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§ 68  Mötets öppnande 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Backelin förklarar sammanträdet öppnat. 

 

___________________ 
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§ 69  Upprop 

 

Kommunsekreterare Lennart Aronsson förrättar upprop samt därefter meddelar vilka ersättare som 

tjänstgör istället för ordinarie ledamöter som har förhinder att närvara på fullmäktiges möte idag. 

 

____________________ 
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§ 70  Val av protokollsjusterare samt bestämmande av  

 justeringens tid och plats 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Utse Lars-Erik Karlsson (V) och Monica Ståhl (KD) till protokolljusterare. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2020:579  

 

§ 71  Meddelanden 

 

Bergslagens Räddningstjänst 

Direktionen Protokoll 2021-06-29 § 14-18. 

 

Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Protokoll 2021-05-05. Protokoll från Kommunstyrelsen Karlskoga och Storfors samråd med 

Tillväxt- och tillsynsnämnden den 5 maj 2021. 

Protokoll Tillväxt- och tillsynsnämnden 2021-06-17 § 35-43. 

 

Gemensam Drifts- och servicenämnd, Karlstads kommun 

Protokoll 2021-05-21. 

Protokoll 2021-05-21 § 5 Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader. 

 

Värmlands Läns Vårdförbund 

Följebrev till Direktionens möte 2021-05-28. 

Direktionen Protokoll 2021-05-28 § 15-29. 

 

Värmlands läns författningssamling 

17 FS 2021:12 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet 

Havsjöskogen. 

 

Värmlands Läns Kalkningsförbund 

Presidiet Protokoll 2021-03-16 § 1-17. 

Presidiet Protokoll 2021-05-11 § 18-34 

Direktionen Årsmötesprotokoll 2021-06-02. 

 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd 

Protokoll 2021-06-14 § 44-47 

Protokoll 2021-06-14 § 48-50 Sekretess 

 

 

Monica Ståhl (KD): Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade 2021-06-17 § 35 att bevilja 

CKB Group AB tillfälligt utökad serveringstid på O `Learys i Karlskoga den 25 december 2021 och 

den 31 december 2021 med serveringstid för dessa två datum kl. 11.00--03.00. 

I protokollet framgår att serveringstid efter 02.00 medges normalt inte. 

Monica Ståhl (KD) betonar att intentionen bakom formuleringen är att uppfylla  

alkohollagens funktion som skyddslag genom att minimera risken för alkoholens skadeverkningar. 

Ett förlängt öppethållande kan leda till senare utgång och större alkoholkonsumtion, vilket i sin tur 

kan resultera i att oordning och störning, samt att alkoholens skadeverkningar blir allvarligare. 
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KF § 71 forts. 

 

Monica Ståhl (KD) anför att normaltiden i alkohollagen är ju klockan 11.00 till 01.00. 

Karlskoga/Storfors kommuner ökade ju på tiden till klockan 02.00 tidigare i år, så nu är det två 

timmar över normaltiden.  

Monica Ståhl (KD) vill ha till protokollet att Tillväxt och tillsynsnämndens beslut om utökad 

serveringstid inte torde gagna det förebyggande arbetet som syftar till minskad alkoholförbrukning 

och därmed minska alkoholens skadeverkningar.   

   

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Godkänna redovisningen av ovanstående meddelanden och lägga dem till handlingarna. 

 

___________________  
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Dnr KS/2021:306  

 

§ 72  Hemställan om entledigande från samtliga politiska uppdrag 

 inom Storfors kommun 

 

Christoffer Andersson (S) har inkommit med hemställan 2021-06-29 varvid han hemställer om att 

få bli entledigad från alla förtroendeuppdrag inom politiken i Storfors kommun. 

 

Christoffer Andersson (S) är ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Bevilja Christoffer Andersson (S) entledigande från alla förtroendeuppdrag inom  

    politiken i Storfors kommun. 

 

2. Hemställa hos Länsstyrelsen Värmland om ny sammanräkning. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Christoffer Andersson 

Dzana Pranjic 

LÖV Kristinehamns kommun 

Länsstyrelsen Värmland, varmland@lansstyrelsen.se 

Lennart Aronsson  

mailto:varmland@lansstyrelsen.se
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Dnr KS/2021:403  

 

§ 73  Svar på allmänhetens frågestund 2021-07-05 

 

På Kommunfullmäktige den 5 juli 2021, ställdes en fråga på allmänhetens frågestund. 

 

Frågan var: 

Hur har den riskanalys som gjordes på Vargbroskolan den 22 mars 2021, beaktats under processen 

med flytten av SFI från Kulturhuset? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) besvarar ovanstående fråga enligt nedan: 

 

Storfors kommun arbetar med risk och konsekvensanalyser i vårt förändringsarbete. 

Vi gör detta för att belysa de konsekvenser som kan uppkomma vid olika förändringar.  

 

Riskanalyser som görs används bland annat som underlag när kommunen tar besluten. 

 

För er information så kan jag också nämna att de risk och konsekvensanalyser som gjorts sedan 

tidigare lyfts även på kommande arbetsplatsträffar. Tanken med detta är att det skall vara ett 

levande dokument. Om det till exempel kvarstår någon eventuell problematik idag från tidigare 

riskanalyser så skall vi säkerställa att det behandlas. 

 

____________________ 
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Dnr KS/2021:208  

 

§ 74  Östra Värmland Överförmyndarnämnd - Budget 2022 

Beskrivning av ärendet 
Östra Värmlands överförmyndarnämnd har godkänt budget för 2022 enligt bilaga.  

Budgeten är överlämnad till Storfors kommun för beslut. 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarnämnden 2021-04-19 § 24. 

Tjänsteutlåtande från Kanslichef Oskar Eklöf 2021-04-29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 63. 

Kommunstyrelsen 2021-08-16 § 127. 

 

Ekonomichef Annette Olsson redogör för ärendet. 

Östra Värmlands Överförmyndarnämnd drivs tillsammans med Karlskoga, Kristinehamn,  

Degerfors och Filipstads kommuner. Kostnaderna för nämnden delas i fem lika stora delar och 

belastar varje kommun, antal ärenden stäms av två gånger per år och övriga kostnader fördelas  

efter antal ärenden och belastar den kommun som ärendena avsett. 

För Storfors Kommuns del så är kostnaden för styrelse- och nämndverksamheten 34 tkr för  

år 2022, övriga kostnader som belastar Storfors Kommun beräknas till 285 tkr. 

Totalt budgeteras med en minskning av kostnaderna för Storfors Kommun med 15 tkr i jämförelse 

med förra årets budget. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 
Godkänna budget 2022 för Östra Värmlands överförmyndarnämnd enligt bilaga 1. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
lena.rehn@kristinehamn.se Nämndsekreterare Överförmyndarnämnden 

Annette Olsson, ekonomichef  

mailto:lena.rehn@kristinehamn.se
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Dnr KS/2021:199  

 

§ 75  Årsredovisning Hjälpmedelsnämnden 2020 

Beskrivning av ärendet 
Storfors kommun har att ta ställning till årsredovisning och ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

för Finsam Östra Värmland 2020. 

Revisionen bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de 

verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Det bör dock påpekas att denna bedömning är gjord 

utifrån hela Region Värmlands årsredovisning där Hjälpmedelsnämnden ingår som en del. 

Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för Hjälpmedelsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Hjälpmedelsnämnden årsredovisning 2020. 

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 RV. 

Tjänsteutlåtande från Kanslichef Oskar Eklöf 2021-04-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 64. 

Kommunstyrelsen 2021-08-16 § 128. 

 

Ekonomichef Annette Olsson redogör för ärendet. 

Hjälpmedelsnämnden har 17 huvudmän, Region Värmland samt länets 16 kommuner. 

Nämnden ska fastställa policy, riktlinjer och kompetenskrav för förskrivning och  

upphandling av hjälpmedel samt inkontinenshjälpmedel förutom för Säbo. Man lagerhåller och 

distribuerar hjälpmedlen. Nämnden lägger förslag till avgifter som beslutas av respektive 

huvudman. Nämnden tillhandahåller ett gemensamt kompetenscentrum som handhar nämndens 

praktiska verksamhet. 

Nämnden bedömer att resultatmålen för år 2020 uppnåtts. 

Utfallet för 2020 är ett överskott motsvarande 139 tkr. Årets överskott är en följd av i första hand 

pandemin som inneburit att nämnden minskat sitt resande, boende och fysiska deltagande i 

nationella nätverk, upphandlingar och utbildningar.  

Kostnaden i Storfors kommun för denna nämnd uppgår till ca 48 tkr per år och belastar enhet vård 

och omsorg gemensam. 
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KF § 75 forts. 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

- Godkänna årsredovisning för Hjälpmedelsnämnden 2020 enligt bilaga 2. 

 

- Bevilja styrelsen för Hjälpmedelsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

____________________ 

Ledamöterna Ingrid Andersson (C) och Aurea Rioflorido Karlsson anmäler jäv.  

De deltar ej vid behandling eller beslut i ärendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skall skickas till 
Hjälpmedelsnämnden 

Sofie Nilsson Administrativ koordinator Region Värmland 

sofie.nilsson2@regionvarmland.se  

Annette Olsson, Ekonomichef 

Margareta Albért, Verksamhetschef 

 

 

 

mailto:sofie.nilsson2@regionvarmland.se
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Dnr KS/2021:232  

 

§ 76  Tertialrapport 1 - Ekonomi Storfors kommun 2021 

Tertialrapport 1 Storfors kommun 
Ekonomisk redovisning för tertial 1 samt prognos för helåret har färdigställts och visar på  

ett positivt resultat för helåret med 3 420 tkr. Efter justering av budgeterad återställning  

av tidigare års underskott kvarstår ett negativt resultat med 6 080 tkr som inte årets  

resultat beräknas täcka. 

Verksamheterna gör ett negativt resultat med 14 338 tkr mot budget. 

Beslutsunderlag 
Bilagd tertialrapport 

Tjänsteutlåtande från Ekonomichef Annette Olsson, 2021-06-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 65. 

Kommunstyrelsen 2021-08-16 § 129 

 

Ekonomichef Annette Olsson redogör för ärendet. 

Kommunen är fortsatt påverkad av Corona-pandemin. Krisledningsstaben fortsätter med sitt arbete, 

högre sjukskrivningstal än vanligt, svårare med bemanning, digital verksamhet m.m. 

De 2,2 mnkr i bidrag för extra kostnader i samband med pandemin under år 2020 fram till  

och med november, har nu fördelats ut på de olika verksamheterna. Kvar att fördela är 

671 tkr som avser december 2020 och som ännu inte intäktsförts, Socialstyrelsen beräknar  

att vara klara med hanteringen av detta sista bidrag under sommaren. 

Driftsrapporten visar att tekniska enheten, skola/förskola samt vårdenheterna har svårigheter att 

hålla budget. Totalt gör verksamheterna ett underskott med 14,3 mnkr när även avsatt 

budgetutrymme för KS oförutsett är inräknat. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter består av de 

nedsättningar som görs av avgifterna på grund av ålder. Från 1 januari gäller nedsättning även för 

födda 1998 till 2002, nedsättning gäller även för anställda födda 1955 och tidigare. 

Kostnaden för pensioner i prognosen är svårberäknat eftersom KPA flaggat för att en engångseffekt 

kommer att påverka kostnaden för 2021 på grund av ändrat antagande av livslängd i deras 

beräkningar. 

Intäkterna är beräknade efter den prognos som kom i april, den visar på ca 6,5 mnkr mer i 

skatteintäkter än vad som budgeterats. Prognosen avviker främst på posten slutavräkning,  

det är den rörliga del där omräkningar och justeringar görs av SKR. 

De finansiella kostnaderna är lägre än budgeterat då ränteläget är fortsatt lågt. 

Kommunen prognosticeras att göra ett positivt resultat på 3,4 mnkr.  

I budget finns en post för återställning av tidigare års underskott, när denna dras från 

resultatet blir det en negativ summa av 6 mnkr. 
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KF § 76 forts. 

 

Koncernens bolag visar ett negativt resultat för tertial 1. 

Stiftelsen Björkåsen har gjort en extern omvärdering av sina fastigheter som påverkar både årets 

resultat negativt och det egna kapitalet positivt.  Omvärderingen gör att värdet på fastigheterna  

ökas med 8 295 tkr. Resultatet för tertial 1 uppgår till – 9 419 tkr. 

 

AB Storfors Mark- och Industrifastigheter har även de värderat om fastigheten som finns inom 

bolaget, detta har medfört att 3,5 mnkr har påverkat värdet negativt. Som en följd av detta är 

bolagets egna kapital förbrukat och uppgår till ett negativt belopp av 2 497 tkr. Bolaget har 

upprättat en kontrollbalansräkning per 2021-04-30. AB Storfors Mark- och Industrifastigheter har 

även haft en extra bolagsstämma. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Håkan Larsson (C) yrkar att vid upprättande av kommande Tertialrapporter att man periodiserar 

återställningskostnaderna på samtliga tre tertialrapporter. 

 

Ekonomichef Annette Olsson meddelar att i ekonomisk redovisning periodiseras inte en 

återställning. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 
Godkänna Tertialrapport 1 Storfors kommun enligt bilaga 3 och lägga den till handlingarna. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Annette Olsson, Ekonomichef 

Johan Rosqvist, Kommunchef 
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Dnr KS/2021:242  

 

§ 77  Tertialrapport 1 2021 - AB Storfors Mark och 

 Industrifastigheter 

Redovisning av Tertial 1 2021 för AB Storfors Mark- och Industrifastigheter 
AB Storfors mark- och Industrifastigheter har gjort nedskrivning av värdet på fastigheten i bolaget 

med 3,5 mnkr. Detta innebär att bolagets egna kapital är förbrukat och uppgår till ett negativt 

belopp av 2,5 mnkr. 

 

Bolagets intäkter har under årets första fyra månader bestått av intäkter för  

uppställningsplats för långliggande husvagnar samt debiterad kostnad för el, intäkterna är därmed 

lägre än tidigare år.  

Bolagets övriga kostnader ligger i nuläget i linje med förra årets vid samma tidpunkt.  

Årets första tertial visar på ett minusresultat på 3,7 mnkr. 

Beslutsunderlag  
Bifogad tertialredovisning. 

Tjänsteutlåtande från Ekonomichef Annette Olsson, 2021-05-25. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-16 § 68. 

Kommunstyrelsen 2021-08-16 § 131. 

 

Ekonomichef Annette Olsson redogör för ärendet. 

Årets första tertial visar på ett minusresultat på 3,7 mnkr. 

Kontrollbalansräkning har upprättats per 2021-04-30 och en första kontrollstämma har  

genomförts.  

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

Godkänna redovisningen för Tertial 1 2021 – AB Storfors Mark- och Industrifastigheter  

enligt bilaga 2.  

 

___________________ 

 

Beslutet ska skickas till 
AB Storfors Mark- och Industrifastigheter 

Annette Olsson 

Johan Rosqvist 
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Dnr KS/2021:200  

 

§ 78  Årsredovisning Finsam Östra Värmland 2020 

Beskrivning av ärendet 
Storfors kommun har att ta ställning till årsredovisning och ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

för Finsam Östra Värmland 2020. 

Revisionen bedömer att samordningsförbundets årsredovisning uppfyller lagens krav. 

Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning jämfört mot budget och jämfört 

mot föregående år samt balansräkning med kassaflödesanalys för perioden och föregående år. 

Revisionen bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet har bedrivit verksamheten 

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 

kontrollen har varit tillräcklig. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning Finsam Östra Värmland 2020. 

Revisionsrapport Finsam Östra Värmland 2020. 

Revisionsberättelse Finsam Östra Värmland 2020. 

Tjänsteutlåtande från Kanslichef Oskar Eklöf, 2021-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 70. 

Kommunstyrelsen 2021-08-16 § 133. 

 

Verksamhetschef Margareta Albért redogör för ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

- Godkänna årsredovisning för Finsam Östra Värmland 2020 enligt bilaga 5. 

 

- Bevilja styrelsen för Finsam östra Värmland ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 

____________________ 

 

Ledamöterna Peter Farrington (M) och Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) anmäler jäv.  

De deltar ej vid behandling eller beslut i ärendet. 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Åsa Andersson, Förbundschef Finsam Östra Värmland 

asa.andersson@filipstad.se 

Margareta Albért, Verksamhetschef vård och omsorg 

  

mailto:asa.andersson@filipstad.se


 
 

STORFORS KOMMUN 
 

PROTOKOLL Sida 18 (38) 

Datum 

2021-09-09 

Organ 
Kommunfullmäktige 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Dnr KS/2021:227  

 

§ 79  Tertialrapport 1, 2021 avvikelser/missförhållanden SoL 

Beskrivning av ärendet 
Rapport avvikelser/missförhållanden IFO tertial 1 2021. 

Beslutsunderlag 
Rapport avvikelser/missförhållanden IFO tertial 1 2021, 2021-04-30. 

Tjänsteutlåtande från Enhetschef IFO Marina Collstam och Enhetschef IFO Ewa Sundberg,  

2021-05-20.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 71. 

Kommunstyrelsen 2021-08-16 § 136. 

 

Verksamhetschef Margareta Albért redogör för ärendet. 

Avvikelserna handlar om att en handläggare missat ett svarsmejl från en klient om kompletteringar 

till ansökan om försörjningsstöd vilket fick konsekvensen att en person fick pengar några dagar 

senare än om man sett mejlet i anslutning till när det inkom.  

 

Att en handläggare upplevts ha ett dåligt bemötande och inte anpassat information och dialog med 

klienten utifrån dennes svårigheter/diagnoser. 

 

Inga av avvikelserna har varit av så allvarlig karaktär att det bedömts som missförhållanden eller 

risk för missförhållande och därmed har inga Lex Sarah utredningar öppnats. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 
Godkänna Tertialrapport 1, 2021 avvikelser/missförhållanden, SoL. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Marina Collstam 

Ewa Sundberg 

Margareta Albért 

Expedieras till IFO diarium 

  



 
 

STORFORS KOMMUN 
 

PROTOKOLL Sida 19 (38) 

Datum 

2021-09-09 

Organ 
Kommunfullmäktige 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

 
Dnr KS/2020:321  

 

§ 80  Svar på motion från Kristdemokraterna om att Digitalisera 

 mera och utöka demokratin 

Beskrivning av ärendet 
En motion har inkommit från Monica Ståhl (KD). Motionären föreslår att Kulturhuset digitaliseras 

för att möjliggöra deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 

sammanträden. Med rätt teknik skulle också allmänheten ges möjlighet för allmänheten att följa 

sammanträdena digitalt. 

 

Svar på motion: 

Storfors kommuns möteslokaler i Folketshus/Kulturhuset har i nuläget inte den tekniska standarden 

som krävs för att på ett bra sätt genomföra digitala sammanträden.  

Eftersom Storfors kommun har möjliggjort för digitala sammanträden utan att 

Folketshus/Kulturhuset används är problemet tills vidare löst. 

Om helt fysiska eller delvis fysiska sammanträden behöver genomföras under Covid-19-pandemin 

ska kansliet säkerställa att sammanträdet följer de riktlinjer som finns. 

Tekniken i Folketshus/Kulturhuset är i behov av en modernisering och det behövs utredas vidare. 

Kommunstyrelsen utreder hur en digitalisering bör genomföras samt framta 

en kostnadskalkyl. 

Beslutsunderlag 
Motion från Monica Ståhl (KD) 2020-06-16. 

Kommunfullmäktige 2020-06-25 § 46. 

Tjänsteutlåtande från Kanslichef Oskar Eklöf, 2021-06-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 82. 

Kommunstyrelsen 2021-08-16 § 144. 

 

Kommunsekreterare Lennart Aronsson redogör för förslag till besvarande av motion från Monica 

Ståhl (KD). 

  



 
 

STORFORS KOMMUN 
 

PROTOKOLL Sida 20 (38) 

Datum 

2021-09-09 

Organ 
Kommunfullmäktige 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KF § 80 forts. 

Kommunfullmäktiges beslut   

 
- Besvara motionen med ovan motivering. 

 

- Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en digitalisering bör genomföras samt arbeta 

fram en kostnadskalkyl. 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Monica Ståhl (KD) 

Kommunstyrelsens kansli - Uppdragslista 
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2021-09-09 
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Kommunfullmäktige 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Dnr KS/2021:132  

 

§ 81  Svar på motion från Moderaterna i Storfors omprövning i KS 

 att slå samman Vargbroskolan och SFI 

 

Beskrivning av ärendet 

Stefan Valentin Larsson (M) och Peter Farrington inkom 2021-03-22 med rubricerad  

motion. 

 

I motionen föreslås följande: 

* Tillse att verkställande av KS beslut stoppas. 

* Tillse att de nya tillkomna uppgifterna utreds och att konsekvens och riskplaner 

   upprättas och utvärderas. 

* Tillse att Kommunfullmäktige tar beslut i frågan då den är av väsentlig art för skolan,    

    medborgare och berör tidigare gjorda investeringar och uppnådda mål. 

 

Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Storfors kommun 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-10 § 64 anta arbetsordning för kommunfullmäktige. 

 

Rubrik Motioner § 30 

- En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. 

- En motion får inte ta upp ämnen av olika slag. 

- Väcks genom att den ges in till styrelsens kansli eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt.  

Redovisningen skall göras en gång på våren till fullmäktiges ordinarie sammanträde och en  

gång på hösten till fullmäktiges sammanträde. 

 

Överklagande av beslut: 

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till förvaltningsrätten (kan lämnas in till kommunen 

som sänder det vidare till Förvaltningsrätten). 

Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är 

anslaget på kommunens officiella anslagstavla. 

Förvaltningsdomstolens prövar: 

1. Beslutet inte tillkommit i laga ordning. 

2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen. 

3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 

4. Beslutet strider mot lag eller annan författning. 

 

 

 

 

 

 



 
 

STORFORS KOMMUN 
 

PROTOKOLL Sida 22 (38) 

Datum 

2021-09-09 

Organ 
Kommunfullmäktige 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KF § 81 forts. 

 

Ovanstående tydliggör att en motion kan ej lämnas in till kommunfullmäktige i syfte att överklaga 

ett kommunalt beslut.  

Även om kommunfullmäktige skulle vilja bifalla inlämnad motion är detta ej möjligt lagligt. 

Överklagan av ett kommunalt beslut skall således ske till Förvaltningsrätten och överklagan ska ha 

inkommit inom tre veckor från att beslutsprotokollet är anslaget på kommunens officiella 

anslagstavla.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Stefan Valentin Larsson (M) och Peter Farrington (M), 2021-03-22. 

Begäran om stopp av verkställande och omprövning av Kommunstyrelse beslut. 

Kommunfullmäktige 2021-04-15 § 29. 

Tjänsteutlåtande från Kanslichef Oskar Eklöf, 2021-05-26.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14 § 83. 

Kommunstyrelsen 2021-08-16 § 145. 

 

Kommunsekreterare Lennart Aronsson redogör för förslag till besvarande av motion från Stefan 

Valentin Larsson (M) och Peter Farrington (M). 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

Avslå motionen med hänvisning att ett överklagande av ett kommunalt beslut ej kan ske via  

inlämnad motion till fullmäktige utan det ska ske till förvaltningsrätten inom tre veckor från att 

beslutsprotokollet är anslaget på kommunens officiella anslagstavla. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Stefan Valentin Larsson (M) 

Peter Farrington (M)  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Dnr KS/2021:276  

 

§ 82  Utbetalning av Partistöd 2021 Centern 

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

ska fattas minst en gång per år. 

 

I kommunallagen 4 kap. § 31 framgår det 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. 

 

Redovisning, granskning och utbetalning 

I bilaga 3 KF 2019-02-28 § 121 Regler för kommunalt partistöd i 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STORFORS KOMMUN 
 

PROTOKOLL Sida 24 (38) 

Datum 

2021-09-09 

Organ 
Kommunfullmäktige 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KF § 82 forts.  
 

Finansiering 
Ansvar 100 Verksamhet 1110 

Beslutsunderlag 
Ansökan om Partistöd 2021 Centerpartiet. 

Revisionsberättelse för tiden 2020-01-01--2020-12-31 Centerpartiet. 

Balansrapport 2020-01-01--2020-12-31. 

Redovisning av partistöd 2020 Centerpartiet. 

Tjänsteutlåtande från Kommunsekreterare Lennart Aronsson, 2021-08-12.  

Kommunstyrelsen 2021-08-16 § 147. 

Kommunfullmäktiges beslut 

  
1. Utbetala Partistöd 2021 till Centerpartiet. 

 

2. Finansiering sker genom ansvar 100 och verksamhet 1110. 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Håkan Larsson (C) 

ekonomi@storfors.se 

 

  

mailto:ekonomi@storfors.se
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2021-09-09 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Dnr KS/2021:279  

 

§ 83  Utbetalning av Partistöd 2021 Sverigedemokraterna 

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

ska fattas minst en gång per år. 

 

I kommunallagen 4 kap. § 31 framgår det 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. 

 

Redovisning, granskning och utbetalning 

I bilaga 3 KF 2019-02-28 § 121 Regler för kommunalt partistöd i 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STORFORS KOMMUN 
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Kommunfullmäktige 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KF § 83 forts. 
 

Finansiering 
Ansvar 100 Verksamhet 1110 

Beslutsunderlag 
Ansökan partistöd 2021 SD Storfors. 

Redovisning av partistöd 2020 SD Storfors. 

Bilaga 1 Ekonomisk berättelse SD Storfors 2020. 

Bilaga 2 Balansräkning SD Storfors 2020. 

Bilaga 3 Revisionsberättelse SD Storfors 2020. 

Tjänsteutlåtande från Kommunsekreterare Lennart Aronsson, 2021-08-12. 

Kommunstyrelsen 2021-08-16 § 148. 

Kommunfullmäktiges beslut   
 

1. Utbetala Partistöd 2021 till Sverigedemokraterna. 

 

2. Finansiering sker genom ansvar 100 och verksamhet 1110. 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Juhani Verkkoperä (SD) 

ekonomi@storfors.se 

 

 

  

mailto:ekonomi@storfors.se
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Dnr KS/2021:275  

 

§ 84  Utbetalning av partistöd 2021 Storfors Socialdemokratiska 

 Arbetarkommun 

Beskrivning av ärendet 

I kommunallagen 4 kap. § 32 framgår det att beslut om att beslut om att betala ut partistöd  

ska fattas minst en gång per år. 

 

I kommunallagen 4 kap. § 31 framgår det 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. 

 

Redovisning, granskning och utbetalning 

I bilaga 3 KF 2019-02-28 § 121 Regler för kommunalt partistöd i 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.  

 

Socialdemokraterna Storfors arbetarparti har inkommit med Ansökan om partistöd. 
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KF § 84 forts.  
 

Finansiering 
Ansvar 100 Verksamhet 1110 

Beslutsunderlag 
Ansökan om Partistöd 2021 Socialdemokraterna i Storfors. 

Granskningsrapport gällande utbetalning av partistöd 2021, med redovisning av aktiviteter  

för år 2020. 

Redovisningsrapport av lokala partiaktiviteter år 2020 (Blankett redovisning av partistöd). 

Resultaträkning för år 2020. 

Balansräkning för år 2020. 

Revisionsrapport för 2020. 

Tjänsteutlåtande från Kommunsekreterare Lennart Aronsson, 2021-08-12. 

Kommunstyrelsen 2021-08-16 § 149. 

Kommunfullmäktiges beslut   
 

1. Utbetala Partistöd 2021 till Storfors Socialdemokratiska Arbetarkommun. 

 

2. Finansiering sker genom ansvar 100 och verksamhet 1110. 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) 

Lennart Johansson (S) 

Pajo Vujic 

ekonomi@storfors.se  

mailto:ekonomi@storfors.se
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Dnr KS/2021:172  

 

§ 85  Detaljplan Koltorp 1:18 
 

Beskrivning av ärendet 
Planförslaget (samrådshandling 2021-04-18) har funnits tillgängligt för granskning under tiden 

2021-05-28-2021-06-19 i kommunhuset och på kommunens webbplats. 

Skriftliga synpunkter har inkommit och sammanställts från nedanstående sakägare/instanser 

Synpunkterna redovisas i sin helhet med planhandläggarens kommentarer 

 Länsstyrelsen  

 Lantmäteriet 

 Trafikverket  

 Bergslagens räddningstjänst 

Sammanfattning av Samrådet 
Kommunen har tagit till sig av synpunkterna i samrådet och sammanställt en granskningshandling 

och ställt ut den under tiden 2021-07-16-2021-07-30. 

I enlighet med beslut i Kommunstyrelsen 2021-07-13 § 113. 

 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning detaljplan Koltorp 1:18 2021-04-18 

Plankarta detaljplan Koltorp 1:18 2021-04-18. 

Lantmäteriets Yttrande Ändring av detaljplan Koltorp 1:18. 

Trafikverkets samrådssvar Koltorp 1:18. 

Bergslagens Räddningstjänst samrådssvar Koltorp 1:18 

Bilaga 1 Undersökning 

Bilaga 2 Samrådshandling 

Bilaga 3 Plankarta Koltorp 1:18 

Tjänsteutlåtande från enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää, 2021-07-06. 

Kommunstyrelsen 2021-07-13 § 119. 

ÄDP Koltorp 2:4 

Riskutredning för del av fastigheten Koltorp 2:4 

ÄDP Koltorp 1:18 Granskningsutlåtande 

ÄDP Koltorp 1:18 Planbeskrivning och antagande 

Kommunstyrelsen 2021-09-06 § 154. 
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KF § 85 forts. 

Sammanfattning av granskningen  
Granskningen har visat på att man måste ta hänsyn till transport av farligt gods på  

närliggande väg 26 vid planarbetet. 

Trafikverket erfar att den låga vall som avgränsar området kan ökas med högre höjd för  

bättre säkerhetseffekt. 

I planen anges att genomförande tid är 5 år och i den nuvarande planens genomförande tid återstår 

det fortfarande 10 år. 

Lantmäteriet föreslår att ändringen ska göras inom den återstående genomförande tiden  

10 år. 

Synpunkter från Länsstyrelsen har inte till dags dato inkommit men kommer att beaktas i 

granskningen. 

Beslutsprocess 
Planen förväntas antas av kommunfullmäktige enligt PBL (2010:900) 5 kap. 27§. 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-07-13 redogör  

Enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää. 

Yttrande har inkommit från 

* Lantmäteriet: Yttrande i ärendet LM2021/016811 

* Trafikverket: Yttrande daterad 2021-06-17 avseende samråd om ändring av detaljplan för  

   Koltorp 1:18 i Storfors kommun. 

* Bergslagens Räddningstjänst: Yttrande daterad 2021-06-02 Remissvar gällande ändring 

   av detaljplan för Koltorp 1:18 Storfors, Storfors kommun. 

* Länsstyrelsen Värmland: Yttrande samråd daterad 2021-07-09 Ändring av detaljplan för  

   Koltorp 1:18 Storfors kommun. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogjorde för processen: 

* Kommunstyrelsen beslutade om att ställa ut ändring av Detaljplan Koltorp 1:18   

   och ställt ut den under tiden 2021-07-16-2021-07-30 för granskning. 

  

* Yttrande har inkommit från Lantmäteriet, Trafikverket, Bergslagens räddningstjänst och    

    Länsstyrelsen Värmland. 

* Kommunstyrelsen skall besluta om att ställa ut ändring av detaljplan för Koltorp 1:18 för  

   granskning under fjorton dagar. 

* Därefter behandlar Kommunstyrelsen ärendet igen varvid Kommunstyrelsen föreslår  

   Kommunfullmäktige att anta detaljplan Koltorp 1:18 i Storfors kommun.  

   Synpunkter från bland annat Länsstyrelsen skall kommunen besvara innan ärendet  

   behandlas av Kommunfullmäktige. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KF § 85 forts. 

 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-06 redogör Kommunchef Johan Rosqvist 

för ärendet. 

Vid framtagande av detaljplan sker det i olika steg.  

* 1 Samråd 

* 2 Granskning 

* 3 Antagande  

 

Länsstyrelsen Värmland belyste några områden nämligen Hälsa och säkerhet. Dessa ansåg 

Länsstyrelsen Värmland att de områdena borde utredas ytterligare. 

Därav har Metria AB på uppdrag av Storfors kommun tagit fram en Riskutredning för del av 

fastigheten Koltorp 2:4.  

Vid Kommunstyrelsens sammanträde presenteras Riskutredning för del av fastigheten  

Koltorp 2:4 samt ÄDP Koltorp 2:4.  

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

Anta detaljplan Koltorp 1.18 Storfors kommun enligt bilaga 1-4. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen Värmland, varmland@lansstyrelsen.se 

Magnus.Ahlstrand@lansstyrelsen.se 

Lantmäteriet, arendehantering@lm.se 

Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se 

Bergslagens Räddningstjänst, bergslagens.rtj@brt.se 

Johan Rosqvist, Kommunchef 

Jukka Mäenpää, Enhetschef Teknisk drift  

mailto:varmland@lansstyrelsen.se
mailto:Magnus.Ahlstrand@lansstyrelsen.se
mailto:arendehantering@lm.se
mailto:trafikverket@trafikverket.se
mailto:bergslagens.rtj@brt.se
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Dnr KS/2021:314  

 

§ 86  Revidering av Tillväxt- och tillsynsnämndens reglemente 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ledningskontor i Karlskoga kommun har tagit fram ett förslag till ett nytt 

reglemente för Tillväxt- och tillsynsnämnden utifrån Sveriges Kommuner och Regioners förslag till 

normalreglemente. Förslaget har ett upplägg som skiljer sig från nämndens nuvarande reglemente, 

men har i alla väsentliga delar samma innehåll. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Karlskoga har den 7 december 2020 i § 51 beslutat att sända 

förslag till reglemente till Tillväxt- och tillsynsnämndens för yttrande och till kommunstyrelsen i 

Storfors kommun för kännedom. 

 

Tillväxt- och tillsynsnämnden har den 10 mars 2021 i § 13 behandlat förslag till reglemente. 

Det yttrande nämnden lämnat ger även följdverkningar i förslag till reglemente för 

Samhällsbyggnadsnämnden.  

Förslag till reglemente för Tillväxt- och tillsynsnämnden har ändrats utifrån nämndens synpunkter, 

följdändringar har gjorts i Samhällsbyggnadsnämndens reglemente. 

 

Kommunstyrelsens ledningskontor i Karlskoga kommun har även gjort vissa ändringar i 

reglementet utifrån övriga nämnders yttrande över sina respektive reglementen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse förslag till reglemente för Tillväxt- och tillsynsnämndens reglemente. 

Tillväxt- och tillsynsnämnden 2021-03-10 § 13. 

Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens ledningskontor i Karlskoga, 2021-04-29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Karlskoga 2021-05-10 § 27. 

Kommunstyrelsen i Karlskoga kommun 2021-06-01 § 118. 

Kommunfullmäktige i Karlskoga 2021-06-21 § 124. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Fastställa reglemente för Tillväxt- och tillsynsnämnden enligt bilaga 10. 

 

2. Reglementet ska träda i kraft 2021-11-01. 

 

____________________ 

 

Beslutet ska skickas till  
karlskogakommun@karlskoga.se 

sandra.a.karlsson@karlskoga.se 

 

mailto:karlskogakommun@karlskoga.se
mailto:sandra.a.karlsson@karlskoga.se
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Dnr KS/2021:326  

 

§ 87  Reviderat reglemente och reviderat avtal för samverkan 

 Drift och service nämnden 

 

Beskrivning av ärendet 

Sammanfattning 

Den gemensamma Drifts- och servicenämndens reglemente och samverkansavtal har reviderats 

mot bakgrund av namnbyte för en av parterna samt mindre justeringar har gjorts i syfte att säkra  

att nämnden kan åta sig uppdrag utifrån den samtid den agerar i. Mot bakgrund av detta behöver 

varje part i den gemensamma nämnden fatta beslut om nytt reglemente och samverkansavtal för 

nämnden.  

Beslut ska fattas av respektive parts fullmäktige. Den gemensamma Drifts- och servicenämnden 

har fått information om föreslagna justeringar i reglemente och avtal för samverkan. 

 

Vidare föreslås att varje parts medlemsavgift/grundbelopp höjs med 10 000 kr. 

Reviderat reglemente, samverkansavtal och ny medlemsavgift, med en höjning av grundbelopp, 

gäller från och med den 1 januari 2022. 

 

Bakgrund 

2010 inrättades den gemensamma Drifts- och servicenämnden. Syftet var att den 

mellankommunala samverkan, mellan länets 16 kommuner, som fanns skulle kunna  

utvecklas och fördjupas och att den behövde formaliseras i någon form. 

Valet blev att inrätta en gemensam nämnd. Nämnden tillsattes i Karlstads kommun och  

ingår i dess organisation. I enlighet med intention med den gemensamma nämnden bildades, 

fokuserades samverkan initialt inom IT och då primärt på vad gäller IT-system och IT-samverkan.  

Nämndens ledstjärna har sedan den inrättades varit att skapa förutsättningar för samverkan mellan 

kommuner samt mellan kommuner och Regioner. 

 

Sedan 2016 är även Region Värmland, dåvarande Landstinget i Värmland, en ingående part. 

 

Via den gemensamma nämnden har en formaliserad samverkan kunnat genomföras vad  

gäller till exempel gemensam upphandling av klienter (datorer och surfplattor) och nätutrustning. 

Via nämndens försorg är de värmländska kommunerna en av de första regionerna i Sverige som 

samverkar kring en gemensam e-tjänsteplattform. 

Nyligen har implementering av ett gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem genomförts. 

I samband med regionbildningsprocessen övertog nämnden avtal vad gäller bibliotekssamverkan 

och gemensam gymnasieantagning från dåvarande kommunalförbundet Region Värmland i syfte att 

säkra att samverkan kunde fortskrida utan avbrott. 
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KF § 87 forts. 

 

Exempel på ovanstående samverkan har lett till: 

* en lägre kostnad för drift som sker gemensamt. 

* ett effektivare utnyttjande av resurser genom samverkan. 

* bidragit till en bättre och snabbare utveckling genom samverkan. 

* gemensamma upphandlingar och resulterat i lägre kostnader även om inte drift sker gemensamt. 

 
Behov av nya arbetsformer och beredningsgrupp  

Hösten 2019 genomförde den gemensamma nämnden en strategidag i syfte att reflektera över de 10 

år som nämnden funnits och föra dialog om nämndens roll, uppdrag och arbetsformer. Utifrån de 

uppdrag som nämnden åtagit sig under de senaste 10 åren går det att se att en förskjutning har skett. 

Initialt möjliggjorde nämnden den legala plattformen för IT-system för IT-samverkan men från och 

med år 2017 har fokus mer riktats mot gemensamma avtal för 

IT-system för verksamhetssamverkan. I och med förändringen som skedde under 2017 och 2018 är 

det inte längre enbart IT-chefsnätverket som är drivande och beredande utan flera av de strategiska 

verksamhetsspecifika länsövergripande chefsnätverken spelar en större roll vad gäller nämndens 

verksamhet. Denna utveckling är sig naturlig eftersom den tekniska utvecklingen har accelererat 

vilket gör att den digitala utvecklingen blir alltmer verksamhetsnära.  

Vidare har en ny spelplan infunnit sig på den regionala nivån i samband med 

regionbildningsprocessen. Värmlandsrådet är nu etablerat och är det forumet där framför allt dialog 

förs om samverkansområden som är angelägna för länets utveckling. Detta innebär att det är viktigt 

för nämnden att säkra en bra överhörning till Värmlandsrådet.  

 

Ovanstående förskjutning ställer även andra krav på nämndens arbetsformer. Mot bakgrund av detta 

enades nämnden om på strategidagen att en tydligare ärendegång behövs samt att 

kommundirektörer och regiondirektör behöver vara beredande organ till nämnden. Ett första utkast 

till ärendegång finns framtagen och i denna framgår att kommundirektörerna och regiondirektör 

utgör beredningsgrupp till nämnden. 

 

Att tillskriva kommundirektörerna och regiondirektör rollen som beredande organ är viktigt ur 

aspekten att säkra att ärenden som lyfts till nämnden är förankrade hos samtliga samverkande 

parter. 

 

Revidering av reglemente och avtal för samverkan  
En översyn har gjorts av nämndens reglemente och avtal för samverkan. Detta arbete har till viss 

del genomförts med hjälp av extern juridisk rådgivning. Sedan nämnden bildades har en del 

rättspraxis tillkommit, lagrum reviderats och mot den bakgrunden har det varit bra att se över de 

styrande dokumenten.  
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KF § 87 forts. 

 

Vidare har reglementet och avtal för samverkan setts över utifrån att säkerställa att ny tillkomna 

samverkansbehov omfattas, det vill säga verksamhetshetsutveckling i en digital tid. 

Kommunledningskontoret kan konstatera att nuvarande reglemente och avtal för samverkan 

behöver genomgå mindre justeringar. Främst i form av mindre språkliga och redaktionella 

justeringar.  

 

En sådan given ändring är att Landstinget i Värmland har ersatt med Region Värmland. Detta som 

en konsekvens av regionbildningsprocessen. 

 

Vad gäller nämndens uppgifter som anges i såväl reglemente och avtal för samverkan har följande 

lagts till ”…, tjänster för systemstöd…,” detta i syfte att säkra att nämnden även kan ingå avtal som 

krävs för att systemstödet ska kunna ge nytta och rätt utväxling, så kallade kringtjänster för att 

uppnå måluppfyllelse med till exempel ett gemensamt digitaliseringsinitiativ. Ett sådant exempel är 

bibliotekssamverkan. I syfte att kunna erbjuda möjligheten att låna böcker oavsett var man bor i 

Värmland förutsätter detta dels ett gemensamt systemstöd, dels gemensam upphandling av 

transporter.  

 

För att bättra harmonisera nämndens uppgifter i en digital tid har ordet IT-området bytts ut mot 

digitaliseringsområdet i nämndens uppräkning av uppgifter. 

 

Trots att såväl rättspraxis som lagrum har tillkommit och utvecklats sedan nämnden  

inrättades föranleder inte detta behov av mer genomgripande revideringar av reglemente och avtal 

för samverkan. Varje enskilt uppdrag som nämnden åtar sig måste värderas utifrån sina 

förutsättningar och därefter görs vägval och ställningstagande. Vägval och ställningstagande som 

baseras på gemensam nytta och juridiska aspekter. Ställningstagande som inte kan regleras via ett 

reglemente eller avtal för samverkan utan värderas av de samverkande parterna i varje enskilt fall. 

 

Under pågående pandemi har Karlstads kommuns fullmäktige fattat beslut att samtliga nämnder kan 

genomföra sina möten på distans. Att möjliggöra deltagande på distans även efter pandemin för den 

gemensamma drifts-och servicenämnden känns angeläget. Därför har det skrivits in i reglementet 

att ledamot eller ersättare kan vid särskilda skäl delta på nämndens sammanträde på distans. 

Av 6 kap. 24 § kommunallagen (KL) följer att nämndens ledamöter får delta i sammanträden på 

distans. Deltagande ska då ske på det sätt som stagas i 5 kap. 16 § KL, nämligen att deltagandet ska 

ske genom bild- och ljudöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra och delta på lika villkor. Kommunledningskontoret bedömer att tekniken som 

använts för deltagande på möten under distans med anledning av Covid-19-pandemin är tillförlitlig 

och möter de krav som lagen uppställer. 
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Vad gäller ”särskilda skäl” ska följande nämnas. När möjligheten att närvara på distans infördes 

togs ett cirkulär fram av Sveriges Kommuner och Regioner i vilket de föreslog att skrivelsen om 

”särskilda skäl” skulle finnas med. Detta är en markering till utvisande av att distansnärvaro är ett 

komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Föra att ”särskilda skäl” ska anses föreligga 

fordras emellertid inte att något plötsligt inträffat. Det kan handla om att en ledamot på grund av 

långa avstånd, funktionsnedsättning eller problem med barntillsyn har svårigheter att inställa sig till 

mötet. Sådana skäl ska enligt kommunledningskontoret medför att ledamot som så önskar ska få 

delta på distans. 

Ledamot som önskar delta på distans bör anmäla detta till ordföranden senast tre dagar före 

sammanträdet. Detta anser dock kommunledningskontoret inte behöver komma till uttryck i 

reglementet utan att nämnden själv tar fram riktlinjer. 

 
Nämndens finansiering  

För att nämnden ska kunna ha en fungerande administration, genomföra samordning av avtal och 

ikläda sig ett processledande ansvar, i de fall behov finns, betalar varje part en medlemsavgift till 

nämnden. Vid nämndens bildande var medlemsavgiften 55 000 kr/år och part. Årsbeloppet för 

respektive part räknas årligen upp via arbetskostnadsindex. 2021 uppgår medlemsavgiften för 

respektive part till 66 500 kr. Det innebär att medlemsavgiften för att driva nämndens verksamhet 

uppgår till 1 131 300 kr år 2021. Medlemsavgiften ska täcka personalkostnader för en koordinator 

av nämnden, ekonomikompetens och nämndadministration samt dataskyddsombud. Nämnden har 

kunnat genomföra sin 

verksamhet utifrån givna budgetramar men i syfte att säkra att nämnden kan ta in externt 

konsultationsstöd vid behov eller tillföra ytterligare personella resurser för att öka framdriften i 

samverkansfråga finns inte utrymme utan då krävs det att beslut sker hos respektive part för att 

tillföra nämnden medel för ett sådant uppdrag. Kommunledningskontoret ser att det finns skäl att 

göra nämnden mer snabbfotad och ser därför ett behov av att öka parternas medlemsavgift till 

nämnden. Föreslaget är att vid ingången av 2022 att respektive parts medlemsavgift höjs med  

10 000 kr och att i samband med att ny budget antas för nämnden  

för 2022 så är medlemsavgiften 76 500 kr per part samt den årligen indexuppräkningen som anges i 

avtal för samverkan. Höjningen av grundbeloppet för medlemsavgiften om 10 000 kr är bestående 

tills parternas enas om något annat.  

 

Denna höjning, av den årliga medlemsavgiften, avser att säkra en bra funktionalitet av nämndens 

arbete. Medlemsavgiften täcker inte utredningskostnader hos en enskild part som vill utreda en 

fråga innan den lämnas till nämnden. Sådana utredningskostnader får de deltagande parterna stå 

själva för. Som tidigare kommer, att om det med anledning av ett specifikt uppdrag därutöver 

uppstår arbete eller kostnader för nämnden ska motsvarande resurser tillföras nämnden från de 

parter som samverkar i uppdraget.  

 

Under processen gång, vad gäller, för framtagande av reviderat reglemente, avtal för samverkan 

samt förändrad medlemsavgift har dialog förts med kommundirektörs-och regiondirektörs- 

nätverket. 
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Karlstads kommuns förslag till beslut hos samtliga parter i den gemensamma drifts- och 

servicenämnden 

  

1. Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden i Karlstads kommun    

    godkänns och gäller från den 1 januari 2022.  

2. Förslag till reviderat avtal för samverkan för drifts-och servicenämnden i Karlstads  

    kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.  

3. Förslag till en ökning av medlemsavgiften för respektive part med 10 000 kronor till 

    76 500 kr godkänns och gäller från den 1 januari 2022.  

    Medlemsavgiften räknas upp med årligt index enligt reglemente och avtal för samverkan.  

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret i Karlstads kommun, tjänsteskrivelse 2021-05-19. 

Förslag till reviderat reglemente för drifts- och servicenämnden 2021-05-19. 

Förslag till reviderat avtal om samverkan för gemensam Drifts- och servicenämnd,  

2021-05-19. 

Kommunledningskontoret i Karlstads kommun, tjänsteskrivelse 2009 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden i Karlstads kommun    

    godkänns och gäller från den 1 januari 2022.  

 

2. Förslag till reviderat avtal för samverkan för drifts-och servicenämnden i Karlstads  

    kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.  

 

3. Förslag till en ökning av medlemsavgiften för respektive part med 10 000 kronor till 

    76 500 kr godkänns och gäller från den 1 januari 2022.  

    Medlemsavgiften räknas upp med årligt index enligt reglemente och avtal för samverkan. 

 

____________________ 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Drifts- och servicenämnden Karlstad kommun 

karlstadskommun@karlstad.se 

  

mailto:karlstadskommun@karlstad.se
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§ 88  Val ledamot AB Storfors Mark och Industrifastigheter 

 

Beskrivning av ärendet 

Mats Öhman var tidigare ledamot i AB Storfors Mark och Industrifastigheter. I samband  

med att Mats Öman slutade sin tjänst som kommunchef Storfors kommun avsade han sig uppdraget 

som ledamot i AB Storfors mark och Industrifastigheter. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att kommunfullmäktige utser  

kommunchef Johan Rosqvist som ny ledamot i AB Storfors Mark och Industrifastigheter. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Utse Johan Rosqvist till ny ledamot i AB Storfors Mark- och Industrifastigheter. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist 

AB Storfors mark och Industrifastigheter 

Dzana Pranjic 

LÖV Kristinehamn 

Lennart Aronsson 

 

 


