

 

Verksamhetschef Annelie Izindre påtalade följande: 

* Under 2019 genomförde Skolans verksamhet kostnadsreducerande åtgärder såsom 

 borttagande av drygt 9 tjänster.  

* En tendens finns om fler s.k. hemmasittare.  

  

Efter genomförd redovisning från respektive verksamhet framgick att en justering bör ske mellan 

Förskolan och Skolan.  

Ett belopp om 250 tkr tas från Förskolan och tillförs Skolan. 

 

En enig budgetberedning flyttade 250 tkr från förskola till Skola och sänkte resultatet från 1503 tkr 

till 503 tkr samt ökade återställningen från 8,5 till 9,5 miljoner kronor. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15: 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) utdelade budgetberedningens förslag till 

budget 2021. 

 

Diskussion fördes på sammanträdet gällande om vi ska ha föreslagen ambition att återställa tidigare 

års underskott år 2021 med 9,5 mkr, år 2022 med 8,0 mkr och år 2023 med 7,0 mkr eller om 

ambitionsnivån 2021 skall minskas och del av föreslagen summa sätts på KS oförutsett. 

 

Beträffande befolkningsutvecklingen har den varit positiv gentemot tidigare beräkningar.  

 

Förslag på Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-10-15:  

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslog förändring att budget 2021:  

Att befolkningstal beräknas om 4 006 istället för 3956 invånare i Storfors kommun.  

Det skulle innebära en ökad intäkt om ca 2,5 – 3,0 mkr. Dessa medel kunde läggas in på KS 

oförutsett. 

 

Att ärendet behandlas på nytt vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 

2020-10-26 varvid verksamhetscheferna inbjuds. 

 

Peter Högberg (V) föreslog att en diskussion tas upp på nästkommande arbetsutskotts sammanträde 

gällande föreslaget belopp för återställningen av tidigare års underskott avseende år 2021, 2022  

och 2023 samt om del av föreslagen summa 9,5 mkr sätt på KS oförutsett. 

 

Budgetförslag från Moderaterna: 

Peter Farrington (M) lämnade förslag till budget 2021, plan 2022-2023. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att  

- Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-26 förs vidare diskussioner. 

- Verksamhetscheferna inbjuds till Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde  

 2020-10-26 och till Kommunstyrelsen 2020-11-02. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

1. I budget 2021 beräknas en befolkning om 4 006 invånare istället för 3 956 invånare.  

2. Anta budget 2021 enligt bilaga 6.   
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KF § 95 forts. 

 

Kommunstyrelsen 2020-11-02: 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-02 redogjorde Kommunstyrelsens ordförande Hans 

Jildesten (S) översiktligt för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 107. 

Ordföranden framställer frågan till närvarande verksamhetschefer Ing-Marie Thyr,  

Margareta Albért och skolchef Annelie Izindre om de som verksamhetschefer och skolchef har 

några synpunkter på budget 2021 enligt KSAU § 107 bilaga 6. 

 

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr föreslog att en omfördelning av budget sker inom IFO gällande 

Barn och Unga samt Vuxna.  

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr föreslog att i budget 2021 erhåller Barn och unga en budget om 

14 miljoner kronor och Vuxna 11 miljoner kronor. 

 

Verksamhetschef Ing-Marie Thyr, Margareta Albert och skolchef Annelie Izindre redogjorde   

för sin verksamhet ställd mot budget 2021.  

Ing-Marie Thyr påtalade att budgeterade intäkter för Integration kan vara osäkra intäkter eftersom 

det är osäkert hur många flyktingar Storfors kommun i verkligheten får motta  

under 2021.  

Om Storfors kommun ej erhåller beräknat antal flyktingar erhålls ej heller beräknad intäkt från 

Migrationsverket. 

 

Oförutsedda händelser: 

Det framförs från verksamhetscheferna att skolan och vården kan få elever respektive kunder som 

har särskilda behov. Dylika händelser påverkar respektive verksamhets budgetutfall negativt, vilket 

kan medföra att budgeten överskrides. 

 

Diskussion inför kommande års budgetarbete. 

Peter Högberg (V): 

Verksamheterna skall bedriva sin verksamhet inom angivna ramar. Politiken erhåller fortlöpande 

ekonomiska uppföljningar av verksamheterna, exempelvis såsom månadsrapporter.  

Om exempelvis vården eller skolan får kunder som har speciella kostnadskrävande behov,  

kan det leda till att deras budget överskrides. För att fortlöpande kunna analysera budget gentemot 

budgetutfall bör inte verksamheterna belastas av kostnader som de ej kan råda  

över, såsom kunder med stora särskilda behov.  

Därav kunde det exempelvis finnas medel anslagna på KS oförutsett. Aktuell verksamhet kunde 

komma till kommunstyrelsen och äska medel på grund av dessa särskilda omständigheter med extra 

kostnadskrävande kunder. Kommunstyrelsen behandlar  

begäran om extra medel och beslutar om beviljande respektive avslag.  
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Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) gjorde en sammanfattning av de områden som 

kommunstyrelsens arbetsutskott lyft på dagens sammanträde: 

* KS oförutsett finns. 

* Fortsatt studera olika arbetssätt för att verksamheterna ska kunna bedriva sin 

 verksamhet inom budget. 

* Fortsatt utvärdering av hur andra kommuner löst problemet inom vissa verksamheter  

 som har kostnadskrävande verksamhet. 

* Uppföljning sker med Månadsrapporterna 

* Peter Högberg (V) framfört önskemål om förstärkning av ekonomiavdelningen som 

 kunde ge verksamhetschefer bland annat ökat stöd vid uppföljning, ökad dialog 

 verksamhetschefer och ekonomiavdelningen i arbetet med kostnadsreducerande 

 åtgärder. 

* Redovisning av analysgruppens arbete sker till Kommunstyrelsen 2020-11-02. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogjorde för kommunstyrelsens arbetsutskotts 

förslag 2020-10-15 samt för förslaget 2020-10-26.  

 

Diskussion fördes om man ska följa kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2020-10-26 

alternativt minska summan på KS oförutsett och öka det budgeterade resultatet. 

 

Diskussion fördes igen gällande om Storfors kommun ska återställa 10,5 eller 13 miljoner kronor. 

Storfors kommun erhöll ett negativt resultat 2019 om 10,5 miljoner exklusive 2,5 miljoner kronor 

som Storfors kommun var beviljade i bidrag från Migrationsverket. När ersättning skulle utbetalas 

från Migrationsverket till Storfors kommun meddelade Migrationsverket att på grund av medelbrist 

så kunde kommunen ej erhålla det utlovade och beviljade statsbidraget om 2,5 miljoner kronor. 

Diskussion kan således föras om kommunen skall återställa dessa 2,5 miljoner kronor eller ej. Peter 

Farrington (M) meddelade att han ej kunde ta ställning i frågan utan önskar diskutera frågan i sin 

partigrupp. 

 

Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige 

I budget 2021 beräknas en befolkning om 4 006 invånare istället för 3 956 invånare. 

Anta budget 2021 enligt bilaga 8. 

 

Peter Farrington (M) anmälde reservation mot beslutet och till förmån för moderaternas 

budgetförslag. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetberedning 2020-10-05 § 4 samt bilaga 1. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 107 samt bilaga 6 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-26 § 117.  

Kommunstyrelsen 2020-11-02 § 168 
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KF § 95 forts. 

 

Ekonomichef Annette Olsson redogör för Budget 2021. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) meddelar att budget 2021 togs fram av en enig 

Budgetberedning. 

 

Stefan Vallentin Larsson (M) presenterar Moderaternas budgetförslag år 2021 samt tillhörande 

bilaga. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Peter Högberg (V) föreslår att inom kommunledning skapas ett nytt konto för extraordinära 

kostnader i verksamheten. Ett specifikt belopp ska senare avsättas inom kommunstyrelsens egen 

budget till detta konto. Verksamhetscheferna ska därefter kunna ansöka hos kommunstyrelsen om 

extra medel i de fall det hos enheten/verksamhet uppstår extra ordinära kostnader av den art som 

normalt inte kan inrymmas inom de ramar som enheten/verksamheten tilldelats i budgeten för 2021.  

Genom att bokföra dessa kostnader mot detta konto istället för att medge ett sedvanligt 

tilläggsanslag så får politiken större möjligheter att följa upp om verksamheterna kunnat hålla sin 

tilldelade budgetram. Det blir även tydligare för verksamheterna själva att arbeta mot målet att hålla 

den ram som tilldelats dem i budgeten. Eftersom beloppet till detta specifika konto ska rymmas 

inom det belopp som anslås i budgeten för kommunledningen så påverkas inte den av majoriteten 

föreslagna budgeten i stort.  

 

Peter Högberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall till sitt tilläggsförslag. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S), Janina Hjälm (S yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag och 

Peter Högbergs (V) tilläggsförslag. 

 

Håkan Larsson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag och avslag på Peter Högbergs (V) 

tilläggsförslag. 

Monica Ståhl (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag och Peter Högbergs (V) 

tilläggsförslag. 

 

Stefan Vallentin Larsson (M) yrkar bifall till moderaternas förslag. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer först Kommunstyrelsens förslag mot Moderaternas budgetförslag 2021. 

Följande propositionsordning uppläses och godkännes: 

Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar JA, 

den som röstar enligt Moderaternas budgetförslag 2021 röstar NEJ. 

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

att rösta 

Stefan Vallentin Larsson (M)  X  

Peter Farrington (M)  X  

Lars Johrin (M)  X  

Håkan Larsson (C) X   

Mikael Lind (C) X   

Hans Jildesten (S) X   

Janina Hjälm (S) X   

Kenneth Hjälm (S) X   

Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S) X   

Ingrid Resare (S) X   

Aurea Rioflorido Karlsson (S) X   

Birgitta Viberg (S) X   

Lars-Erik Karlsson (V) X   

Peter Högberg (V) X   

Juhani Verkkoperä (SD)   Juhani 

Verkkoperä 

besvarade ej 

upprop. 

Återkommande 

upprop skedde. 

Inget svar. Ingen  

röstning avgavs. 

 Ej heller skriftlig 

information om 

hur han röstade.  

Urban Persson (StDe)   X 

Monica Ståhl (KD) X   

Ingrid Andersson (C) 2:e vice ordf. X   

Lennart Johansson (S) 1:e vice ordf. X   

Thomas Backelin (S) Ordförande X   

Summa 15 3 1 

 
Röstningsresultat 

Ordföranden meddelar att röstningen har utfallit med att 15 ledamöter/tjänstgörande ersättare röstat 

JA, 3 ledamöter röstat NEJ och 1 ledamot har avstått från att rösta. 
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Det innebär att kommunfullmäktige beslutat enligt Kommunstyrelsens förslag. 

 

KF § 95 forts. 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på Kommunstyrelsens förslag mot  

Peter Högberg (V) tilläggsförslag. 

 
Propositionsordning 

Följande propositionsordning uppläses och godkännes:  

Den som röstar enligt Peter Högbergs (V) tilläggsförslag röstar JA, 

den som röstar enligt Kommunstyrelsens förslag röstar NEJ. 

 

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

att rösta 

Stefan Vallentin Larsson (M) X   

Peter Farrington (M) X   

Lars Johrin (M) X   

Håkan Larsson (C)  X  

Mikael Lind (C)  X  

Hans Jildesten (S) X   

Janina Hjälm (S) X   

Kenneth Hjälm (S) X   

Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S) X   

Ingrid Resare (S) X   

Aurea Rioflorido Karlsson (S) X   

Birgitta Viberg (S) 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 ordf.  X  

Lennart Johansson (S) 1:e vice ordf. X   

Thomas Backelin (S) Ordförande X   

Summa 16 3 1 

 
Röstningsresultat 

Ordföranden meddelar att röstningen har utfallit med att 16 ledamöter/tjänstgörande ersättare röstat 

JA, 3 ledamöter röstat NEJ och 1 ledamot har avstått från att rösta. 

 

Det innebär att kommunfullmäktige beslutat enligt Peter Högbergs (V) tilläggsförslag. 
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KF § 95 forts. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. I Budget 2021 beräknas en befolkning om 4 006 invånare istället för 3 956 invånare. 

 

2. Anta budget 2021 enligt bilaga 3. 

 

____________________ 

 

Stefan Vallentin Larsson (M), Peter Farrington (M) och Lars Johrin (M) anmäler reservation mot 

beslutet till förmån för moderaternas egna budgetförslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Mats Öman 

Annette Olsson 

Ing-Marie Thyr 

Margareta Albért 

Annelie Izindre 

Eva Wiklund 

Kristina Elmström 

ekonomi@storfors.se 

  

mailto:ekonomi@storfors.se
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Dnr KS/2020:192  

 

§ 96  Plan 2022-2023 

 

Redovisas kommunstyrelsens förslag till plan 2022-2023. 

 

Belopp för återställandet av det negativa resultatet 2019: 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten redogör frågan o m återställandet av det negativa 

resultatet år 2019. Ska Storfors kommun återställa 10,5 miljoner eller 13.0 miljoner kronor.  

Storfors kommun erhöll ett negativt resultat 2019 om 13,0 miljoner kronor.  

Av de 13,0 mkr var 2,5 miljoner kronor beviljade bidrag från Migrationsverket.  

När ersättning skulle utbetalas från Migrationsverket till Storfors kommun meddelade 

Migrationsverket att man hade slut i kassan varför kommunen ej kunde erhålla det utlovade 

statsbidraget om 2,5 miljoner kronor. 

Diskussion kan således föras om kommun ska återställa 13,0 eller 10,5 miljoner kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetberedningen 2020-10-05 § 5 samt bilaga 2. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 108 samt bilaga 7. 

Kommunstyrelsen 2020-11-02 § 169 samt bilaga 9. 

 

Stefan Vallentin Larsson (M) presenterar Moderaternas budgetförslag för år 2022-2023. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

Anta plan 2022-2023 enligt bilaga 4. 

 

____________________ 

 

Stefan Vallentin Larsson (M), Peter Farrington (M) och Lars Johrin (M) lämnar reservation till 

förmån för Moderaternas budgetförslag plan 2022-2023. 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Mats Öman 

Annette Olsson 

ekonomi@storfors.se 

 

 

 

  

mailto:ekonomi@storfors.se
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Dnr KS/2020:399  

 

§ 97  Skattesats 2021 

Beskrivning av ärendet 

Den kommunala skattesatsen beslutas årligen av kommunfullmäktige, det är nu dags att bestämma 

skattesatsen för år 2021.  

Inför 2020 beslutades om en skattehöjning med 0,68 kr.  

Budgetarbetet inför 2021 har utgått från en oförändrad skattesats av 22,70 kr. 

 

Beslutsunderlag 
Budgetberedningen 2020-01-05 § 6. 

Tjänsteutlåtande från Ekonomichef Annette Olsson, 2020-09-10. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 105. 

Kommunstyrelsen 2020-11-02 § 170. 

  

Ekonomichef Annette Olsson redogör för ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

Fastställa skattesatsen 2021 till 22,70 kronor. 

 

____________________ 

 

 
 

 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Mats Öman 

Anette Olsson 

ekonomi@storfors.se 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:ekonomi@storfors.se
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Dnr KS/2020:462  

 

§ 98  Mål för Storfors kommun 

 

Beskrivning av ärendet 

 

Bakgrund 

Ärendet mål för Storfors kommun behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskott  

2020-10-15 § 109. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att  

- Förslag till Mål för Storfors kommun utsänds till samtliga partier som är representerade i 

 kommunfullmäktige i Storfors. 

- Synpunkter skall ha inkommit senast 2020-10-23. 

- Ärendet Mål för Storfors kommun behandlas av Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 2020-10-26. 

 

Vid Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-26 meddelades att Monica Ståhl (KD) och  

Juhani Verkkoperä (SD) inkommit med synpunkter på Mål för Storfors kommun. 

 

Kommunstyrelsens ordförande meddelade att utifrån dessa inriktningsmål kommer 

Kommunstyrelsen att upprätta egna mål som är mer mätbara. 

 

KS egna mål och blivande handlingsplaner är kopplade till Mål för Storfors kommun. 

 

Diskussion fördes om förändringar, tillägg eller text som skall utgå. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2020-10-26 fördes diskussion om benämningen ska vara  

Brukare eller Kund. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-02 redogjorde Kommunstyrelsens ordförande Hans 

Jildesten (S) för Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2020-10-26 § 112. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott var i princip enlig om mål för Storfors kommun, dock beträffande om det skulle stå 

Brukare eller Kund fördes diskussion. 

 

Under kommunstyrelsens sammanträde fördes diskussion om Brukare eller Kund. 

Kommunstyrelsens beslutade att ändra i dokumentet från Brukare till Kund. 
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KF § 98 forts.  

 

Beslutsunderlag 

Storfors Vision 2030 

Strategiska Mål 

Värdegrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 109 bilaga 8. 

Synpunkter från Monica Ståhl (KD) 2020-10-15. 

Synpunkter från Juhani Verkkoperä (SD) 2020-10-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-26 § 112 samt bilaga 1. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-26 § 112 samt bilaga 8. 

Kommunstyrelsen 2020-11-02 § 172 samt bilaga 11. 

 

Kommunfullmäktiges beslut   

 

Anta Mål för Storfors kommun enligt bilaga 5. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Mats Öman 

Annette Olsson 

Ing-Marie Thyr 

Margareta Albért 

Annelie Izindre 
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Dnr KS/2020:463,  

 

§ 99  Inriktning SMI 

Beskrivning av ärendet 
Storfors kommun har mottagit en skrivelse från det kommunala bolaget, AB Storfors Mark och 

Industrifastigheter, nedan kallad SMI, se bilaga 1. Skrivelsen innehåller en fråga 

huruvida ägaren ställer sig till en eventuell framtida försäljning av Lungsundet 1:105.  

 

I ägardirektivet anges det under verksamhetens inriktning att SMI ”ska på affärs- och miljömässiga 

grunder uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter”.  

Det anges även att ”övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt” så skall 

kommunfullmäktiges godkännande inhämtas. Därav bedömde SMI att kommunfullmäktige skulle 

tillfrågas. 

 

När fastigheten förvärvades under 2015, efter beslut från kommunfullmäktige, uppgick 

köpeskillingen till 7,8 mkr. Syftet med köpet var att säkerställa att anläggningen enskilt och i 

samspel med andra aktörer fortsättningsvis skulle stimulera turismverksamheten i kommunen och 

runt sjösystemet Bergslagskanalen. Sedan köpet av anläggningen har fyra olika entreprenörer 

bedrivet verksamhet under SMI´s försorg varav den senaste bedrev verksamhet fram till 2020-09-

30. Idag är anläggningen outhyrd men där SMI genom enskilda avtal har säkerställt så att 

säsongscamparna får vara kvar fram till 2020-03-31. Vad som händer efter denna period är det i 

dagsläget ingen som kan svara på.  

 

Som anges i SMI´s skrivelse har det sina för- och nackdelar att hyra ut en fastighet. En av 

nackdelarna är att en entreprenör normalt inte vill, av förståeliga skäl, investera och utföra underhåll 

i en fastighet som annan aktör äger. Underhållsbehovet av byggnaderna i fastigheten Lungsundet 

1:105 och området som helhet är stora i syfte att uppnå en ökad attraktivitet att välja just 

Lungsundet som camping, hotell/pensionat och konferens. Samtidigt har både ägaren och SMI 

begränsade ekonomiska och personella resurser varav de senaste åren endast absolut nödvändiga 

investeringar och underhåll har utförts på fastigheten. Vid en försäljning, till en entreprenör med  

rätt ambitioner, erfarenhet och ekonomiska resurser skulle anläggningen kunna få en rejäl 

ansiktslyftning.  

 

Fördelarna med att hyra ut fastigheten är att bolaget och kommunen själv styr över fastighetens 

användningsområde.  

 

SMI skulle även kunna försöka hitta en ny lämplig arrendator, vilket i dessa pandemitider inte är 

helt enkelt. Att sedan arrendatorn skulle betala en hyra motsvarande ca 60 000 kr per månad så att 

de fasta kostnaderna täcks är mycket osannolikt. Mer sannolikt är att SMI hittar en arrendator som 

kan erlägga en låg hyra och samtidigt hålla anläggningen flytande utan större utveckling.  
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KF § 99 forts. 

 

Vid en eventuell försäljning skall bolaget värdera fastigheten av oberoende samt beskriva  

vilka krav som säljaren ställer på köparen genom ett övertagande.  

Finansiering 
Om värdet av en försäljning inte överstiger nuvarande tillgångar, 8 936 000 kr, angivet i 

årsbokslutet 2019-12-31, så kommer en eventuell förlust att drabba bolaget och ägaren negativt. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-02 redogjorde Kommunchef Mats Öman för ärendet. 

Kommunchefen betonade att både AB Storfors Mark och Industrifastigheter och kommunen har en 

önskan vid en försäljning att det kan försäljas till någon som bedriver turismnäring.   

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) tillika ordförande i AB Storfors Mark och 

Industrifastigheter redogjorde för SMI önskan att erhålla Kommunfullmäktiges uppdrag 

enligt ovan. 

 

Diskussion fördes gällande om Storfors kommun kan vid en försäljning ställa vissa förbehåll att 

köparen ska bedriva turismnäring/anläggning.  

 

Peter Högberg (V) och Juhani Verkkoperä (SD) föreslog att om Lungsundet 1:105 skall försäljas 

skall det ske via mäklare.  

 

Peter Farrington (M) yrkade att vid en försäljning av fastigheten Lungsundet 1:105 skall ärendet 

behandlas och beslutas i Kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från AB Storfors Mark och Industrifastigheter, ställd till kommunfullmäktige 

2. Bolagsordningen AB Storfors Mark och Industrifastigheter 

3. Ägardirektiv AB Storfors Mark och Industrifastigheter 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 103. 

5. Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman, 2020-10-30. 

6. Kommunstyrelsen 2020-11-02 § 173. 
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KF § 99 forts.  

 

Kommunchef Mats Öman redogör för ärendet. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Stefan Vallentin Larsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Ge styrelsen i AB Storfors Mark och Industrifastigheter att oberoende av varandra uppdra 

att aktivt arbeta för att finna en ny entreprenör alternativt förbereda en försäljning av fastigheten 

Lungsundet 1:105.  

 

Uppdra till kommunfullmäktige att godkänna en eventuell försäljning av anläggningen Lungsundet 

1:105. 

 

Uppdra till kommunfullmäktige att godkänna eventuell köpare och köpeskillingen av fastigheten 

Lungsundet 1:105  

 

Uppdra till kommunstyrelsen att vid en eventuell försäljning av Lungsundet 1:105 säkerställa att 

kommande entreprenör bedriver näringsverksamhet med inriktning turism i fastigheten. 

 

Uppdra till styrelsen inom AB Storfors Mark och Industrifastigheter att vid en eventuell försäljning 

skall fastigheten ha värderats, försäljning skall se genom mäklare och säljas till marknadsmässigt 

pris.  

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Ledamöter AB Storfors Mark och Industrifastigheter 

Tf. Enhetschef teknisk drift 
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Dnr KS/2020:558  

 

§ 100  Fyllnadsval av ersättare (C) till Folkhälsorådet, efter Birgitta 

 Hagström (C). 

 

Håkan Larsson (C) föreslår att kommunfullmäktige utser Ingrid Andersson (C) till ersättare i 

Folkhälsorådet. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Utse Ingrid Andersson (C) till ersättare i Folkhälsorådet. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Ingrid Andersson 

Folkhälsorådet 

Kristina Elmström 

LÖV 
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Dnr  KS/2020:559  

 

§ 101  Fyllnadsval: Ordinarie ledamot (C) i Kommunfullmäktiges 

 Valberedning 2020-2022, efter Birgitta Hagström (C) 

 

Håkan Larsson (C) föreslår att kommunfullmäktige utser Ingrid Andersson (C) till ordinarie 

ledamot i Kommunfullmäktiges Valberedning. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Utse Ingrid Andersson (C) till ordinarie ledamot i Kommunfullmäktiges Valberedning 2020-2022. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Ingrid Andersson 

Thomas Backelin 

Kristina Elmström 

LÖV 
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Dnr KS/2020:560  

 

§ 102  Fyllnadsval: Ersättare till Kommunfullmäktiges valberedning 

 (StDe) efter Karl-Siverth Walldén 

 

Urban Persson (StDe) föreslår att ärendet bordläggs tills nästa val. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bordlägga ärendet fram tills nästa val. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Urban Persson 

Thomas Backelin 

Kristina Elmström 

LÖV 

 

 

 

 

 

 

 


