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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-06-03 
 

Kallelse 
Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde.  
Ersättarna underrättas om sammanträdet. 
 
Tid: 2021-06-10, kl. 18:00 
 
Plats: Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors samt via Teams  
 
 
Program  
Tid  Programpunkt  Lokal  

17:00  Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.  Valsaren  

17:00 Gruppmöte Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna. 

Synaren  

17:00  Gruppmöte Sverigedemokraterna.  Betaren  

17:00  Gruppmöte Storforsdemokraterna.  Lokal nr 2  

18:00  Allmänhetens frågestund.  Valsaren  

18:05  Ordet är fritt.    

18:10 Ärendebehandling.    

 
Thomas Backelin 
Ordförande 
 
Vid förhinder meddelar kommunfullmäktigeledamot detta till KS-kansli som inkallar 
ersättare efter ordning som fastställts vid val.  
Telefon 0550-651 53, 0550-651 47, 0550-651 37 eller storfors.kommun@storfors.se  
  

mailto:storfors.kommun@storfors.se
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-06-03 
 

 Ärenden Dnr Paragraf  

1 Mötets öppnande    

2 Upprop    

3 Val av protokollsjusterare 
samt bestämmande av 
justeringens tid och plats 

   

4 Meddelanden KS/2021:274, 
KS/2020:578, 
KS/2021:148, 
KS/2021:135 

  

5 Enkel fråga från Monica 
Ståhl (KD) – Vad händer i 
Storfors under 
sommarlovet. 

KS/2021:272   

6 Motion från Monica Ståhl 
(KD) – Framtiden är redan 
här. 

KS/2021:271   

7 Medborgarförslag Utegym 
i Kyrksten 

KS/2021:243   

8 Avfallsanvisningar 2021  KS/2021:124  Miljösamordnare 
Andreas Eriksson 
Karlskoga och 
Storfors kommuner 

9 Efterskänkning av avgifter 
för tillsyn enligt 
alkohollagen 

KS/2021:196  Bygg- och miljöchef 
Trond Remiers  
Karlskoga och 
Storfors kommuner 

10 Uppföljning Solforsen KS/2021:143  Verksamhetschef 
Vård och omsorg 
Margareta Albért 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-06-03 
 

 Ärenden Dnr Paragraf  

11 Uppföljande granskning av 
god ekonomisk hushållning 
och finansiella risker -  

KS/2021:249  Kommunrevisionens 
ordförande 
Ingemar Olsson 

12 Revisionsberättelse 2020.  KS/2021:12  Kommunrevisionens 
ordförande 
Ingemar Olsson 

13 Ansvarsfrihet för 
Kommunstyrelsen och dess 
enskilda ledamöter år 2020. 

   

14 Ansvarsfrihet för 
Administrativa nämnden 
samt dess enskilda 
ledamöter år 2020 

   

15 Ansvarsfrihet för Drifts- 
och servicenämnden samt 
dess enskilda ledamötet år 
2020 

   

16 Ansvarsfrihet för 
Hjälpmedelsnämnden och 
dess enskilda ledamöter år 
2020 

   

17 Ansvarsfrihet för Tillväxt- 
och tillsynsnämnden och 
dess enskilda ledamöter år 
2020 

   

18 Ansvarsfrihet för 
Valnämnden och dess 
enskilda ledamöter år 2020. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-06-03 
 

 Ärenden Dnr Paragraf  

19 Ansvarsfrihet för Östra 
Värmlands 
överförmyndarnämnd samt 
dess enskilda ledamöter år 
2020. 

   

20 Budget 2022 KS/2021:173  Ekonomichef 
Annette Olsson 

21 Plan 2023 och plan 2024 KS/2021:173  Ekonomichef 
Annette Olsson 

22 Försäljning del av Storfors 
11:117. 

KS/2021:248  VD Artic 
Sustainability 
Group AB 
David Stenman 

23 Försäljning av Lungsundet 
1:105 

  Kommunstyrelsens 
ordförande 
Hans Jildesten 

 

















































































































































































































vÄnmuNos lÄNs vÅRDFönsuNto
Protokoll Direktionen 2021 -03-1 9

Plats och tid

Avser paragrafer

Beslutande

Värmlands lä
vårdförbund

Aina

{ l.\",lt,
Wåhtund (S)

.'*lri.tir,i?;A fur4........\,

7021-03-19, Digitatt möte, klockan 08:30 - 13:00

1 -14

Aina Wåhtund (S) Ordförande
Robert Hatvarsson (MP) Ledamot
Britt-Marie Watt (S) Ledamot
Aurea Rioftorido Kartsson (S) Ledamot
Utrika NiLsson (S) Ledamot
Anna-Karin Wincentsson (C) Ledamot
Marianne Kjettström (S) Ledamot
Pia Fatk (S) Ledamot
lnga-Litt Rosett (SlV) Ledamot
Monica Otsson (C) Ledamot
Gert Dahtberg (S) Ledamot
Bertit Börjesson (HEL) Ledamot
Rotf Emanuetsson (C) Ledamot
Perni[[a Boström (S) Tjänstgörande ersättare

Malin Svensson (Ekonom)
Katja Maier (Avdetningschef )

Harriet Pettfotk (Enhetschef)
Pär Johansson (Förbundschef )

Pernilla Boström (S)

Kartstad 2021-03-19

Johansson

'ir

övriga

Utses att justera

Justeringens plats
och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande
Pernitta Boström (S)

vÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND

,



Värmlands läns
vårdförbund *,

vÄnmmNos lÄNs vÅRorönsuNo
Protokoll Direktionen 2021 -03- 1 9

s1

Sammanträdet öppnas

Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna dagordningen

Justerarnas sign

N Q,,)

Utdragsbestyrkande



Värmlands lä
vårdförbund T:

vÄnrttt-lN os lÄNs vÅnorönauNo
Protokoll Direktionen 2021 -03-1 9

§2

Val av justerare

Beslut
D'irektionen bestutar
- utse Pernilla Boström til[ justerare

Justerarnas sign

\§ G,-tr

Utdragsbestyrkande



Värmlands läns
vårdförbund .*

vÄnmuNos r-ÄNs vÅRorönsuN o
Protokoll Direktionen 2021 -03- 1 9

s3

lnformation från förbundschefen

Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna information från förbundschefen

Bakgrund
Munttig information

Justerarnas sign

\* q*
Utd ragsbestyrkande



Värmlands lä
vårdförbund Tr

vÄRtu-lNos lÄNs vÅnorönauNo
Protokoll Direktionen 2021 -03- 1 9

s4

Årsredovisning 2O2O

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna årsredovisni ng 2020

Bakgrund
Årsredovisningen ger information om förbundets verksamhet och ekonomiska stättning,
verksamheterna Beroendecentrum Värmtand, akut- och utredningshemmet Ftöjten samt [änets
utvecktingsarbete inom missbruks- och beroendevården.
Resuttatet för verksamhetsåret 2020 redovisar ett överskott om 666 tkr.

Beslutsunderlag
Bi laga, Årsredovisni ng ?O2O

Justerarnas sign

N nö

Utdragsbestyrkande



Värmlands !äns
vårdförbund *

vÄnmuNos lÄNs vÅRorönsuNo
Protokoll Direktionen 2021 -03- 1 9

§5

Uppföljning per februari

Förslag till beslut
Direktionen bestutar
- godkänna uppfötjning per februari

Bakgrund
Resuttatet per februari är ett överskott om 407 tkr.

Beslutsunderlag
Bilaga, Uppfötjning per februari

Justerarnas sign

\D Q.$

Utdragsbestyrkande



Värmlands lä
vårdförbund Tr

vÄnmuaNos lÄNs vÅRorönsuNo
Protokoll Direktionen 2021 -03-1 9

s6

Anmälningsärende - återbetalning av stimulansmedel

Bakgrund

Direktionen beslutade 20!9-1'1.-29 att fakturera Region Värmland 3,6 miljoner kronor

avseende stimulansmedel för psykisk hälsa för vidare utbetalning till Värmlands kommuner.

Detta utifrån överenskommelse mellan Staten och SKL om insatser inom området psykisk

hälsa. Värmland fick 7,6 miljoner i stimulansmedel för att stärka samverkansinsatser från

flera huvudmän. Detta arbete har planerades av en regional arbetsgrupp, med

representanter från regionens hälso- och sjukvård och kommunerna. Arbetet har sedan

utförts lokalt i kommunerna.

Regionen har rekvirerade summan och bad Värmlands läns vårdförbund fakturera regionen

för de kostnader som kommunerna haft, 3,6 miljoner. Respektive kommun kunde sedan

rekvirera sin andel av stimulansmedlen från Värmlands län Vårdförbund.

Vid bokslut för 2O2O är det några kommuner inte rekvirerat sin del. Medel som återstår är ca

500 tkr.

Ordförande i Värmlands läns vårdförbund beslutar 2021-02-tG om att återbetala

kvarvarande stimulansmedel om ca 500 tkr till Region Värmland.

Justerarnas sign

N(,1

Utdragsbestyrkande



Värmlands lä
vårdförbund 'ir

vÄnmuNos lÄNs vÅnorönsuNo
Protokoll Direktionen 2021 -03 - 1 9

s7

Anmälningsärende- Ett regionalt utrednings- och
behandlingshem för unga med missbruksproblematik
upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp till 18 år

Bakgrund
Värmlands läns vårdförbund har sammanstättt ett stuttigt förstag gättande ett
tänsgemensamt akut-utrednings- och behandtingshem för unga med missbruksprobtem.
Tanken är att länets 16 kommuner tittsammans med Region Värmtand gemensamt via
Värmtands täns vårdförbund driver HVB-hem för måtgruppen. Syftet är att titthandahåtta en
mer sammanhåtten vårdkedja, bidra titt ökad samverkan samt ökad kvatit6 för måtgruppen.

Arbetsutskottet bestutad e 2021 -02-22 all
- godkänna remissförfrågan "Ett regionatt utrednings- och behandtingshem för unga med
missbruksprobtematik upp titt20 år samt akutavdelning för unga upp titt 18 år"
- ge förbundschefen i uppdrag att understätla remissförfrågan tit[ medtemskommunerna
samt Region Värmtand för stuttigt stättningstagande.

Bilaga
Ett regionatt utrednings- och behandlingshem för unga med missbruksprobtematik upp titt 20
år samt akutavdelning för unga upp titt 18 år.

Justerarnas sign

N o,l
Utdragsbestyrkande



Värmlands lä
vårdförbund Tr

vÄnmlaN os r-Är.rs vÅnoröRBU N D

Protokoll Direktionen 2021 -03- 1 9

§8

Beroendecentrum

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna rapport tägesbeskrivning
- godkänna rapport ftödesstatistik.
- godkänna rapport måtuppfyltetse.

Bakgrund
Lägesbeskrivning
Munttig rapport.

Ftödesstatistik
Ftödesstatistik per februari, se bilaga

Måtuppfyttetse
Munttig rapport

Beslutsunderlag
Statistik Beroendecentrum

Justerarnas sign

§) Q,l

Utdragsbestyrkande



Värmlands läns
vårdförbund *

vÄnmuNos r-ÄNs vÅnoröneuNo
Protokoll Direktionen 2021 -03-1 9

§9

Flöjten

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport ftödesstatistik.
- godkänna rapport måtuppfyttelse.

Bakgrund
Lägesbeskrivning
Munttig rapport.

F[ödesstatistik
Ftödesstatistik per februari, se bitaga

Måtuppfyttetse
Munttig rapport

Beslutsunderlag
Statistik Ftöjten

Justerarnas sign

\u ' ,,b

Utdragsbestyrkande



Värmlands läns
vårdförbund .*

vÄnmuuos lÄNs vÅnorönauN o

Protokoll Direktionen 2021 -03-1 9

s10

Länets utvecklingsarbete missbruks- och beroendevården

Beslut
Direktionen bestutar

- godkänna information om länets utvecktingsarbete gäl[ande missbruks- och
beroendevården.
- godkänna rapport måtuppfyttetse.

Bakgrund
lnformation om [änets utvecktingsarbete
Munttig rapport

Måtuppfyttetse
Munttig rapport

Justerarnas sign

\u Q0

Utdragsbestyrkande



Värmlands läns
vårdforbund .*

vÄnmuluos r-ÄNs vÅnorönauNo
Protokoll Direktionen 2021 -03- 1 9

s11

Kvalitetsberättels e 2O2O

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna kvalitetsberättetse 2020

Bakgrund
Kvatitetsberättetsen för Värmtands täns vårdförbund är upprättad utifrån bestämmetserna i
SOSFS 2011:9 och i entighet med vår verksamhets eget ledningssystem för kvatitet. Den är
tänkt att tjäna som ett verktyg för kontinuertig utvärdering och avstämning av hur och i
vitken grad vår verksamhet uppnår en god kvatitet. För att kunna ge de personer som får
stöd genom vår verksamhet insatser som är verksamma och ändamåtsentiga krävs att vår
verksamhet håtter en god kvatitet.

Beslutsunderlag
Bitaga, Kvatitetsberättetse 2020

Justerarnas sign

0oN
Utdragsbestyrkande



Värmlands läns
vårdförbund .*

vÄnrvrmN os I-ÄNs vÅRoröneuN o

Protokoll Direktionen 2021 -03- 1 9

912

Organisation för hantering av personuppgifter samt riktlinjer
för sammanhållen hantering av personuppgifter

Förslag till beslut
Direktionen bestutar
- godkänna information gättande hantering av personuppgifter samt rikttinjer för
sammanhåtten hantering av personuppgifter

Bakgrund
Munttig redovisning

Justerarnas sign

\o 0,0

Utdragsbestyrkande



Värmlands läns
vårdförbund *,

vÄnmlnNos lÄNs vÅnorönsuNo
Protokoll Direktionen 2021 -03- 1 9

s13

Datum Direktionen

Beslut
Direktionen beslutar om datum för sammanträden:

2021-05-07

2021-05-28

Justerarnas sign

\J Q,i)

Utdragsbestyrkande



Värmlands !äns
vårdförbund *,

vÄRrrt-lN os t-Är.ts vÅRoröRau N o
Protokoll Direktionen 2021 -03-1 9

s14

Avslutning

Bakgrund
ordförande avstutar sammanträdet.

Justerarnas sign

\\)
Q.o

Utdragsbestyrkande



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 1(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-15 

 

 

  

 
 Plats och tid Torsdagen den 15 april 2021 i Möckeln och digitalt via Teams, 

Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08:30 – 10:05  
 

Beslutande Linda Brunzell (M), Ordförande 
Thomas Backelin (S), 1:e vice ordförande 
Göran Pettersson (S), 2:e vice ordförande 
Per-Olof Södergren (C) tjänstgörande ersättare för Simon Jansson (C) 
Britta Angenete Gillberg (L) 
Urban Jonsson (S) 
Lars-Erik Karlsson (V) 

  

  

Övriga deltagare Trond Reimers, förvaltningschef 
Anna-Karin Davidsson, förvaltningssekreterare 
Karin Thålin Höök, byggnadsinspektör 

Utses att justera Göran Pettersson (S)  Ersättare Britta A. Gillberg (L) 

Justeringens plats och tid Tillväxt- och tillsynsförvaltningen, 19 april 2021 
 
Underskrifter 
 Sekreterare ……………………………………………………… Paragrafer §§ 20-28 
 Anna-Karin Davidsson  

 Ordförande ……………………………………………………… 
 

 Linda Brunzell (M)  

 Justerare ……………………………………………………… 
 

 Göran Pettersson (S)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-15 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-20 Datum då anslaget tas ned 2021-05-11 

Förvaringsplats för protokollet Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
 

Underskrift ……………………………………………………… 
 

 Anna-Karin Davidsson  



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
 
TTN § 20 Parentation ...................................................................................................................... 3 
TTN § 21  Dnr 2021-00050   Jätten 32, Bamsestigen 13,Karlskoga,Nybyggnad av enbostadshus. 4 
TTN § 22  Dnr 2021-00055   Efterskänkning av avgifter för tillsyn enligt alkohollagen ............... 6 
TTN § 23  Dnr 2021-00002   Verksamhetsrapport ......................................................................... 7 
TTN § 24  Dnr 2021-00017   Drift och investeringsbudget 2022-2024 .......................................... 8 
TTN § 25  Dnr 2021-00003   Delegationsbeslut ........................................................................... 10 
TTN § 26  Dnr 2021-00004   Inkomna handlingar ....................................................................... 11 
TTN § 27  Dnr 2021-00005   Avslutade lantmäteriförrättningar .................................................. 12 
TTN § 28  Dnr 2021-00006   Förvaltningsinformation ................................................................. 13 

 
 
 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 3(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

TTN § 20 Parentation 
 
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens ordförande Linda Brunzell (M) 
informerade att nämnden har skickat en blomma i samband med ledamot 
Hans Malmberg (L) bortgång. Nämnden inledde mötet med en tystminut 
för att hedra ledamot Hans Malmberg (L). 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 4(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

TTN § 21  Dnr 2021-00050  
 
Jätten 32, Bamsestigen 13, Karlskoga - Nybyggnad 
av enbostadshus 
 
Sammanfattning  
Naturnära Hus AB, Maria Jakob, ansöker om nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Jätten 32. Byggnadsarean uppgår till 161 
kvadratmeter vilket innebär en avvikelse från gällande detaljplan. 
 
Med anledning av att avvikelsen anses vara en sådan liten avvikelse som 
avses i 9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen har grannar fått möjlighet att 
yttra sig över avvikelsen enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Grannar 
har inkommit med yttranden varav några med flertalet synpunkter. 
Inkomna synpunkter ändrar inte förvaltningens bedömning. 
 
Sökanden har enligt 9 kap 26 § plan- och bygglagen fått möjlighet att 
yttra sig över inkomna grannyttranden. Sökande har i yttrande inskickat 
den 6 april 2021 bemött grannars synpunkter. 
 
Förslaget är att bevilja bygglov med följande motivering att Jätten 32 är 
avsedd för bostadsändamål och är idag en obebyggd fastighet i ett redan 
bebyggt bostadskvarter. Avvikelsen på storleken bedöms inte medföra 
någon betydande olägenhet för grannar. Då avvikelsen bedöms stämma 
överens med 9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen samt inte bedöms 
medföra en betydande miljöpåverkan eller en begränsning av en rättighet 
eller pågående verksamhet i omgivningen enligt 9 kap 31 e § plan- och 
bygglagen, föreslås nämnden bevilja bygglov.  
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2021 
Ansökan inkommen den 26 januari 2021 
Nybyggnadskarta inkommen den 6 april 2021 
Fasadritning (2 st.) inkommen den 9 februari 2021 
Fasadritning med kulör och fönsteruppställning (2 st.) inkommen den 21 
januari 2021 
Planritning inkommen den 9 februari 2021 
Sektionsritning inkommen den 21 januari 2021 
Teknisk beskrivning inkommen den 9 februari 2021 
Yttrande från sökanden med fotografier inkommen den 6 april 2021 
Grannyttranden (9 st.) inkomna mellan den 26 februari till den 15 mars 
2021  



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 5(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Jätten 32 
med stöd av 9 kap. 31 b § 1 plan-och bygglagen.  
 
Kontrollansvarig i ärendet är Ulf Persson, certifikatsnummer SC1722-12.  
 
Avgiften är 26 865 kronor. Faktura skickas separat.  
 
 
 
 
Expedieras till 
Sökanden 
Fastighetsägare 
Grannar med mottagningsbevis 
Post- och Inrikes Tidningar 
 
__   
 
 
 
 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 6(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

TTN § 22  Dnr 2021-00055  
 
Efterskänkning av avgifter för tillsyn enligt 
alkohollagen 
 
Sammanfattning  
Coronapandemin har drabbat besöksnäringen hårt under det senaste året. 
Restaurangbranschen har fått utstå hårda restriktioner och är bland de 
branscher som lider mest under rådande omständigheter. 
Kommunallagen medger att kommunen får genomföra åtgärder för att 
allmänt främja näringslivet i kommunen eller regionen. Individuellt 
inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns 
synnerliga skäl för det.  
 
Förslaget att efterskänka avgiften för tillsyn av serveringsställen under 
2021 beräknas kosta 300 000 kronor för Tillväxt- och tillsynsnämnden.  
 
Kommunstyrelsen bereds möjlighet att yttra sig över förslaget innan 
Kommunfullmäktige fattar beslut.  
 
Beslutsunderlag 
 Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april, 
reviderad den 15 april 2021    
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 

1. Tillväxt- och tillsynsnämnden föreslår kommunfullmäktige i 
Karlskoga och kommunfullmäktige i Storfors att besluta att 
avgifter för tillsyn av serveringsställen efterskänks i Karlskoga 
och Storfors kommun för 2021.  

 
2. Tillväxt- och tillsynsnämnden föreslår att kommunfullmäktige i 

Karlskoga beviljar extra anslag på 300 000 konor till Tillväxt- 
och tillsynsnämnden för att kompensera för detta.  

 
3. Tillväxt- och tillsynsnämnden föreslår att kommunfullmäktige i 

Storfors beviljar extra anslag motsvarande den tillsynsavgift som 
uteblir i Storfors. 

 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige i Karlskoga och Storfors 
__  
 
 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 7(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

TTN § 23  Dnr 2021-00002  
 
Verksamhetsrapport 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Trond Reimers redogjorde för förvaltningens 
verksamhetsrapport för mars 2021.      
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport  
 
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av 
verksamhetsrapporten.  
 
 
Expedieras till: 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
 
 
__ 
 
 
 
 
 
 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 8(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

TTN § 24  Dnr 2021-00017  
 
Drift och investeringsbudget 2022-2024 
 
Sammanfattning  
Senast den 23 april ska nämnden ha lämnat in synpunkter på förslaget till 
drift- och investeringsbudget för åren 2022-2024. Förvaltningen föreslår 
att nämnden tillstyrker förslaget med vissa justeringar. 

 
- Budget för kalkning av sjöar bör flyttas till Samhällsbyggnads-

nämnden då personal som arbetar med detta är placerade i deras 
organisation. 

- Budget för kostnader för vissa kopieringsmaskiner (ca 45 tkr) bör 
flyttas från SBN till TTN 

- Kostnader för ledning (ca 100 tkr) som flyttades från TTN till 
SBN i samband med att det bildades en ny förvaltning bör återgå 
till TTN. SBF utför inte längre ledningsuppdrag för TTN och 
kostnaden ligger numera i sin helhet på TTF. 

- Under 2020 har TTN fakturerat verksamheter för tillsyn som 
enligt plan kommer att utföras under 2021 och 2022. Det är därför 
viktigt att nämnden har möjlighet att följa treårsbudgeten alltså 
förfoga över det överskott som uppkommer vid förskotts-
debitering av avgifter.  

 
Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april, reviderad 
den 15 april 2021 
Beslut-202100306-KS-§ 13 
Bilaga 1-Kommunfullmäktiges mål och indikatorer 2022-2024 
Bilaga 2 - Investeringsbudget per nämnd 2022-2028 KSAU förslag 5 
mars 2021  
Bilaga 3-Kallelse och tidsschema för KSAU seminarium 29 april 2021 
Bilaga 4 -Anvisning, samordning och rapportering av fullmäktiges mål 
och indikatorer 2022-2024 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift- och investeringsbudget 
för 2022-2024 inklusive uppdrag   
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att lämna in yttrande över 
förslag på drift- och investeringsbudget för 2022-2024 enligt 
förvaltningens förslag, tjänsteskrivelse den 7 april 2021, reviderad den 15 
april 2021. 
 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 9(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
__  
 
 
 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 10(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

TTN § 25  Dnr 2021-00003  
 
Delegationsbeslut 
 
Sammanfattning  
Tillväxt- och tillsynsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande och tjänstemän enligt gällande delegeringsordning. Dessa 
beslut redovisas månatligen för nämnden. Redovisningen innebär inte att 
tillväxt- och tillsynsnämnden får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. Däremot står det tillväxt- och tillsynsnämnden fritt 
att återkalla lämnad delegation. 
 
Delegationsbeslut för mars 2021 anmäls dnr TTN 2021.00003 
 
Delegationsbeslut BAB Karlskoga och Storfors mars 2021 
Delegationsbeslut PBL mars 2021 
Delegationsbeslut Teknik- och fastighetsavdelningen mars 2021 
Delegationsbeslut Miljö mars 2021 
Ordförandedelegation - T 217011 
Ordförandedelegation - T 207096   
 
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut. 
 
 
Expedieras till 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
 
 
 
Inga nya ärenden för information valdes ut till nästkommande 
sammanträde. 
 
 
__  
 
 
 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 11(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

TTN § 26  Dnr 2021-00004  
 
Inkomna handlingar 
 
 

- Kommunrevisorernas rapport avseende granskning av 
kommunens arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen. 
2021-02-25 

- Protokoll samråd KS Karlskoga Storfors TTN 2021-03-01 
- Protokollsutdrag KSAU 2021-03-05 § 14 Byte av namn Service-

förvaltningen 
- Samverkansprotokoll TTF 2021-03-10 

 
 
 
 
__   
 
 
 
 
 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 12(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

TTN § 27  Dnr 2021-00005  
 
Avslutade lantmäteriförrättningar 
 
Sammanfattning  
Sammanställning har upprättats över avslutade lantmäteriförrättningar 
under perioden mars 2021. 
 
S20343 - Fastighetsreglering berörande Storfors 1:10 och 14: 
T217018 - Fastighetsreglering berörande Villingsberg 1:7 och 1:34 
T207069 - Ledningsrätt berörande Bofors 1:41 m.fl. (steg 3)  
 
 
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av avslutade 
lantmäteriförrättningar. 
 
 
 
__  
 
 
 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 13(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

TTN § 28  Dnr 2021-00006  
 
Förvaltningsinformation 
 
Sammanfattning  
Av nämnden begärd information 
- Anmälan om upphörande av serveringstillstånd 
- Indraget serveringstillstånd 
 
Linda Larsson Torri, miljöinspektör, informerade om omständigheter 
kring ärenden anmälan om upphörande av serveringstillstånd samt 
indraget serveringstillstånd avseende två restauranger. 
 
Överklagade beslut 
Förvaltningschef Trond Reimers redogjorde för inkomna överklagade 
beslut. 

- Förvaltningsrätten bifaller överklagande och upphäver Tillväxt- 
och tillsynsnämndens beslut om försäljningsförbud av folköl. 
Överklagat av TTF. 

- Länsstyrelsen avslår överklagandet av nämndens beslut om avslag 
av bygglov för tillbyggnad av fritidshus. 

- Beviljat bygglov för "Nybyggnad av gym och anordnande av 
parkering", har vunnit laga kraft. 

 
   
Råd och nätverk 
Inget att rapportera. 
 
Övrigt 
Inga övriga frågor. 
 
 
__ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sida 
1(5) 

2021-04-19 
Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 

Plats och tid 

Beslutande 

Kommunhuset, Kristinehamns kommun, kl. 14:00-14:30 samt distansdeltagande via teams 

Ledamöter 
Ellen Skaare Håkansson (KD) ordförande 
Barbro Davidson (IVI) 
Sune Frisk (S) 
Ingegerd Nordkvist (-) 
Ingrid Resare (S) 

Ersättare 
Inga-Lill Röhr (S) 
Eva Närvä Eickenrodt (M) 
Marianne Högberg (S) 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare  

Magnus Warnicke, enhetschef och sekreterare 
Asa Wahlgren, ekonom 5 24 

Justering kla 2O21-046 

Ellen Skaare Håkansson 

Ingrid Resare (S) 

Paragrafer 21-24 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslag 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd 55 21-24 sekretess 55 25-36 

2021-04-19 

2021-04-26 Datum för borttagande 2021-05-17 

Förvaringsplats för protokollet Pärm på överf darki oret 

Underskrift 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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VÄRMLANDS 
överförmyndarnämnd 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(5) 
Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-04-19 

Öfn § 21 

Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkänns. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(5) 

Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-04-19 

Öfn § 22 

Information från förvaltningen 

Beslut 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd tackar för informationen och lägger den 
till handlingarna. 

Sammanfattning 
Magnus Warnicke informerar om den löpande verksamheten. 

• Årsräkningar, information angående hur vi ligger till. 
• Frånvaro och arbetsbelastning (covid-19). 

o Även arbetsbelastning i jämförelse med närliggande 
överförmyndare. 

• Möte med samrådsgruppen (ekonomichefer i respektive kommun) inför 
budget som behandlas under separat punkt. 

• Kampanj för rekrytering av fler gode män, preliminärt i slutet på april. 
• Redovisning av högt arvode (stf). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



ÖSTRA 
VARMLANDS 
överförmyndarnämnd 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(5) 

Sammanträdesdatum 

Kriltinehaion, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-04-19 

Öfn § 23 

Information från ordförande 

Ellen Skaare Håkansson (KD) informerar: 

• Länsträff Värmland 2021-05-26, beslut om vilka som får gå från 
nämnden fattas vid nästa sammanträde. Program för länsträffen kommer 
längre fram. 

• Information om tidningsartikel. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(5) 
Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-04-19 

Öfn § 24 

Budget 2022 

Beslut 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd godkänner budget för 2022 och 
överlämnar den till respektive kommun för beslut. 

Sammanfattning 

Kostnaderna för Nämnd- och styrelseverksamhet fördelas som tidigare och 
belastar respektive kommun med en femtedel. 

Kostnaderna för Kansli fördelas efter genomsnittet av antal ärenden vid två 
avstämningar, 2020-06-30 och 2020-12-31. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-11 
Förslag till budget 2022 
Underlag till budget 2022 

Skickas till 

Kristinehamns kommun, Degerfors kommun, Filip stads kommun, Karlskoga 
kommun och Storfors kommun. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



0 y 
Ellen Skaare Håkansson (KD 

Magnus Warnicke, enhetschef och sekreterare samt föredragande 55 25-36 

(i)C-pi 
Ingrid Resare (S) 

Justering klar 2021-04-2 

Paragrafer 25-36 

ÖSTRA 
VÄRMLANDS 
överförmyndarnämnd 

Kristinehamn, Degerfors, filipstad, Karlskoga, Storfors 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 
Sammanträdesdatum 

2021-04-19 Sekretess 

Plats och tid Kommunhuset, Kristinehamns kommun, kl. 14:00-14:30 samt distansdeltagande via teams 

Beslutande Ledamöter 
Ellen Skaare Håkansson (KL)) ordförande 
Barbro Davidson (M) 
Sune Frisk (S) 
Ingegerd Nordkvist (-) 
Ingrid Resare (S) 

Ersättare 
Inga-Lill Röhr (S) 
Eva Närvä Eickenrodt (M) 
Marianne Högberg (S) 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare  
Ingrid Resare (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Östra Värmlands överförmyndarnämnd 55 21-24 sekretess §§ 25-36 

Sammanträdesdatum 2021-04-19 

Datum för anslag 2021-04-26 Datum för borttagande 2021-05-17 

Förvaringsplats för protokollet Pärm på överf- dark oret 

Underskrift 
Ma us WarMcke 

r 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2021-04-21 

 
Sida 

1 (5) 

                      Drnr:2021/0296–111 

   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

   Plats och tid Via Teams 09.00-11.00 
 

Beslutande Håkan Engström (s, Fsd), Yvonne Nilsson (s, Kga), Björn Nyström (m, Khn), 
Lennart Johansson (s, Sfs), Katja Ollila (v, Hsf), Christian Rosqvist (m, Dfs) , 
Cristina Hjalmarsson (s, Khn), Kerstin Ekström (m, Kga) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ersättare: 

 
 
Övriga deltagande 
 
 
 

Franz Maretta (s, Dfs), David Fridholm (s, Kga) 
 
Förbundschef Peter Backman, Avd. chef Henrik Winkler, Ekonomichef Madelene 
Hedström, Susanne Berg Larmchef, HR-specialist Cecilia Raner Björn, Avd. chef Tomas 
Carlsén. 
 
 

  

Utses att justera Björn Nyström  

Justeringens tid och plats 2021–05-03 
 

Underskrifter Sekreterare _____________________________ 
Cecilia Raner Björn 

Paragrafer § 13 
 

 Ordförande _____________________________ 
Lennart Johansson  

 Justerande ___________________________________________________________ 
Björn Nyström  

  ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 
Sammanträdesdatum 2021-04-21 
Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande  
Förvaringsplats för protokollet Brandstationen i Kristinehamn 
 
 
 
Underskrift 
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§ 13 
 

  
Rapporter 
 
Delegation   Förbundschef Peter Backman 
Ärendebeskrivning 
Förbundet har köpt in en ny släckbil till Storfors station och den tidigare släckbilen, 
Volvo FL 40x4 med registreringsnummer BXJ525 ska avyttrats. Maintpartner AB, 
avdelning brand och säkerhet, den så kallade industribrandkåren i Karlskoga har 
visat intresse för att köpa den begagnade släckbilen. Då förbundet har ett 
samarbetsavtal med industribrandkåren gynnar det förbundet om en 
direktförsäljning kan ske.  
För att göra en direktförsäljning gör förbundet ett avsteg från investeringspolicyn 
(dnr:2019/0583–113), men försäljningen kommer att ske till ett marknadsmässigt 
pris. Förbundet har fått en oberoende värdering av fordonet och två motsvarande 
försäljningar har skett i närtid där priset varierar mellan 100–160 tkr. Det fordon 
som sålts för 100tkr är några år äldre och det fordon som sålts för 160 tkr är några 
år nyare än det fordon förbundet ska avyttra. Det marknadsmässiga värdet för 
förbundets begagnade släckbil beräknas uppgå till 130 tkr. 
 
Beslut med hänvisning till punkt i delegationsordningen 
I egenskap av ordförande beslutar Lennart Johansson att: 
- Förbundet gör en direktförsäljning till Maintpartner AB av släckbil Volvo FL 10 

40x4 med registreringsnummer BXJ525. 
- Försäljningspriset uppgår till 130 000 sek inkl. moms. 
 
Delegationsbeslutet fattas med stöd av förbundets delegationsordning punkt 1:1. 
 
Den nya stationschefen i Åtorp Linda Book har fått attesträtt till stationskontot. 
 
Ekonomi   Ekonomichef Madelene Hedström  
Årets första månader har fortsatt präglats av rådande omständigheter kring Covid-
19. Intäkterna för den externa utbildningsverksamheten ligger betydligt lägre än 
budget med anledning av att efterfrågan minskat och i dagsläget sker utbildningen 
endast digitalt.  Förbundet har restriktioner som gör att sjukfrånvaron har fortsatt 
varit på en låg nivå och personalkostnaderna ligger bra till i förhållande till budget 
efter mars månad.  Antalet larm för perioden januari-mars är något lägre jämfört 
med samma period föregående år. 
Avskrivningskostnaderna beräknas följa budget då prognosen är att förbundets 
investeringar kommer att följa upprättad investeringsplan. 
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Kortfristiga placeringar 
Förbundet har kortfristiga placeringar och totalt anskaffningsvärde uppgår till 2 975 
tkr. I bokslutet 2020 bokades orealiserade värdeförändringar upp i resultatet med 
30,5 tkr. I mitten av mars gjordes ytterligare kortfristiga placeringar i enlighet med 
förbundets placeringspolicy med totalt 500 tkr. 
Fram till den 31 mars 2021 har värdet ökat ytterligare 55,7 tkr. 
 
 
Budget 2022 med plan 2023–2024 Ekonomichef Madelene Hedström 
Ett första möte har hållits med ekonomicheferna i medlemskommunerna gällande 
förslag till budget 2022 med plan 2023–2024. Uppräkning i budget och plan grundar 
sig på prisindex för kommunal verksamhet som SKR presenterade den 18 februari 
2021. Den slutgiltiga budgeten kommer att räknas upp med det PKV som SKR 
presenterar den 1 oktober 2021. 
 
Under 2023 ökar kostnaden för RRB då en flytt till Samhällets ledningscentral (SLC) i 
Örebro är planerad och där ambitionen är att ledning av all blåljusverksamhet ska 
samlas. Det är polisen som ansvarar för byggnationen och en flytt kommer att  
medföra ökade hyreskostnader för RRB. För Bergslagens Räddningstjänst ökar 
kostnaden för RRB med 247 tkr år 2023. 
 
Revision bokslut 2020 
Revisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om 
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans med ett 
mindre överskott. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed. 
 
Revisionen anser att det finns områden direktionen behöver arbeta vidare med, 
såsom att säkerställa att kopplingen mellan verksamhetsmålen för god ekonomisk 
hushållning, de politiska övergripande målen, samt att säkerhetsmål/- 
prestationsmål förtydligas och att en samlad bedömning av måluppfyllelse i 
samband med delårsrapport och årsredovisning görs. 
 
 
Rapport avseende direktionens styrning och ledning          Ordf Lennart Johansson 
Genomgång av rapporten ”Förstudie avseende Direktionens styrning och ledning, 
roll och ansvarsfördelning” 
Utifrån genomförd förstudie är bedömningen att direktionen inte helt anser att alla 
områden fungerar helt tillfredställande. Utifrån resultatet har revisionen identifierat 
några risker kopplat till områden som är viktiga att direktionen uppmärksammar 
och arbetar vidare med under 2021. Dessa områden är: 
- Anpassningar av styrdokument och arbetssätt kopplat till den reviderade lagen 

om skydd mot olyckor. 
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- Roll-och ansvarsfördelning mellan direktion och samrådsgruppen 
- Direktionens utvärdering av sitt eget arbete 
- Direktionens aktiva åtgärder för uppfyllelse av verksamhetsmål 
- Utbildning av direktionen i förbundets verksamheter   

 
Information gällande justering av hp 2019–2022        Förbundschef Peter Backman 
Handlingsprogrammet 2019–2022 är nu mer reviderat så att det i förbundet finns 
ett insatsledarsystem (IL BRT). 
 
Covid 19 läget   Förbundschef Peter Backman 
Inom Region Värmland erbjuds räddningspersonal som åker på IVPA larm (i väntan 
på ambulans) vaccination. För att förhindra smitta har förbundet köpt in 
antigentester som kan användas när det kan finnas misstanke om smitta men inga 
symptom uppvisats. 

 
Personal   HR-specialist Cecilia Raner Björn 
Ny stationschef i Åtorp är Linda Book. 
Årets lönerevision är avslutad och nya löner kommer att betalas ut enligt avtal i 
april. 
  
Sotningsindex 2021  Avd. chef Henrik Winkler 
Avgifter för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) är justerade enligt 
sotningsindex 2021. Information om avgifter finns på förbundets hemsida. 

 
Förebyggande avd.   Avd. chef Henrik Winkler 
Skyddsavdelningen har, med anledning av Covid-19, ställt in stora delar av den 
externa utbildningsverksamheten. I dagsläget har det erbjudit ca 30 digitala 
utbildningar, av dem har 10 genomförts. 
Projekt uppstartat att skapa en filmstudio på stationen i Kristinehamn, detta för att 
kunna hålla bättre utbildningar både internt och externt samt spela in 
informationsfilmer. 
 
Tillsyner – målet i år gällande tillsyner är 200 och fram tills nu har 93 genomförts.  
 
Larmteknikerna har börjat att göra en enkel kontroll när det gäller brandskyddet 
hemma hos de brukarna som får trygghetslarm utsatta. Hittills har 113 bostäder 
kontrollerats och av dessa har 2 bostäder visat brister där rapportering till 
socialförvaltningen har skett.  I 100 av 113 finns det fungerande brandvarnare.  

 
Räddningsavdelningen                                    Chef räddningsavd. Tomas Carlsén 
Information gällande förbundets plan för inköp av tunga fordon, stationen i Storfors 
har fått sin nya släckbil levererad och förhoppningsvis får stationen i Degerfors sin 
nya släckbil levererad innan årsskiftet.   
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BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST 
 

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2021-04-21 

 
Sida 

5 (5) 

                      Drnr:2021/0296–111 

  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

Förbundet har haft en dialog med politiker och tjänstemän i Hällefors angående det 
höjdfordon som finns placerat där.  Förbundet har i dagsläget fyra höjdfordon i 
förbundet och en utredning har påbörjats för att se till verksamhetens behov av 
antalet höjdfordon samt framtida kostnader med anledning av att det rör sig om en 
kostsam investering (ca 7 mkr). 
 
Förbundet strävar efter att ha en jämn kvalité på förbundets fordon och material på 
förbundets stationer. 
 
Nya foldrar för att underlätta rekrytering av deltidsbrandmän har tagits fram för att 
delas ut till företag på respektive orter.  

   
Larmcentralen                                                          Larmchef Susanne Berg Larsson 
Sommarens semestervikarier ar klara.  
 
Beslut 
Samtliga rapporter godkänns och läggs till handlingarna. 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

1(5) 

Adm.nämnden   
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Lövet, Nämndhuset samt deltagande på distans, 
2021-04-22, kl 13:15-13:40 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Ewa Wiklander (L) ordförande  
Åsa Haakman-Felth (S) frånvarande Christer Olsson (M) 
Hans Jildesten (S)  
Linda Brunzell (M)  
  
  
Ersättare 
Bjarne Olsson (S)  
  
  
 
 

Justerare Linda Brunzell (M) 

Justeringsdag Tisdag 4 maj 2021 

Paragrafer §9 - §12 

Datum då anslaget publiceras 
 
Onsdag 5 maj 2021 

Förvaringsplats för protokollet 
 
Kommunledningsförvaltningen 

 
 
Övriga deltagare Görel Jernberg lönechef 
 Jenny Alpmyr HR-chef 
 Åsa Wahlgren ekonom 
 Linn Carlsson kommunsekreterare 
 
 
 
 Sekreterare Linn Carlsson 
   
Underskrifter Ordförande Ewa Wiklander 
   
 Justerare Linda Brunzell  
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

2(5) 

Adm.nämnden   
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 
§ 9   Admnämnd/2021:4 
Ekonomisk rapport januari-mars 2021 
  
Beslut 
Administrativa nämnden godkänner den ekonomiska rapporten för januari 
t.o.m. mars 2021. 
 
 
Sammanfattning 
Efter årets första tre månader följer lönecentrum budgeten. 
Utfallet på personalkostnader, lokalkostnader samt övriga kostnader är något 
lägre än budgeterat. 
Utfallet för leasing, hyror av kopiatorer, datorer och telefoner är något över 
budgeterat.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-01 
Bilaga ekonomisk rapport jan-mars 2021 
 
Administrativa nämndens behandling 
Ekonom Åsa Wahlgren föredrar den ekonomiska rapporten.  
 
Administrativa nämnden beslutar sedan enligt förslag till beslut.  
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

3(5) 

Adm.nämnden   
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
§ 10   Admnämnd/2021:3 
Budget Administrativa nämnden 2022 
  
Beslut 
Administrativa nämnden antar förslaget till budget 2022. 
 
 
Sammanfattning 
Förslag till budget 2022 är 16 477 300 kr. 
Budgeten omfattar en organisation på 18 årsarbetare. 
Hänsyn har tagits till löneöversyn 2022 samt uppräkning av HR-systemet, hyra, 
städ, leasing av datorer inkl kommunikationsavgift, telefoni samt 
konsultkostnader. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-31 
Bilaga förslag till budget 2022 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

4(5) 

Adm.nämnden   
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
§ 11    
Organisationsanalys av Lönecentrum – rapport 
Karlstads universitet 
 

Beslut 
Administrativa nämnden lägger rapporten till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Tre studenter på Karlstads universitets psykologprogram har gjort en 
organisationsanalys av Lönecentrum.  
 
Syftet med organisationsanalysen var att få en utomstående övergripande blick 
med nya perspektiv på verksamheten. För att få en bred inblick valdes det att 
titta på åtta kategorier. Dessa var syfte, struktur, relationer, ledarskap, 
belöningar, hjälpsamma mekanismer, samt psykologisk trygghet och på hur 
COVID-19 har påverkat gruppdynamiken. Datainsamlingen utgjordes av 15 
besvarade enkäter med 49 frågor, 8 kvalitativa intervjuer samt 2 kvalitativa 
observationer av digitala möten. Resultatet visar en mycket välfungerande 
organisation som under de senaste åren har varit med om många förbättringar 
inom kartlagda områden.  

Beslutsunderlag 
Organisationsanalys 2020-12-10 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

5(5) 

Adm.nämnden   
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
§ 12    
Lönechefen informerar 
 

Beslut 
Administrativa nämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Lönechef Görel Jernberg informerar om nedanstående: 
 

• Lönecentrum arbetar huvudsakligen på distans. 
 

• Just nu är det en period med mycket arbete, bland annat avseende 
sommarvikarier och nya lärarlöneavtalet.  
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ledamot : Linda BrunzellOrdförande: Ewa Wiklander
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Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 1(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-12 

 

 

  

 
 Plats och tid Onsdagen den 12 maj 2021 i Möckeln och via Teams, Skrantahöjdsvägen 35, 

klockan 13:00 – 13:40 
 
 Beslutande Linda Brunzell (M), Ordförande 
Thomas Backelin (S), 1:e vice ordförande 
Göran Pettersson (S), 2:e vice ordförande 
Britta Angenete Gillberg (L) 
Urban Jonsson (S) 
Lars-Erik Karlsson (V) 
Per Södergren (C) 

Tjänstgörande ersättare 
 

 

Ej tjänstgörande ersättare  
Övriga deltagare Trond Reimers, förvaltningschef 

Madeleine Mattsson, förvaltningsekonom 
Anna-Karin Davidsson, förvaltningssekreterare 

Utses att justera Britta A. Gillberg (L) Ersättare  Urban Jonsson (S) 

Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret, den 18 maj 2021  
 
Underskrifter 
 Sekreterare ……………………………………………………… Paragrafer §§ 29-34 
 Anna-Karin Davidsson  

 Ordförande ……………………………………………………… 
 

 Linda Brunzell(M)  

 Justerare ……………………………………………………… 
 

 Britta A. Gillberg (L)  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-12 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-19 Datum då anslaget tas ned 2021-06-09 

Förvaringsplats för protokollet Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
 

Underskrift ……………………………………………………… 
 

 Anna-Karin Davidsson  



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
TTN § 29  Dnr 2021-00062   Rödfenan 5, Karlskoga, Nybyggnad av enbostadshus med carport, 
mur samt installation av eldstad. .............................................................................................................. 3 
TTN § 30  Dnr 2021-00002   Verksamhetsrapport inklusive ekonomiskrapport till KS ................ 5 
TTN § 31  Dnr 2021-00003   Delegationsbeslut ............................................................................. 6 
TTN § 32  Dnr 2021-00004   Inkomna handlingar ......................................................................... 7 
TTN § 33  Dnr 2021-00005   Avslutade lantmäteriförrättningar .................................................... 8 
TTN § 34  Dnr 2021-00006   Förvaltningsinformation ................................................................... 9 

 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 3(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

TTN § 29  Dnr 2021-00062  
 
Rödfenan 5, Karlskoga, Nybyggnad av enbostadshus 
med carport, mur samt installation av eldstad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Jari Hyvärinen, Mejramsvägen 8, 702 18 Örebro, ansöker om nybyggnad 
av enbostadshus med carport, mur samt installation av eldstad på 
fastigheten Rödfenan 5. Byggnadshöjden är högre än den angivna 
byggnadshöjden enligt gällande detaljplan samt att muren placeras på 
mark som inte får bebyggas (så kallad prickad mark) vilket innebär 
avvikelse från detaljplanen.  
 
Med anledning av att avvikelserna anses vara sådan liten avvikelse som 
avses i 9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen har grannar fått möjlighet att 
yttra sig över avvikelsen enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Grannar 
har inkommit med erinringar.  
 
Sökanden har enligt 9 kap 26 § plan- och bygglagen fått möjlighet att 
yttra sig över inkomna grannyttranden.  
 
Avvikelserna bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för 
grannar. Då avvikelserna bedöms stämma överens med 9 kap 31 b § 1 
plan- och bygglagen samt inte bedöms medföra en betydande 
miljöpåverkan eller en begränsning av en rättighet eller pågående 
verksamhet i omgivningen enligt 9 kap 31 e § plan- och bygglagen, 
föreslås nämnden bevilja bygglov. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 maj 2021 
Ansökan inkommen den 10 februari 2021 
Teknisk beskrivning inkommen den 10 februari 2021 
Nybyggnadskarta inkommen den 16 april 2021  
Fasadritning med mur inkommen den 16 april 2021 
Illustration mur inkommen den 16 april 2021 
Plan- och sektionsritning inkommen den 20 april 2021 
Grannyttranden (7 stycken) inkomna mellan den 23 april och den 30 april 
2021  
 
 
 
 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 4(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt och tillsynsnämnden beslutade att: 

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus med carport, 
mur samt installation av eldstad på fastigheten Rödfenan 5 med 
stöd av 9 kap. 31 b § 1 plan-och bygglagen.  
 

2.  Kontrollansvarig i ärendet är Lennart Eriksson, 
certifikatsnummer SC 1256–11. 

 
3. Avgiften är 26 865 kronor. Faktura skickas separat. 

 
 
 
Expedieras till 
Sökande 
Fastighetsägare  
Grannar med mottagningsbevis  
Post- och Inrikes Tidningar 
 
 
__ 
 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 5(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

TTN § 30  Dnr 2021-00002  
 
Verksamhetsrapport inklusive ekonomiskrapport till 
KS 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tillväxt- och tillsynsnämnden redovisar ett överskott om 204 tkr vid 
utgången av april månad. Resultatet följer i stort periodens budget och 
har sin förklaring i att budgeterade intäkter inte uppnås men vägs upp av 
låga personalkostnader. 
Tillväxt- och tillsynsnämnd/ledning/stab gör ett positivt resultat i 
jämförelse med budget. De låga kostnaderna beror på att budgeterad 
lönepott för året budgeterats hos ledning. Sektionen Bygglov visar ett 
negativt resultat då intäkterna inte uppnår periodens budget. Övriga 
kostnader ligger totalt under budget men bär inte upp intäktstappet fullt 
ut. Sektion Tillsyn påvisar ett negativt resultat som beror på att intäkterna 
under året är för låga i jämförelse med periodens budgeterade intäkter. 
Prognosen för 2021 sätts till -500 tkr då en tjänst kommer tillsättas under 
2021, som skulle ha finansierats av föregående års överskott. Prognos för 
2020-2022 sätt till -1 000 tkr då förvaltningen inte räknar med att kunna 
täcka upp den nya tjänsten under dessa två år. Förvaltningens 
personalkostnader ligger för april månad under budget. Tillväxt- och 
tillsynsnämnden har tilldelats en investeringsbudget om 50 tkr till möbler 
men inga inköp har gjorts ännu. 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 7 april 2021 
Verksamhetsrapport  
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 

1. Tillväxt och tillsynsnämnden beslutade att godkänna april månads 
verksamhetsrapport 

2. Tillväxt och tillsynsnämnden beslutade att godkänna april månads 
ekonomiskrapport till KS. 

 
 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
__ 
 
 
 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 6(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

TTN § 31  Dnr 2021-00003  
 
Delegationsbeslut 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tillväxt- och tillsynsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande och tjänstemän enligt gällande delegeringsordning. Dessa 
beslut redovisas månatligen för nämnden. Redovisningen innebär inte att 
tillväxt- och tillsynsnämnden får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. 
 
Däremot står det tillväxt- och tillsynsnämnden fritt att återkalla lämnad 
delegation. 
 
Delegationsbeslut för april 2021 anmäls dnr TTN 2021.00003 
Delegationsbeslut BAB Karlskoga och Storfors april 2021 
Delegationsbeslut PBL april 2021 
Delegationsbeslut Teknik- och fastighetsavdelningen april 2021 
Delegationsbeslut Miljö april 2021 
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut.  
 
 
 
Expedieras till 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
 
 
 
__ 
 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 7(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

TTN § 32  Dnr 2021-00004  
 
Inkomna handlingar 
 
 
Beslut-202100373-KS-§ 72 Begäran om entledigande Simon Jansson(C) 
Beslut-202100373-KS-§ 73 Begäran om entledigande Per Södergren ( C) 
Beslut-202100373-KS-§ 80 Ansvarsfrihet för år 2020 för 
Kommunstyrelse och nämnder. 
 
 
 
 
 
__ 
 
 
 
 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 8(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

TTN § 33  Dnr 2021-00005  
 
Avslutade lantmäteriförrättningar 
 
Sammanfattning av ärendet 
T217018 - Fastighetsreglering berörande Villingsberg 1:7 och 1:34 
T207069 - Ledningsrätt berörande Bofors 1:41 m.fl. (steg 3) 
S201202 - Ledningsrätt för fiber berörande Näs 1: 30 och Näs 1:31  
 
 
 
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av 
avslutade lantmäteriförrättningar. 
 
 
 
 
__ 
 
 
 
 



 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 9(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

TTN § 34  Dnr 2021-00006  
 
Förvaltningsinformation 
 
 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen informerade nämnden om följande. 
 
Förvaltningschef Trond Reimers informerade nämnden om att Karlskoga 
kommun har tilldelats diplom för ett mycket bra NKI resultat.    
 
 
 
__ 
   
 
 
 
 



Justering klar 021-05-24 

akaigh6å t4-) 
Ellen Skaare Håkansson 

amicke 

Förvaringsplats för protokollet Pärm på över örm nd ntoret 

Underskrift 
s a c 

Utdragsbestyrkande justerandes sign 

ÖSTRA 
VÄRMLANDS 
överförmyndarnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sida 
1(6) 

2021-05-17 
Kristinehamn, Degerfon, Filipstad, Karlskoga, Storfors 

Övriga närvarande 

Kommunhuset, Kristinehamns kommun, kl. 14:00-14:50 samt distansdeltagande via teams 

Ledamöter 
Ellen Skaare Håkansson (KD) ordförande 
Barbro Davidson (M) 
Sune Frisk (S) 
Ingegerd Nordkvist (-) 

Ersättare 
Inga-Lill Röhr (S) 
Britt-Marie Karlsson (S) 
Eva Närvä Eickenrodt (M) 
Marianne Högberg (S) 

Magnus Warnicke, enhetschef och sekreterare 

Plats och tid 

Beslutande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare  

Barbro Davidson (M) 

74-

 

Gvit/tALD a.t)14614 
Barbro Davidson (M) 

Paragrafer 41-43 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslag 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd §§ 37-40 sekretess §§ 41-43 

2021-05-17 

2021-05-24 Datum för borttagande 2021-06-14 



ÖSTRA 
VÄRMLANDS 
överförrnyndarnärtind 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(6) 

Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-05-17 

Ö fn § 37 

Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkänns. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



ÖSTRA 
VÄRMLANDS 
överförmyndarnämnd 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(6) 

Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-05-17 

Öfn § 38 

Information från förvaltningen 

Beslut 
Östra Värmlands överförmyndarnämnd tackar för informationen och lägger den 
till handlingarna. 

Sammanfattning 
Magnus Warnicke informerar om den löpande verksamheten. 

• Frånvaro och arbetsbelastning (covid-19). 
• Årsräkningar, information angående hur vi ligger till. 
• Kampanj för rekrytering av nya ställföreträdare och mediakontakter i 

samband med det. 
• Ekonomi efter tertial 1. 
• Ställföreträdarutredningens betänkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BD 

  

   



ÖSTRA 
VARMLANDS 
överförmyndarnämnd 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-05-17 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(6) 

Sammanträdesdatum 

Öfn § 39 

Information från ordförande 

Ellen Skaare Håkansson (KD) informerar: 

• Degerfors har beslutat om ansvarsfrihet för Östra Värmlands 
överförmyndarnämnd 2020. 

• Ordet lämnas över till Inga-Lill Röhr (S) som informerar om Föreningen 
Sveriges Överförmyndares studiedagar 2021. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



ÖSTRA 
VARM LAN DS 
överförmyndarnämnd 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(6) 
Sammanträdesdatum 

KriStinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-05-17 

Öfn § 40 

Länsträff Värmland 

Beslut 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd beslutar att den som vill i nämnden, 
både ordinarie och ersättare, får delta på länsträffen för Värmland 2021-05-26. 

Sammanfattning 

Det finns pengar i budgeten så alla som vill kan delta via den digitala länsträffen 
som ska anordnas för Värmland 2021-05-26. Att erbjudas adekvat utbildning 
löpande är ett av överförmyndarnämndens mål. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



ÖSTRA 
VÄRM LANDS-

 

överförmyndarnämnd 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(6) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-17 

Öfn § 41 

Sammanträden på distans 

Beslut 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd beslutar att digitala 
nämndsammanträden fortsatt ska användas när det är lämpligt utifrån de 
ärenden som nämnden har att fatta beslut i. Nämndens ordförande beslutar 
om det ska vara fysiskt möte eller på distans. 

Sammanfattning 

Överförmyndarnämnden utvärderar under sammanträdet hur det har fungerat 
med sammanträden på distans under det senaste året. En diskussion förs kring 
hur sammanträden ska hållas när restriktioner, på grund av pågående pandemi, 
rörande möten tagits bott. 
Sammanträden på distans innebär ekonomiska, tidsmässiga och milj ömässiga 
fördelar då nämndens ledamöter inte behöver åka långa sträckor för att det ta sig 
till sammanträdet. När det är mindre komplicerade ärenden som nämnden har 
att besluta i har det inte varit hindrande med digitala sammanträden. 
När det är mer komplicerade frågor som ska behandlas bedömer nämnden att 
fysiska sammanträden bör hållas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Man4s Warrisicke 

ÖSTRA 
VÄRMLANDS 
överförmyndarnämnd 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) 
Sammanträdesdatum 

2021-05-17 Sekretess 
Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 

Plats och tid Kommunhuset, Kristinehamns kommun, kl. 14:00-14:50 samt distansdeltagande via teams 

Beslutande Ledamöter 
Ellen Skaare Håkansson (KD) ordförande 
Barbro Davidson (M) 
Sune Frisk (S) 
Ingegerd Nordkvist (-) 

Ersättare 
Inga-Lill Röhr (S) 
Britt-Marie Karlsson (S) 
Eva Närvä Eickenrodt (M) 
Marianne Högberg (S) 

Övriga närvarande Magnus Warnicke, enhetschef och sekreterare samt föredragande §§ 41-43 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Barbro Davidson (M 

Justering klar 2021-05-2 

arnicke 

Aka_66,c, 
Ellen Skaare Håkansson 

e2 
Barbro Davidson  

a
c
kw)

 
5..n DIA/7 

v/~1 

Paragrafer 41-43 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Östra Värmlands överförmyndarnämnd §§ 37-40 sekretess §§ 41-43 

Sammanträdesdatum 2021-05-17 

Datum för anslag 2021-05-24 Datum för borttagande 2021-06-14 

Förvaringsplats för protokollet Pärm på överförmynda toret 

Underskrift 

justerandes sign 

  

Utdragsbestyrkande 

  

     



Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Pexip- digitaltkonferensrum, kl.09:00-11:40

Beslutande Henrik Samuelsson (M) (ordförande) (Region Värmland)
Eva Frykenberger (C) (vice ordförande) (Kils kommun)
Marita Ögren (C) (Region Värmland)
Linda Johansson (S) (Region Värmland)  ersätter Mats Sandström (S)
Lena Palmehn (M) (Karlstad kommun)
Eva Sjöberg (C) (Hammarö kommun)  ersätter Anita Gustafsson (M)
Gert Dahlberg (S) (Sunne kommun)
Bertil Börjesson (HEL) (Eda kommun)
Aurea Rioflorido Karlsson (S) (Storfors kommun)
Ulrika Nilsson (S) (Grums kommun)
Anita Karlsson (C) (Säffle kommun)
Ulla Carlberg (C) (Årjängs kommun)  ersätter Liv Pettersson (S)
Jonas Ås (S) (Arvika kommun)
Monica Olsson (C) (Torsby kommun)
Gert Cordes (C) (Kristinehamn kommun)

Ersättare Agneta Nilsson (KD) (Region Värmland)
Yvonne Kristoffersen (SIV) (Region Värmland)
Judith Kisch (M) (Grums kommun)

I tjänsten Eva Stjernström (Ledningsstrateg)
Tobias Nyåker (Enhetschef Hjälpmedelsservice)
Marianne Fleron (Verksamhetschef)
Birgitta Bjerre (Hjälpmedelskonsulent) §19
Anna-Carin Classon (Hjälpmedelskonsulent) §19
Andreas Anderberg (Utvecklingsledare) §22
Sofie Nilsson (Sekreterare)

Justering Ulla Carlberg (C) utsågs jämte ordföranden justera protokollet.

Sekreterare ...............................................  
Sofie Nilsson

Underskrifter

Ordförande ...............................................       ................................................
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Henrik Samuelsson (M)

Justerande ...............................................        ................................................  
Ulla Carlberg (C)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Hjälpmedelsnämnd
Sammanträdesdatum 2021-05-12
Datum då anslaget 
sätts upp

2021-05-27 Datum då anslaget 
tas ner

Förvaringsplats för 
protokollet

Kansliet, Regionens hus

.................................................Underskrift

Sofie Nilsson
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 16 Upprop
§ 17 Val av justerare
§ 18 Godkännande av föredragningslista
§ 19 Tyngdtäcken
§ 20 Hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektiv 2022
§ 21 Information hjälpmedelsservice 2021
§ 22 Uppdatering om välfärdsteknik
§ 23 Diskussion om eventuell politisk styrgrupp gällande välfärdsteknik
§ 24 Marianne Fleron - information om uppdrag och habilitering
§ 25 Tyngdtäcken
§ 26 Hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektiv 2022
§ 27 Övrigt
§ 28 Inbjudningar
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16
Upprop

Sammanfattning av ärendet
Upprop förrättas.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17
Val av justerare

Sammanfattning av ärendet
Ulla Carlberg (C) utses jämte ordförande justera protokollet.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18
Godkännande av föredragningslista

Sammanfattning av ärendet
Föredragningslistan godkänns utan ändringar.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19
Tyngdtäcken

Sammanfattning av ärendet
Hjälpmedelskonsulenterna Anna-Carin Classon, Birgitte Bjerre och enhetschef Tobias Nyåker 
föredrar om rubricerat ärende. Hösten 2020 kom Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet 
som SKR är värd för) med en rekommendation till regionerna i Sverige att inte längre 
subventionera tyngdtäcken som hjälpmedel finansierat av offentliga medel. Enligt den 
information som framkommit i dialog med andra regioner har ungefär hälften valt att 
fortsätta subventionera i olika omfattning och några har valt att ta bort tyngdtäcke som 
förskrivningsbart hjälpmedel.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20
Hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektiv 2022

Sammanfattning av ärendet
Ledningsstrateg Eva Stjernström föredrar om rubricerat ärende. Planeringsdirektivet som 
beslutades i regionstyrelsen den 26/1 2021 ingår i Region Värmlands planeringsprocess där 
syftet är att arbeta fram en flerårsplan för 2022–2024 och en regionplan för 2022 gällande 
Region Värmlands uppdrag. Regionfullmäktige är beslutsinstans och beslutet bereds av 
regionstyrelsen.

Region Värmlands effektmål för år 2022 är; trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart 
Värmland, god, jämlik och jämställd hälsa och hållbar organisation. Dessa mål, i samklang 
med organisationens värdegrund För alla i Värmland, ska vara vägledande i arbetet med 
framtagandet av respektive nämnds resultatmål för de kommande åren.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21 Dnr  HMN/210008

Information hjälpmedelsservice 2021

Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Tobias Nyåker informerar hjälpmedelsnämnden om rubricerat ärende. 
Verksamheten har börjat arbeta mer digitalt och det kommer verksamheten fortsätta med. 
Elrullstolskön har minskat och väntetiderna har blivit kortare, dock kan de rådande 
omständigheterna med pandemin ha påverkat kön. Det ekonomiska läget är inom budget. Det 
behöver göras en översyn av tekniker och det sker diskussioner om införskaffande av 
rullstolstvätt.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22
Uppdatering om välfärdsteknik

Sammanfattning av ärendet
Utvecklingsledare Andreas Anderberg informerar hjälpmedelsnämnden om det pågående 
arbetet med införandet av välfärdsteknik. Behovsbilden för både individ och anhörig ses över, 
standardiserade förlopp diskuteras, viktigt med kompetenssäkring och avgränsad 
implementering av välfärdsteknik. Uppdateringar kring införandet av välfärdsteknik ska 
presenteras på varje nämndmöte.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23
Diskussion om eventuell politisk styrgrupp gällande 
välfärdsteknik

Beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar:

1. Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde om behov av en politisk styrgrupp 
för välfärdsteknik uppstår.

Sammanfattning av ärendet
Hjälpmedelsnämnden diskuterar behovet av en politisk styrgrupp gällande välfärdsteknik.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24
Marianne Fleron - information om uppdrag och habilitering

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Marianne Fleron informerar hjälpmedelsnämnden om hennes uppdrag som 
verksamhetschef och om verksamhets området habilitering.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25 Dnr  HMN/210014

Tyngdtäcken

Beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar:

1. Tyngdtäcken ska finnas kvar i sortimentet som förskrivningsbart hjälpmedel i Värmland.
2. Hjälpmedelsnämnden uppmuntrar nämndens ledamöter att ta med sig frågan gällande 

uppföljning av förskrivna hjälpmedel till respektive huvudman.

Sammanfattning av ärendet
Hösten 2020 kom Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet som SKR är värd för) med en 
rekommendation till regionerna i Sverige att inte längre subventionera tyngdtäcken som 
hjälpmedel finansierat av offentliga medel (Se bilaga 1). Enligt den information som 
framkommit i dialog med andra regioner har ungefär hälften valt att fortsätta subventionera i 
olika omfattning och några har valt att ta bort tyngdtäcke som förskrivningsbart hjälpmedel 
(Se bilaga 2). Örebro och Gävle har aldrig subventionerat tyngdtäcken som hjälpmedel, 
Stockholm och Gotland valde att ta bort tyngdtäcken som förskrivningsbart hjälpmedel före 
MTP-rådets rekommendation p g a ekonomiska orsaker. Region Västmanland har gjort en 
riskanalys på vad MTP-rådets rekommendation skulle innebära för patienterna i 
Västmanland (Se bilaga 3). 

22 april 2020 förtydligades riktlinjen 04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och 
känslighet upp för att öka tydligheten vilken målgrupp som kan få tyngdtäcke förskrivet. 
Under 2020 från maj till september genomfördes workshops digitalt för förskrivarna hur de 
ska tolka den nya riktlinjen. Enligt statistiken har förskrivningarna minskat 2020. Om det 
beror på åtstramning av riktlinjen och/eller Covid -19 är svårt att utläsa än (Se bilaga 4). 

 

Förskrivares synpunkter

Frågor om förskrivning av tyngdtäcken har skickats ut till representanter/förskrivare för 
Sortimentsgruppen kognitiva hjälpmedel. Svaren visar att de verksamhetsområden som 
representeras i sortimentsgruppen (äldreomsorg, psykiatri och LSS inom kommunerna i 
Värmland, BUP, psykiatrin, primärvården och habilitering) anser att hälso- och sjukvårdens 
kompetens fortsatt behövs kring bedömning och förskrivning av tyngdtäcke och en fortsatt 
subventionering är lämpligt. Förskrivarna framhåller också vikten av att ta hänsyn till den 
beprövade erfarenhet som finns liksom andra studier inom området.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

”Utan möjligheten att kunna förskriva tyngdtäcken ökar risken för högre kostnader i samhället 
och resurser inom hälso- och sjukvården i Värmland för läkarbesök, läkemedel och 
sömnutredningar och även samhällsekonomiskt så som sjukskrivningar”. 

Kommentar från förskrivare inom kommunpsykiatrin ”att deras patienter ofta har så stora 
kognitiva svårigheter så det påverkar vardagsaktiviteterna på olika sätt och många har behov 
av just tyngdtäcken för att få en mer fungerande vardag” (Se bilaga 5). 

 

Brukarorganisation

Vi har även varit i kontakt med brukarorganisationerna genom Funktionsrätt i 
Värmland. Styrelsen för Funktionsrätt svarar ”att man förstår att många har nytta av dessa 
täcken och om det föreslås att man ska plocka bort dem från sortiment behöver det föregås av 
tydlig utredning om förskrivning, patientnytta, följsamhet och utvärdering av resultat och en 
konsekvensanalys om följderna av att ta bort dessa från hjälpmedelsutbudet”. 

 

Sveriges arbetsterapeuter

Har framfört sin kritik mot MTP-rådets rekommendation och att hänsyn ej tagits till all den 
beprövade erfarenhet som deras medlemmar besitter (Se bilaga 6). 

 

Statistik

Vi kan se en ökning av förskrivning av tyngdtäcken sedan 2015 då det förskrevs 848 täcken 
mot 2020 då det förskrevs 1319 stycken vilket var en liten minskning jämfört med 2019 då 
det förskrevs 1412 stycken täcken. Denna minskning kan bero på åtstramningen av 
riktlinjerna som skedde men även pandemin har troligtvis haft en effekt. Kostnaden för inköp 
av nya tyngdtäcken ligger på en ca 2,5 milj per år. (Bilaga 4) Det finns även en kostnad för 
rekonditionering av täckena i form av tvättkostnad, 2020 var denna kostnad 140 000 kr.

Beslutsunderlag
 §23  Tyngdtäcken
 Skrivelse tyngdtäcken
 Bilaga 1 MTP-rådets rekommendation ang tyngdtäcken 202010
 Kopia av Bilaga 2 Regionernas beslut
 Bilaga 3 Riskanalys från Västmanland
 Bilaga 4 Statistik i Värmland
 Bilaga 5 Förskrivarnas kommentarer
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Bilaga 6 Sveriges arbetsterapeuter

Utdraget skickas till
Enhetschef Hjälpmedelsservice
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26 Dnr  HMN/210002

Hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektiv 2022

Beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar:

1. Svar på planeringsdirektiv för 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Planeringsdirektivet som beslutades i regionstyrelsen den 26/1 2021 ingår i Region 
Värmlands planeringsprocess där syftet är att arbeta fram en flerårsplan för 2022–2024 och en 
regionplan för 2022 gällande Region Värmlands uppdrag. Regionfullmäktige är beslutsinstans 
och beslutet bereds av regionstyrelsen.

Region Värmlands effektmål för år 2022 är; trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart 
Värmland, god, jämlik och jämställd hälsa och hållbar organisation. Dessa mål, i samklang 
med organisationens värdegrund För alla i Värmland, ska vara vägledande i arbetet med 
framtagandet av respektive nämnds resultatmål för de kommande åren.

Hjälpmedelsnämnden är en gemensam nämnd för regionen och samtliga kommuner i länet. 
Den ansvarar för att en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor erbjuds länets invånare.

Nämnden ser inget behov av att förändra mätplanen utan avser att behålla de aktivitetsmål 
som har gällt sedan 2020. Det ger också nämnden en möjlighet att långsiktigt följa 
indikatorerna.

 Genomförda nätverksträffar
 Genomförda utbildningstillfällen: antal och syfte/innehåll
 Genomförda upphandlingar: antal och i vilka områden. Uppföljning av att avtal finns inom 

nämndens alla ansvarsområden.
 Leveranssäkerhet: uppföljning av eventuella avvikelser mellan preliminärt leveransdatum och 

datum när gods är mottaget hos förskrivaren
 Uppföljning teknisk beredskap: antal tillfällen, typ av insatser
 Ekonomisk uppföljning

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektiv 2022
 HMN Planeringsdirektiv 2022
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utdraget skickas till
Ledningsstrateg Katharina Lenhoff
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27
Övrigt

Sammanfattning av ärendet
Inga övriga frågor.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28
Inbjudningar

Sammanfattning av ärendet
Inga nya inbjudningar.
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Justering klar 021-05-24 

akaigh6å t4-) 
Ellen Skaare Håkansson 

amicke 

Förvaringsplats för protokollet Pärm på över örm nd ntoret 

Underskrift 
s a c 

Utdragsbestyrkande justerandes sign 

ÖSTRA 
VÄRMLANDS 
överförmyndarnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sida 
1(6) 

2021-05-17 
Kristinehamn, Degerfon, Filipstad, Karlskoga, Storfors 

Övriga närvarande 

Kommunhuset, Kristinehamns kommun, kl. 14:00-14:50 samt distansdeltagande via teams 

Ledamöter 
Ellen Skaare Håkansson (KD) ordförande 
Barbro Davidson (M) 
Sune Frisk (S) 
Ingegerd Nordkvist (-) 

Ersättare 
Inga-Lill Röhr (S) 
Britt-Marie Karlsson (S) 
Eva Närvä Eickenrodt (M) 
Marianne Högberg (S) 

Magnus Warnicke, enhetschef och sekreterare 

Plats och tid 

Beslutande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare  

Barbro Davidson (M) 

74-

 

Gvit/tALD a.t)14614 
Barbro Davidson (M) 

Paragrafer 41-43 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslag 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd §§ 37-40 sekretess §§ 41-43 

2021-05-17 

2021-05-24 Datum för borttagande 2021-06-14 



ÖSTRA 
VÄRMLANDS 
överförrnyndarnärtind 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(6) 

Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-05-17 

Ö fn § 37 

Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkänns. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



ÖSTRA 
VÄRMLANDS 
överförmyndarnämnd 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(6) 

Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-05-17 

Öfn § 38 

Information från förvaltningen 

Beslut 
Östra Värmlands överförmyndarnämnd tackar för informationen och lägger den 
till handlingarna. 

Sammanfattning 
Magnus Warnicke informerar om den löpande verksamheten. 

• Frånvaro och arbetsbelastning (covid-19). 
• Årsräkningar, information angående hur vi ligger till. 
• Kampanj för rekrytering av nya ställföreträdare och mediakontakter i 

samband med det. 
• Ekonomi efter tertial 1. 
• Ställföreträdarutredningens betänkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BD 

  

   



ÖSTRA 
VARMLANDS 
överförmyndarnämnd 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-05-17 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(6) 

Sammanträdesdatum 

Öfn § 39 

Information från ordförande 

Ellen Skaare Håkansson (KD) informerar: 

• Degerfors har beslutat om ansvarsfrihet för Östra Värmlands 
överförmyndarnämnd 2020. 

• Ordet lämnas över till Inga-Lill Röhr (S) som informerar om Föreningen 
Sveriges Överförmyndares studiedagar 2021. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



ÖSTRA 
VARM LAN DS 
överförmyndarnämnd 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(6) 
Sammanträdesdatum 

KriStinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-05-17 

Öfn § 40 

Länsträff Värmland 

Beslut 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd beslutar att den som vill i nämnden, 
både ordinarie och ersättare, får delta på länsträffen för Värmland 2021-05-26. 

Sammanfattning 

Det finns pengar i budgeten så alla som vill kan delta via den digitala länsträffen 
som ska anordnas för Värmland 2021-05-26. Att erbjudas adekvat utbildning 
löpande är ett av överförmyndarnämndens mål. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



ÖSTRA 
VÄRM LANDS-

 

överförmyndarnämnd 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(6) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-17 

Öfn § 41 

Sammanträden på distans 

Beslut 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd beslutar att digitala 
nämndsammanträden fortsatt ska användas när det är lämpligt utifrån de 
ärenden som nämnden har att fatta beslut i. Nämndens ordförande beslutar 
om det ska vara fysiskt möte eller på distans. 

Sammanfattning 

Överförmyndarnämnden utvärderar under sammanträdet hur det har fungerat 
med sammanträden på distans under det senaste året. En diskussion förs kring 
hur sammanträden ska hållas när restriktioner, på grund av pågående pandemi, 
rörande möten tagits bott. 
Sammanträden på distans innebär ekonomiska, tidsmässiga och milj ömässiga 
fördelar då nämndens ledamöter inte behöver åka långa sträckor för att det ta sig 
till sammanträdet. När det är mindre komplicerade ärenden som nämnden har 
att besluta i har det inte varit hindrande med digitala sammanträden. 
När det är mer komplicerade frågor som ska behandlas bedömer nämnden att 
fysiska sammanträden bör hållas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Man4s Warrisicke 

ÖSTRA 
VÄRMLANDS 
överförmyndarnämnd 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) 
Sammanträdesdatum 

2021-05-17 Sekretess 
Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 

Plats och tid Kommunhuset, Kristinehamns kommun, kl. 14:00-14:50 samt distansdeltagande via teams 

Beslutande Ledamöter 
Ellen Skaare Håkansson (KD) ordförande 
Barbro Davidson (M) 
Sune Frisk (S) 
Ingegerd Nordkvist (-) 

Ersättare 
Inga-Lill Röhr (S) 
Britt-Marie Karlsson (S) 
Eva Närvä Eickenrodt (M) 
Marianne Högberg (S) 

Övriga närvarande Magnus Warnicke, enhetschef och sekreterare samt föredragande §§ 41-43 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Barbro Davidson (M 

Justering klar 2021-05-2 

arnicke 

Aka_66,c, 
Ellen Skaare Håkansson 

e2 
Barbro Davidson  

a
c
kw)

 
5..n DIA/7 

v/~1 

Paragrafer 41-43 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Östra Värmlands överförmyndarnämnd §§ 37-40 sekretess §§ 41-43 

Sammanträdesdatum 2021-05-17 

Datum för anslag 2021-05-24 Datum för borttagande 2021-06-14 

Förvaringsplats för protokollet Pärm på överförmynda toret 

Underskrift 

justerandes sign 

  

Utdragsbestyrkande 
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Till bolagsstämman i Renhållningsbolaget i Mellansverige AB, org. nr 556991-1356 

Rapport om årsredovisningen   

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB för år 2020.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Renhållningsbolaget i Mellansverige ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Renhållningsbolaget i Mellansverige AB enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Renhållningsbolaget i Mellansverige AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt.  
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller  

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

 

 

Karlstad den 17 mars 2021  

 
KPMG AB   

   

   

   

Pontus Ericsson   

Auktoriserad revisor   

   

                                                            
 







1(19) 

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
Org nr 556991-1356

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 3
- resultaträkning 6
- balansräkning 7
- förändringar i eget kapital 9
- noter 10

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.

Assently: 5d13a3c8253a46dee80f4b6a7744a41ba9507ff813593464e7f6cbd89070f0cde7f0ef2f630a65882876d06398a5a3db51beb6bfdc32116ccd62b53793e2be1e
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Renhållningsbolaget i Mellansverige AB

Org nr 556991-1356
Reg datum 2014-11-19

Styrelse ordinarie Dan-Åke Widenberg, ordförande
Jan Frisk
Hans Jildesten
Håkan Larsson
Anders Olsson

Suppleanter Jenny Bergström
Lennart Johansson

VD Sebastian Cabander

Revisor KPMG AB med Pontus Ericsson som huvudansvarig revisor

Lekmannarevisor Tobias Isaksson
Lekmannarevisor Ingmar Olsson
Lekmannarevisor ersättare Örjan Alexandersson

Assently: 5d13a3c8253a46dee80f4b6a7744a41ba9507ff813593464e7f6cbd89070f0cde7f0ef2f630a65882876d06398a5a3db51beb6bfdc32116ccd62b53793e2be1e
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören avger följande förvaltningsberättelse för tiden 1 januari 2020 
till och med 31 december 2020.

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB, organisationsnummer 556991-1356, är delägt dotterbolag 
till 91 procent av Karlskoga Energi och Miljö AB, organisationsnummer 556507-4126 båda med säte 
i Karlskoga samt till nio procent av Storfors kommun organisationsnummer 212000-1785. 
Moderföretaget, Karlskoga Energi och Miljö AB, upprättar koncernredovisning. Den största koncern 
som bolaget ingår i och där koncernredovisning upprättas är Karlskoga kommun 
organisationsnummer 212000-1991. Bolagets och koncernens redovisningsvaluta är svenska kronor.

Information om verksamheten

Bolaget började sin verksamhet år 2015. Verksamheten omfattar renhållningstjänster och insamling 
av verksamhetsavfall och bedrivs i Karlskoga och Storfors. Bolaget har sitt säte i Karlskoga.

Flerårsjämförelse

Ekonomisk utveckling i sammandrag.

tkr 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 37 798 37 928 35 308 35 434
Balansomslutning 22 383 24 421 27 461 22 043
Soliditet % 27 36 29 22
Avkastning på totalt kapital % neg 5,2 neg neg
Avkastning på sysselsatt kapital % neg 7 neg neg
Rörelsemarginal % neg 3 neg neg
Nettomarginal % neg 3 neg neg
Självfinansieringsgrad % 85 1 009 112 36

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Under 2020 antogs av Karlskoga och Storfors kommuners kommunfullmäktige reviderade  
avfallsföreskrifter. Tillhörande avfallsanvisningar ska omarbetas under 2021. Huvudsyftet med båda 
dessa revideringar är att öka miljöstyrningen för avfallsfrågor. 

Under året märktes det en påverkan av den pågående Covid-pandemin vid bolagets 
Återvinningscentraler. Framförallt i Karlskoga. Ökade inflöden (volymer), och svårare att avsätta 
inkommit material efter sortering, har bidragit till ökade kostnader för bolaget. 

Assently: 5d13a3c8253a46dee80f4b6a7744a41ba9507ff813593464e7f6cbd89070f0cde7f0ef2f630a65882876d06398a5a3db51beb6bfdc32116ccd62b53793e2be1e
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Karlskoga kommun har under 2020 även ingått i ett samarbete, Samverkan inom avfallsområdet, med 
flera andra kommuner i närområdet. Där har bolaget skrivit ett hängavtal med Karlskoga kommun för 
att vara en nära del i det samarbetet. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång finns att rapportera.

Förväntad framtida utveckling och väsentliga riskfaktorer

Arbete med digitalisering inom verksamheten har fortlöpt under 2020. Den första fasen i 
implementering av system för ruttoptimering för avfallshämtning inom Karlskoga och Storfors är 
planerad till början av 2021.

Icke-finansiella upplysningar

I bolaget är 17 personer verksamma. Arbetsgivarorganisationen för bolaget, liksom för hela 
koncernen är Sobona. Det är energiavtalet som är gällande kollektivavtal.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Huvuddelen av den verksamhet som bedrivs inom bolaget är tillståndspliktig. Inom Miljöbalken 
regleras i stort allt som hör till renhållningsverksamheten. I Miljöbalken och i avfallsförordningen 
(2011:927) regleras kommunernas ansvar för renhållningsordningen.

Miljö
Renhållningsbolagets största direkta miljöpåverkan är förbrukning av diesel till fordonen. I slutet av 
2020 byttes ytterligare ett fordon ut. I nuläget finns endast ett fordon kvar som drivs med diesel, 
resterande drivs med biogas.

Assently: 5d13a3c8253a46dee80f4b6a7744a41ba9507ff813593464e7f6cbd89070f0cde7f0ef2f630a65882876d06398a5a3db51beb6bfdc32116ccd62b53793e2be1e
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Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande:

Balanserade vinstmedel 1 179 806,75
Årets resultat -15 935,23

kronor 1 163 871,52

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs 1 163 871,52

kronor 1 163 871,52

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 1 163 871,52 kronor balanseras i ny räkning.

Assently: 5d13a3c8253a46dee80f4b6a7744a41ba9507ff813593464e7f6cbd89070f0cde7f0ef2f630a65882876d06398a5a3db51beb6bfdc32116ccd62b53793e2be1e
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Resultaträkning Not 2020 2019

Nettoomsättning 3 37 798 37 928
Övriga rörelseintäkter 3 215 187

38 013 38 115

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -5 213 -4 900
Övriga externa kostnader 4, 5 -21 847 -20 372
Personalkostnader 6 -8 899 -8 514
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 695 -2 976

Summa rörelsens kostnader -38 654 -36 762

Rörelseresultat -641 1 353

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader till koncernföretag 7 -242 -276
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -8 -7

Summa resultat från finansiella poster -250 -283

Resultat efter finansiella poster -891 1 070

Bokslutsdispositioner 8 875 -863
Skatt på årets resultat 9 0 -46

Årets resultat -16 161

Assently: 5d13a3c8253a46dee80f4b6a7744a41ba9507ff813593464e7f6cbd89070f0cde7f0ef2f630a65882876d06398a5a3db51beb6bfdc32116ccd62b53793e2be1e
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 10 8 327 8 890

Summa anläggningstillgångar 8 327 8 890

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 470 0
Fordringar hos koncernföretag 7 12 954 15 234
Övriga fordringar 384 113
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 248 184

14 056 15 531

Summa omsättningstillgångar 14 056 15 531

Summa tillgångar 22 383 24 421

Assently: 5d13a3c8253a46dee80f4b6a7744a41ba9507ff813593464e7f6cbd89070f0cde7f0ef2f630a65882876d06398a5a3db51beb6bfdc32116ccd62b53793e2be1e
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 000 1 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 1 180 3 019
Årets resultat -16 161

1 164 3 180

Summa eget kapital 2 164 4 180

Obeskattade reserver 12 5 022 5 897

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 7 10 000 12 000

Summa långfristiga skulder 10 000 12 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 313 910
Skulder till koncernföretag 7 662 301
Aktuella skatteskulder 0 13
Övriga kortfristiga skulder 111 371
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 1 111 749

Summa kortfristiga skulder 5 197 2 344

Summa eget kapital och skulder 22 383 24 421
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Förändringar i eget kapital

Not
Aktie-
kapital

Övrigt fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

Ingående balans 2019-01-01 1 000 3 019 4 019

Årets resultat 161 161

Eget kapital 2019-12-31 1 000 3 180 4 180

Villkorat aktieägartillskott -2 000 -2 000
Årets resultat -16 -16

Eget kapital 2020-12-31 1 000 1 164 2 164

Aktiekapitalet utgörs av 1 000 aktier med ett kvotvärde på 1 000 kronor.
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB's årsredovisning och koncernredovisning har upprättats 
enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och 
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciper är oförändrade mot föregående år.

Intäkter
Intäkter från försäljning redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i 
enlighet med försäljningsvillkoren. Intäkter från tjänsteuppdrag redovisas normalt i samband med att 
tjänsten utförts. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida 
skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 
överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en 
legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i 
resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i 
eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget 
kapital. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en 
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som 
avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge 
företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till 
tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas 
som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en 
anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella 
anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När 
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används 
för övriga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer 3 - 10 år

Inga låneutgifter aktiveras.
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Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), 
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga 
fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har 
överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.Finansiella skulder 
tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar: Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag 
för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för 
individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som 
avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat 
nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder: Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det 
belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad 
över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid 
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld: En finansiell tillgång och en finansiell skuld 
kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger 
samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och 
reglering av skulden avses ske.

Koncernmellanhavanden
Likvidkonton i koncernens bolag ingår i koncernkontosystemet och likvida medel redovisas som 
fordringar respektive skulder till koncernbolag. Koncernens samlade likvida medel redovisas i 
moderbolag. Bolagets behållning på koncernkonto på balansdagen redovisas i not.

Avsättningar.
En avsättning ska redovisas när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en 
inträffad händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras (K3 21.4).

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna 
skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 
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Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald 
semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Avgiftsbestämda pensionsplaner: Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter 
avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en separat juridisk enhet. Någon 
rättslig elller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns inte i de fall den juridiska 
enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till 
avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsårs de avser.

Förmånsbestämda pensionsplaner: Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer är 
avgiftsbestämda pensionsplaner. Företagets förmånsbestämda planer som regleras genom betalning 
av pensionspremier redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före finansiella kostnader i förhållande till årsgenomsnitt av eget kapital och räntebärande 
skulder.

Rörelsemarginal
Resultat före finansnetto i förhållande till rörelsens intäkter.

Nettomarginal
Resultat efter finansnetto i förhållande till rörelsens intäkter.

Självfinansieringsgrad
Internt tillförda medel i förhållande till nettoinvesteringar i anläggningar.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Inga uppskattningar eller bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i den 
finansiella rapporten eller som skulle innebära en betydande risk för väsentlig justering av redovisade 
värden för tillgångar och skulder är gjorda per balansdagen.

Not 3 Intäkternas fördelning

2020 2019

Renhållningstjänster 36 113 34 496
Återvinningstjänster 0 3 245
Övriga intäkter 1 685 187

Summa nettoomsättning 37 798 37 928

Lönebidrag 203 187
Vinst vid avyttring av inventarier 12 0

Summa övriga intäkter 215 187

Summa intäkter 38 013 38 115

Not 4 Operationella leasingavtal

2020 2019

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter och hyror 1 098 973

De avtal som finns har kort löptid och/eller är av mindre belopp.
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Not 5 Ersättning till revisorerna

Revision ingår i det revisionsuppdrag som finns i moderbolaget.

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2020 2019

Medelantalet anställda
Kvinnor 3 2
Män 14 14

Totalt 17 16

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen 6 4
Löner och ersättningar övrig personal 6 528 5 966
Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 854 1 979
Pensionskostnader för övriga anställda 391 348
Övriga personalkostnader 120 216

Totalt 8 899 8 513

Vd är gemensam för koncernen och ersättning redovisas i moderbolaget.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Män 5 5

Totalt 5 5

Till styrelsen har 6 (4) tkr utbetalats i arvoden.

Assently: 5d13a3c8253a46dee80f4b6a7744a41ba9507ff813593464e7f6cbd89070f0cde7f0ef2f630a65882876d06398a5a3db51beb6bfdc32116ccd62b53793e2be1e



Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
556991-1356

15(19) 

Not 7 Transaktioner med närstående

Uppgifter om moderföretaget
Moderföretag i den koncern där Renhållningsbolager i Mellansverige AB är dotterföretag och där 
koncernredovisning upprättas är Karlskoga Energi och Miljö AB organisationsnummer 556507-4126, 
med säte i Karlskoga. Den största koncern som bolaget ingår i och där koncernredovisning upprättas är 
Karlskoga kommun organisationsnummer 212000-1991.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.
Inköp (%) 57 54
Försäljning (%) 98 99

Av bolagets intäkter avser 95 (99) procent ersättning från moderbolag för utförda renhållningstjänster. 
Av inköpen svarar ersättning till moderbolag för 15 (13) procent.

Lån från moderbolag

Ingående balans 12 000 12 000
Amortering skuld -2 000 -
Erhållna lån - -

Utgående balans 10 000 12 000

Lånet från moderbolaget har affärsmässiga villkor. Räntekostnaden avseende lånet uppgick till 242 
(276) tkr.

Likvidkonton ingår i koncernkontosystem och likvida medel redovisas som fordringar respektive 
skulder till koncernbolag. Koncernens samlade likvida medel redovisas i moderbolag.

Bolagets behållning på koncernkonto uppgick på balansdagen till 8 608 tkr (10 783 tkr).

Not 8 Bokslutsdispositioner

2020 2019

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar
enligt plan 875 -863

Summa 875 -863
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Not 9 Skatt på årets resultat

2020 2019

Aktuell skatt 0 -46

Skatt på årets resultat 0 -46

Redovisat resultat före skatt -16 207
Skatt beräknad enligt gällande skattesats 21,4% (21,4%) 0 -44

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 0 -2
Redovisad skattekostnad 0 -46

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 22 500 24 813
Årets förändringar
-Inköp 2 133 401
-Försäljningar och utrangeringar 0 -2 715

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 633 22 499

Ingående avskrivningar -13 610 -11 526
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar 0 892
-Avskrivningar -2 695 -2 976
Avrundning 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -16 305 -13 610

Utgående restvärde enligt plan 8 328 8 889
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Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda hyror 51 50
Förutbetalda försäkringar 132 110
Övriga poster 65 24

248 184

Not 12 Obeskattade reserver

2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan 5 022 5 897
Skatt på reserver 20,6 (20,6%) 1 035 1 215

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Upplupna löner 447 0
Upplupna semesterlöner 435 497
Upplupna sociala avgifter 173 190
Övriga poster 55 61

Summa 1 110 749

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång finns att rapportera.
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Not 15 Förslag till disposition av resultatet

2020

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserade vinstmedel 1 179 806,75
Årets resultat -15 935,23

kronor 1 163 871,52

Styrelsen föreslår vinstmedlen disponeras så att

till aktieägare återbetalas del av villkorat aktieägartillskott 0,00
överförs i ny räkning 1 163 871,52

kronor 1 163 871,52

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 1 163 871,52 kronor balanseras i ny räkning.
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2021-__________ för fastställelse.

Karlskoga 2021-03-____

Dan-Åke Widenberg Jan Frisk
Styrelsens ordförande

Hans Jildesten Håkan Larsson

Anders Olsson Sebastian Cabander
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats ______-___-___.

KPMG AB

Pontus Ericsson
Auktoriserad revisor
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MEDBORGARFÖRSLAG Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-05-19 
Diarienummer 
KS/2021:243 

Medborgarförslag 
 
Medborgarförslag inkom genom e-tjänsten 2021-05-19 från Eric Peter Fredlund. 
 
 
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om. 
 
Ett utegym i den skogsdunge som finns mitt i Kyrksten i anslutning till 
lekplatsen (där Alkvettervägen går runt). 
 
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår. 
 
Skogsdungen var en gång i tiden en omhändertagen plats med mycket lek bland 
barn och idag bara en igenväxt yta. 
 
Som bosatt i fantastiska Kyrksten har man som ni förstår en bit till närmsta gym 
(Storfors eller Karlskoga). Det har på senare år också bosatt sig många 
barnfamiljer i Kyrksten som med planering säkert har svårt att klämma in ett 
gymbesök i vardagen. 
 
Ett utegym belägrat mitt i Kyrksten skulle underlätta mycket för folket bosatta 
här. 
 
Dels en förhöjd trivsel för området men viktigast ett slag för människan och 
hälsan. 
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Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 

Efterskänkning av avgifter för tillsyn enligt 
alkohollagen 

Sammanfattning 

Coronapandemin har drabbat besöksnäringen hårt under det senaste året. 

Restaurangbranschen har fått utstå hårda restriktioner och är bland de 

branscher som lider mest under rådande omständigheter. 

Kommunallagen medger att kommunen får genomföra åtgärder för att 

allmänt främja näringslivet i kommunen eller regionen. Individuellt 

inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns 

synnerliga skäl för det.  

Förslaget att efterskänka avgiften för tillsyn av serveringsställen under 

2021 beräknas kosta 300 000 kronor.  

Kommunstyrelsen bereds möjlighet att yttra sig över förslaget innan 

Kommunfullmäktige fattar beslut.  

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningsens tjänsteskrivelse den 6 april 2021  

 

Bakgrund  

Coronapandemin har under 2020 drabbat restaurangbranschen hårt 

ekonomiskt. Under 2020 har såväl regering, regioner som kommuner 

fattat beslut för att lindra den ekonomiska skada restriktioner innebar för 

många branscher.  

Besöksnäringen står nu inför ytterligare ekonomiska problem. I december 

beslutade regeringen om ytterligare restriktioner mot bakgrund av den 

ökade smittspridningen i samhället. Restriktionerna omfattade bland 

annat hur många som får dela bord på restauranger och begränsningar 

avseende tiden för alkoholservering. I januari antog riksdagen en Covid-

19-lag som ger regeringen rätt att fatta inskränkande beslut, liksom en 

förordning som medför begränsningar för flera branscher. Beslutet om 

öppethållandetider/ alkoholservering liksom antal personer har förlängts 

och kan komma att förlängas ytterligare. Restriktionerna inverkar på 

verksamheten och en förmodad större försiktighet bland besökare leder 

till ännu sämre likviditet med risk för att flera företag inte klarar 

påfrestningen. Utöver detta har vaccineringen av befolkningen dragit ut 

på tiden och det är ovisst hur länge restriktionerna kommer att finnas 

kvar.  

Pandemiutvecklingen och åtföljande hårdare restriktioner aktualiserar 

åter frågan kring vad kommunen kan göra för att mildra de ekonomiska 
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effekterna för besöksnäringen som redan drabbats av intäktsbortfall, men 

också för att bidra till att människor kan träffas på tryggt sätt.  

På uppdrag av ordförande i Tillväxt- och tillsynsnämnden har 

förvaltningen undersökt vilka insatser som kommunen kan göra, inom 

nämndens ansvarsområde, för den lokala restaurangnäringen ska uthärda 

pandemin. Den förlängda påfrestning restriktionerna innebär, gör att 

företagens likviditetsproblem riskerar att fortsätta in under 2021. 

Restaurangbranschen är ett viktigt inslag i det stadsliv de flesta vill 

återvända till. Förvaltningen har kommit fram till att efterskänkning av 

avgifter under 2021 för tillsyn av alkoholservering skulle vara en 

välkommen ekonomisk lättnad i en svår tid för restaurangerna. 

 

Beskrivning av förslag  

Förvaltningens förslag innebär att avgifter 2021 avseende tillsyn av 

serveringstillstånd efterskänks och att nämnden kompenseras för 

intäktsbortfallet genom extra anslag på 300 000 konor. Förslaget rör 

enbart företag som var registrerade i nämndens register den 31 december 

2020. Den bedömningen är gjord utifrån argumentet att om ett företag 

anser sig kunna starta i rådande pandemi, har företaget gjort en 

affärsmässig bedömning kring intäkter och kostnader. 

När det gäller övriga verksamheter är det lite olika förutsättningar. Inom 

livsmedelstillsynen är det inte lagligt att efterskänka avgiften på grund av 

pandemin. Övriga verksamheter har inte drabbats lika hårt som 

serveringsbranschen och det förefaller därför inte lika befogat att 

kompensera dessa. 

 

Konsekvenser  
Juridiska konsekvenser  

Regler om stöd till näringslivet finns i 2 kap. 8 § Kommunallagen (KL). 

KL medger att kommunen får genomföra åtgärder för att allmänt främja 

näringslivet i kommunen eller regionen. Individuellt inriktat stöd till 

enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för 

det.  

Om en kommun exempelvis generellt beslutar om att efterskänka 

avgiften för alkoholtillsyn, skulle detta möjligen kunna betraktas som ett 

generellt riktat stöd till näringslivet enligt 2 kap. 8 § första stycket KL 

och därmed kunna godtas. Pandemin som vi nu befinner oss i får vidare 

betraktas som extraordinär, vilket också aktualiserar möjligheten att 

”synnerliga skäl” enligt paragrafens andra stycke kan vara uppfyllt när 

det gäller vissa typer av stöd, i vart fall om företaget tillhör en bransch 

som drabbats hårt av pandemin. Det finns också anledning att ha en 

differentierad bedömning i förhållande till vilken typ av stöd det rör sig 

om. Ett betalningsanstånd finns det sannolikt större utrymme för att 

medge än en ren eftergift. Visserligen framgår av lagens förarbeten att 
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det ska råda en restriktiv syn på kommunala stödinsatser gentemot 

enskilda företag. Det framhålls dock, när det gäller avgränsningen av 

tillåtna insatser, att rättstillämpningen måste kunna anpassas till 

samhällsutvecklingen. Någon relevant praxis finns av lätt insedda skäl 

inte. Det kan alltså enligt vår mening inte uteslutas att olika former av 

stöd till följd av covid-19 kan ges ut utan hinder av 2 kap. 8 § KL.  

I 10 § LAF (förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel) står det om nedsättning av avgifter vid särskilda skäl. Denna 

skrivning innebär inte en nedsättningsgrund som kan åberopas oberoende 

av kontrollförordningens begränsningar. Enligt artikel 83.2 

kontrollförordningen (EU 2017/625) får en avgift eller pålaga, oavsett 

om den grundar sig på kontrollförordningen eller nationella 

bestämmelser, inte återbetalas direkt eller indirekt förutom i de fall de har 

tagits ut felaktigt. Det är därmed inte möjligt att efterskänka avgifter för 

livsmedelstillsynen med gällande författningar. 

När det gäller övriga verksamheter som nämnden har tillsyn med görs 

bedömningen att de inte har drabbats i lika stor omfattning som 

besöksnäringen och det förefaller därför inte lika befogat att kompensera 

dessa. Förvaltningen har numera gått över till efterhandsdebitering av 

tillsynen inom samtliga tillsynsområden. Detta medför att verksamheter 

som inte får tillsynsbesök under året slipper betala tillsynsavgift. 

Ekonomiska konsekvenser 

I budgeten för 2021 är intäkterna för handläggning satt till 245 000 för 

ansökningsavgifter, 300 000 för tillsyn av serveringstillstånd, 179 000 för 

tillsyn av folköl och tobak och 36 000 för läkemedel. Eftersom vi gör 

bedömningen att det enbart är bolag som var i drift vid årsskiftet som får 

tillsynsavgiften efterskänkt behöver nämnden kompenseras för 

intäktsbortfallet genom extra anslag på 300 000 konor under 2021. 

 

Förslag till beslut 
1. Tillväxt- och tillsynsnämnden föreslår kommunfullmäktige i 

Karlskoga och kommunfullmäktige i Storfors att besluta att 

avgifter för tillsyn av serveringsställen efterskänks i Karlskoga 

och Storfors kommun för 2021.  

 

2. Tillväxt- och tillsynsnämnden föreslår att kommunfullmäktige i 

Karlskoga beviljar extra anslag på 300 000 konor till Tillväxt- 

och tillsynsnämnden för att kompensera för detta.  

 

3. Tillväxt- och tillsynsnämnden föreslår att kommunfullmäktige i 

Storfors beviljar extra anslag motsvarande den tillsynsavgift som 

uteblir i Storfors.  
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Förvaltningschef tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
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Kommunstyrelsen 
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TTN § 22  Dnr 2021-00055  
 
Efterskänkning av avgifter för tillsyn enligt 
alkohollagen 
 

Sammanfattning  
Coronapandemin har drabbat besöksnäringen hårt under det senaste året. 

Restaurangbranschen har fått utstå hårda restriktioner och är bland de 

branscher som lider mest under rådande omständigheter. 

Kommunallagen medger att kommunen får genomföra åtgärder för att 

allmänt främja näringslivet i kommunen eller regionen. Individuellt 

inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns 

synnerliga skäl för det.  

 

Förslaget att efterskänka avgiften för tillsyn av serveringsställen under 

2021 beräknas kosta 300 000 kronor för Tillväxt- och tillsynsnämnden.  

 

Kommunstyrelsen bereds möjlighet att yttra sig över förslaget innan 

Kommunfullmäktige fattar beslut.  

 

Beslutsunderlag 
 Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april, 

reviderad den 15 april 2021    

 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
1. Tillväxt- och tillsynsnämnden föreslår kommunfullmäktige i 

Karlskoga och kommunfullmäktige i Storfors att besluta att 

avgifter för tillsyn av serveringsställen efterskänks i Karlskoga 

och Storfors kommun för 2021.  

 

2. Tillväxt- och tillsynsnämnden föreslår att kommunfullmäktige i 

Karlskoga beviljar extra anslag på 300 000 konor till Tillväxt- 

och tillsynsnämnden för att kompensera för detta.  

 

3. Tillväxt- och tillsynsnämnden föreslår att kommunfullmäktige i 

Storfors beviljar extra anslag motsvarande den tillsynsavgift som 

uteblir i Storfors. 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige i Karlskoga och Storfors 

__  
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