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Kallelse
Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde.
Ersättarna underrättas om sammanträdet.
Tid:

2022-06-16, kl. 18:00

Plats:

Valsaren, Kulturhuset, Storfors

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.

Cirka
18:15

Tema: Information från Valnämnden inför valet 2022.

Cirka
18:25

Tema: Utbildning Hot och Våld mot förtroendevalda
valet 2022.

Cirka
19:30

Ärendebehandling.

Valnämndens
ordförande
Peter Högberg
Säkerhetssamordnare
Michael Björklund

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
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Dnr

1

Mötets öppnande

2

Upprop

3

Val av protokollsjusterare
samt bestämmande av
justeringens tid och plats

4

Meddelanden

KS/2022:3,
KS/2021:542,
KS/2021:547,
KS/2022:143

5

Anmälan om
Medborgarförslag - Ny
lekpark Wemans i Storfors

KS/2022:150

6

Anmälan om
Medborgarförslag - Fylla
på grus från Gärdesgatan in
till eljusspåret

KS/2022:181

7

Anmälan om
KS/2022:192
Medborgarförslag - Fysiska
aktiviteter för personer med
somatisk
funktionsnedsättning

8

Anmälan om
Medborogarförslag - att
Storfors kommun ska
lämna in en
intresseanmälan snarast till
Kriminalvårdsstyrelsen om
att få en
kriminalvårdsanstalt i
kommunen

Paragraf
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Tjänsteperson

Förslagsställare
Marie Ruotsalainen

Förslagsställare
Rigmor Larsson

KS/2022:201
Förslagsställare
Alf Ove Ronny
Johansson
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Ärenden

Dnr

Anmälan om Motion från
Juhani Verkkoperä (SD)
om att arvodera ledamöter i
Kommunfullmäktige

KS/2022:200

10 Revisionsberättelse 2021

KS/2022:3,
KS/2022:2

11 Årsredovisning Storfors
kommun 2021

KS/2022:2

12 Ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen samt
dess enskilda ledamöter år
2021

KS/2022:2

13 Ansvarsfrihet för
Administrativa nämnden
samt dess enskilda
ledamöter år 2021

KS/2022:2

14 Ansvarsfrihet för Driftsoch servicenämnden samt
dess enskilda ledamöter år
2021

KS/2022:2
KS/2022:165

15 Ansvarsfrihet för
Hjälpmedelsnämnden samt
dess enskilda ledamöter år
2021

KS/2022:2
KS/2022:164

16 Ansvarsfrihet för Tillväxtoch tillsynsnämnden samt
dess enskilda ledamöter år
2021

KS/2022:2

Paragraf
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Tjänsteperson

Ordförande i
Kommunrevisionen
Ingemar Olsson
KS § 97

Ekonomichef
Annette Olsson
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Paragraf

Tjänsteperson

Ekonomichef
Annette Olsson

17 Ansvarsfrihet för
Valnämnden samt dess
enskilda ledamöter år 2021

KS/2022:2

18 Ansvarsfrihet för Östra
Värmlands
överförmyndarnämnd samt
dess enskilda ledamöter år
2021

KS/2022:2
KS/2022:163

19 Aktieägartillskott
Inlandsbanan AB

KS/2022:142

KS § 93

20 Ansökan om partistöd för
Arbetarpartiet
Socialdemokraterna 2022

KS/2022:102

KS § 69

21 Ansökan om partistöd för
Sverigedemokraterna 2022

KS/2022:106

KS § 70

22 Ansökan om partistöd för
Kristdemokraterna 2022

KS/2022:104

KS § 71

23 Ansökian om partistöd för
Vänsterpartiet 2022

KS/2022:105

KS § 72

24 Ansökan om partistöd för
Centerpartiet 2022

KS/2022:103

KS § 73

25 Svar på Medborgarförslag
utegym Kyrksten

KS/2021:243

KS § 75

26 Medfinanisiering Leader
Närheten 2023-2028

KS/2021:348

KS § 77

Verksamhetsutvecklare
Ann-Louise Izindre

27 Rapportering ej verkställda
beslut/avbrott i
verkställighet 4 Q 2021

KS/2021:246

KS § 68

Verksamhetschef
Vård och stöd
Margareta Albért
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Dnr

Paragraf

Tjänsteperson

28 Äldreomsorgsplan Storfors
kommun 2023-2027

KS/2022:84

KS § 83

Verksamhetschef
Vård och stöd
Margareta Albért

29 Renovering simhallen

KS/2022:135

KS § 87

Enhetschef
Teknisk drift
Jukka Mäenpää

30 Ny anslutningsväg till
badplats i Lungsund

KS/2022:147

KS § 88

Enhetschef
Teknisk drift
Jukka Mäenpää

31 Revidering av ägarstyrning
Renhållningsbolaget

KS/2022:152

KS § 95

Kommunchef
Johan Rosqvist

32 Marköverlåtelseavtal, del
av Storfors 11:117

KS/2022:129

KS § 104

Kommunchef
Johan Rosqvist

2022-03-18

Följebrev granskning av investeringsprocessen
Vi har genomfört en granskning av kommunens investeringsprocess för pågående
investeringar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Syftet är att översiktligt bedöma
ändamålsenligheten i kommunens investeringsprocess.
Rapportens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att
investeringsprocessen inte är ändamålsenlig. Vi bedömer att det saknas strukturer och
formaliserade riktlinjer för processen i sin helhet. Det saknas ett tydligt arbetssätt för
investeringar, från det att behov uppkommer till projektens genomförande. Vidare har vi
uppmärksammat att de riskbedömningar som görs avseende de planerade projekten saknar en
tydlig metodik, i den mån riskbedömningar genomförs. Vi noterar också att det saknas rutiner
för återrapportering och uppföljning inom kommunens investeringsprojekt.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att:
- Ta fram övergripande riktlinjer för investeringsprocessen.
- Upprätta rutiner för när återrapportering och uppföljning ska ske inom kommunens
investeringsprojekt.
- Utarbeta mallar för hur riskbedömningar ska göras i investeringsprojekten.
Förutom svar på hur kommunstyrelsen avser att hantera de rekommendationer som
framkommit i granskningen önskar revisionen förtydligande avseende ytterligare några
områden:
•

•
•
•
•

I granskningen har framkommit att det för närvarande går 65 elever på skolan och att
den planerade skolan dimensioneras för 150 elever, detta trots att elevunderlaget i
kommunen minskat sedan 2011 då beslutet fattades. Vi önskar få beskrivet hur
verksamheten beräknat behovet.
Vi önskar att kommunstyrelsen beräknat räntekostnaden för investeringen
Vi ber kommunstyrelsen redogöra för hur man planerat för en effektiv
skolorganisation inför investeringen.
Vi önskar att kommunstyrelsen beskriver hur man ser på koncernens totala
investeringskostnader och låneutrymme.
Vi vill att kommunstyrelsen redogör för den eventuella riskanalys som genomförts
inför investeringen.

Utöver ovanstående synpunkter hänvisar vi till vår rapport som helhet.
Vi önskar att kommunstyrelsen inkommer med kommentarer utifrån ovanstående
iakttagelser, senast den 15 augusti 2021.
För kommunrevisionen
Ingemar Olsson
Ordförande

Granskning av
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Rapport
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1

Sammanfattning
Vi har av Storfors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens
investeringsprocess för pågående investeringar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för
år 2021.
Syfte med granskningen är att översiktligt bedöma ändamålsenligheten i kommunens
investeringsprocess.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att
investeringsprocessen inte är ändamålsenlig. Vi bedömer att det saknas strukturer och
formaliserade riktlinjer för processen i sin helhet. Det saknas ett tydligt arbetssätt för
investeringar, från det att behov uppkommer till projektens genomförande. Vidare har vi
uppmärksammat att de riskbedömningar som görs avseende de planerade projekten
saknar en tydlig metodik, i den mån riskbedömningar genomförs.
Vi noterar också att det saknas rutiner för återrapportering och uppföljning inom
kommunens investeringsprojekt.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att:

— Ta fram övergripande riktlinjer för investeringsprocessen.
— Upprätta rutiner för när återrapportering och uppföljning ska ske inom kommunens
investeringsprojekt.

— Utarbeta mallar för hur riskbedömningar ska göras i investeringsprojekten.
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2

Bakgrund
Vi har av Storfors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens
investeringsprocess för pågående investeringar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för
år 2021.
I den granskning som kommunrevisionen genomfört under 2020 beskrivs att
kommunen planerar för en investering i en ny F-6 skola i Kyrksten. Den ska ersätta
skolan i Bjurtjärn. Beslutet om byggnation har fattats, men beslutet har inte vunnit laga
kraft. En kalkyl visar på en uppskattad nybyggnadskostnad till ca 80 mnkr exkl.
kostnader för rivning av befintlig skola. Bedömningen är ändå att kommunen kommer
att klara av investeringen. I den tidigare granskningen framkommer också att en
investering i en ny skola kommer att ytterligare sänka kommunens soliditet om den ska
lånefinansieras helt eller delvis. I årsredovisningen för 2020 framgår att de långfristiga
skulderna är lite drygt 100 mnkr. En fullständig lånefinansiering av skolan i Kyrksten
med 80 mnkr skulle alltså innebära en ökning av de långfristiga skulderna med ca 80
procent. Kommunen är redan exponerad för en ränterisk och den risken skulle alltså
öka ytterligare.
De förtroendevalda revisorerna bedömer att det kan finnas risk för brister i styrning,
kontroll och uppföljning av investeringsprojekt och har sett det som väsentligt att granska
att kommunen har en ändamålsenlig och tillförlitlig investeringsprocess, särskilt med
tanke på den ekonomiskt allvarliga situationen.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma ändamålsenligheten i kommunens
investeringsprocess.
Granskningen omfattar följande revisionsfrågor:
 Finns det en kontrollmiljö med en struktur innehållande tydliga uppdrag,
ansvarsfördelning, och ansvarsutkrävande, riktlinjer och rutiner?
 Finns det en fungerande information och kommunikation som är aktuell,
tillräcklig, begriplig och tillgänglig?
 Finns tydliga och kompletta beslutsunderlag och omfattar de samtliga utgifter
förenade med investeringarna?
 Görs det väsentliga riskbedömningar och analyser som bygger på etablerad
metodik?
 Finns det identifierade kontrollaktiviteter, utifrån gjorda riskbedömningar, som
fungerar förebyggande och upptäckande?
 Finns det en löpande uppföljning och rapportering i enlighet med plan eller vid
behov och inkluderar den en övervakning av vidtagna åtgärder?
 Hur koordineras, sammanställs och prioriteras krav och önskemål från
verksamheternas olika intressen såsom verksamhetsdrivande krav, IT-krav och
krav på hållbar miljö och energiförsörjning i byggprojekten?
3
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 Hur sker beredning av ärenden inför beslut av investeringar till berörd nämnd?

2.2

Avgränsning
Granskningen omfattar pågående investeringar under 2021. Vi har i vår granskning
gjort fördjupade studier av ett av kommunens investeringsprojekt. Projektet avser en ny
F-6 skola i Kyrksten.

2.3

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Kommunallagen 6 kap
— Interna regelverk, policys och beslut

2.4

Ansvarig nämnd/styrelse
Granskningen avser kommunstyrelsen.

2.5

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar
med kommunchef, kommunstyrelsens arbetsutskott och rektor som varit samordnare i
projekteringen av det granskade projektet.
Dokumentstudier avser bl.a.:
— Beslutsdokument för utvalda investeringsprojekt
 Kommunstyrelsens reglemente
— Investeringskalkyl och beslutsunderlag.
Rapporten är faktakontrollerad av kommunchef.

3

Om det granskade investeringsprojektet
Inom ramen för denna granskning har ett investeringsprojekt valts ut för en fördjupad
granskning. Vi har valt att granska ett projekt för att illustrera arbetssättet med
investeringar i Storfors kommun.
F-6 skola med integrerad förskola i Kyrksten
Ett investeringsprojekt som varit pågående i Storfors kommun under år 2021 har avsett
en ny F-6 skola i Kyrksten. Skolan är dimensionerad för 150 barn uppdelat på fritids,
förskola och grundskola. Skolan ska även innehålla en mindre idrottshall. I samband
med byggnationen av skolan har kommunfullmäktige beslutat att riva fem lokaler för att
eliminera kostnader för bland annat försäkringar, underhåll och besiktningar.
4
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I skrivande stund har projektet inte påbörjats efter att kommunfullmäktiges senaste
beslut i ärendet överklagats till förvaltningsrätten. Byggnationen av den nya skolan har
således inte inletts.

4

Resultat av granskningen

4.1

Organisation
I Storfors kommun består den politiska organisationen av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och valnämnden. Övriga nämnder är lokaliserade i andra kommuner.
Kommunstyrelsen har ett tillhörande arbetsutskott och ett individutskott.

I Storfors kommunstyrelses reglemente 1 framgår att det är kommunstyrelsens ansvar
att ansvara för den ekonomiska förvaltningen. I uppgiften ingår bland annat underhålla
och förvalta kommunens egendom. Därutöver fastslår reglementet bland annat att
kommunstyrelsen ansvarar för:
•
•

”köp, försäljning, byte fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd
av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt
inom av Kommunfullmäktige fastställd kostnadsram
Att vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige
fastställt

•

beslut om planuppdrag samt antagande av detaljplaner och ändring av planer
av mindre vikt där åtgärderna inte är allmänna eller principiella

•

att utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen”

Kommunstyrelsen har således det övergripande ansvaret för plan, mark och
samhällsbyggnad.

1

Antagen av kommunstyrelsen 2019-02-11
5
© 2022 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Storfors kommun
Granskning av investeringsprocessen
2022-03-10

4.2

Riktlinjer och styrdokument för investeringsprocessen
Enligt uppgift saknar Storfors kommun skriftliga rutinbeskrivningar och styrdokument
som beskriver kommunens investeringsprocess.
Inför varje mandatperiod antar kommunfullmäktige i Storfors kommun en
investeringsbudget. I investeringsbudgeten framgår investeringar för de kommande
fyra åren. Investeringsbudgeten baseras på identifierade behov av kommunens
samtliga verksamheter, vilka enligt uppgifter lyfts av verksamheterna själva under
budgetarbetets gång. Enligt uppgift ges kommunens verksamheter uppdraget att ta
fram sina investeringsbehov årligen. Behoven samordnas senare av verksamhetschef.
I intervjuer uppges arbetssättet fungera, men det saknas tydliga strukturer för arbetets
utformning. Detta resulterar i att kommunens verksamheter presenterar sina behov
olika, vilket medför att vissa verksamheters behov inte framgår eller beskrivs lika tydligt
som andras.

4.2.1

Bedömning
Vi kan utifrån vår granskning konstatera att det saknas formaliserade rutiner för
kommunens investeringsprocess. Vi bedömer därför att Storfors kommun bör ta fram
riktlinjer och rutiner för hur kommunens investeringsprocess går till från uppkomna
behov fram tills projektets genomförande samt avslut. Vi anser att tydliga strukturer för
investeringsprocessen kan säkerställa en strategisk planering och ett effektivt
genomförande av kommunens investeringsprojekt.
Vi bedömer vidare att Storfors kommun har ett behov av tydliga rutiner eller
instruktioner för hur verksamheter ska presentera sina behov under budgetarbetet och
vad som ska ingå i behovsanalysen. Genom att ge strukturer i arbetet anser vi att
samtliga verksamheter ges möjlighet att redovisa sina behov på ett enhetligt sätt och
på så sätt även öka ändamålsenligheten i kommunens investeringsprocess.

4.3

Beredning inför beslut och beslutsunderlag
I granskningen har vi bett att få ta del av dokument som beskriver beredning inför
beslut och beslutsunderlag, men i kontakten med kommunen uppges att sådana
dokument inte finns att tillhandahålla.
I faktakontrollen beskrivs att beredningsgången utgår från ett årshjul som beskriver de
beslut som ska tas under året. I årshjulet finns ett stoppdatum för inlämnande av
beslutsunderlag till nämnd, som innan överlämning ska beredas av en
tjänstepersonsberedning med representation från alla verksamheter samt
kommunsekreteraren. Därefter sker en ordförandeberedning med kommunstyrelsens
ordförande och verksamhetschefer. Vidare lämnas underlaget till kommunstyrelsens
arbetsutskott. Vidare beskrivs att ärenden i vissa fall går igenom beredningsprocessen
flertalet gånger innan de lyfts till kommunstyrelsen arbetsutskott. Vi har efterfrågat
dokumentation om årshjulet men inte erhållit det.
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4.3.1

Beredning inför beslut och beslutsunderlag i skolprojektet

Skolprojektet i Kyrksten inleddes med en förstudie år 2011. Förstudien utredde behovet
av att bygga en ny skola i Bjurtjärn. I förstudien inkluderades bland annat erfarenheter
från byggandet av Vargbroskolan, en behovsanalys och tekniska aspekter. Förstudiens
slutsats var att det fanns goda förutsättningar att bygga en ny skola i kommunens östra
delar. I förstudien redovisades tre lokaliseringsförslag. Förstudien presenterade även
förslaget att skolan skulle dimensioneras för ungefär 150 barn och 40 medarbetare
som dagligen har sin arbetsplats i skolan.
Dimensioneringen av skolan grundar sig enligt uppgifter på skolverksamhetens
bedömning av antalet elever och barn som kommer att gå på skolan. I dagsläget
studerar 65 elever på Bjurtjärns skola och det finns två förskolor med totalt 40 barn.
Inom några år förväntas antalet elever och barn öka. Det finns även en förhoppning om
att fler elever ska flytta in i kommunen. I intervju konstateras att dimensioneringen av
skolan inte baserats på någon kalkyl, utan på en analys av nuläget med någorlunda
marginal för framtida befolkningsstrukturer. Det är inte uppklarat hur antalet 150 elever
blev fastställt.
År 2015 genomfördes en PENG-analys2 för att analysera om en nybyggd skola eller
renovering av den befintliga skolan i Bjurtjärn var att föredra. Analysen genomfördes av
en upphandlad konsult. Analysen konstaterade att en nybyggd skola i Kyrksten gav
mer nytta ur ett ekonomiskt perspektiv.
Kommunfullmäktige beslutade att inleda projekteringen av skolan i Kyrksten vid
sammanträdet 2018-05-30 (§ 52). I samband med detta beslutade kommunfullmäktige
att avsätta 5 mnkr för projekteringen. Inför beslutet har ärendet beretts i
kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) och kommunstyrelsen.
Vid sammanträdet 2019-06-10 (§ 129) beslutade kommunstyrelsen att utse en
styrgrupp för projekteringen av den nya skolan. Storfors kommun anordnade inom
ramen för projektet en arkitekttävling där arkitekter fick presentera skisser och förslag
på skolans utformning. Ett arkitektbolag blev sedan utvalt och ingick i projektgruppen.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-11 (§ 105) beslutar
kommunfullmäktige att bygga en F-6 skola med integrerad förskola i Kyrksten, samt att
riva ett antal lokaler i samband med byggnationen. Beslutsunderlaget för beslutet
bestod av följande:
•
•

PENG-analys
Kalkyl

PENG står för Prioritera Enligt NyttoGrunder. Modellen försöker fastställa vilka nyttor som en viss
investering ger. Nyttor kan vara relaterade både till kostnadsbesparingar och intäkter.
2
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•
•
•
•
•
•

Bakgrund och processbeskrivning
Skiss fasader, Link arkitektur
Skiss plan, Link arkitektur
Tjänsteutlåtande från kommunchef
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

I tjänsteskrivelsen presenterades en uppskattad kostnad för skolan som uppgick till ca
85 mnkr, inklusive projekteringskostnader. Kostnaden baserades på kalkyler som
genomfördes under augusti 2021. Det poängteras i tjänsteskrivelsen att det sedan
augusti skett stora prisökningar på byggmaterial, vilket kan komma att påverka den
beräknade kostnaden. I kalkylen har man dock till viss del beaktat prisökningarna.
Ränterisken uppges inte vara inkluderad i kalkylen.
I beslutet fastställs att kommunens låneutrymme skulle utökas med ungefär 85 mnkr.
Det framkommer även att man behöver göra en budgetförberedelse för att täcka en
ökad driftkostnad under det första året efter att skolan färdigställts med ca 1,5 mnkr.
I samband med nybyggnationen har kommunfullmäktige beslutat att riva fem
byggnader. Kostnaderna för rivningarna är enligt uppgift en uppskattning från Energi
Funktion Komfort, Skandinavien AB (EFKAB) och uppgår till ungefär 1,8–2,5 mkr.
Kostnaderna är inkluderade i kalkylen.

4.3.2

Riskbedömningar
I intervjuer uppges att viss riskbedömning genomförs i kommunens investeringsprojekt.
Det är dock oklart huruvida det sker utifrån etablerad metodik och struktur då vi inte har
tagit del av underlag som styrker detta. I faktakontrollen framhåll att riskbedömning
sker enligt viss etablerad metodik och struktur.

4.3.3

Bedömning
I det granskade projektet anser vi beslutsunderlagen vara tillräckligt tydliga och
underbyggda. Kalkylerna anses kompletta och innefattar de kostnader som är förenade
med ett projekt. Vi har i vår granskning inte bedömt kostnadsnivån som behandlas i
kalkylen. Vi kan konstatera att materialkostnader under de senaste åren har ökat och
det är därmed svårt att bedöma om kostnadskalkylen kan anses vara realistisk.
Som tidigare konstaterats finns inte enhetliga riktlinjer för investeringsprocessen, därav
saknas det även formaliserade rutiner för hur beredning av ärenden inför beslut av
investeringar ska gå till. Det finns inte heller några mallar för vad kalkyler och
beslutsunderlag ska innehålla.
Utifrån vår granskning kan vi konstatera att det saknas etablerad metodik och struktur
för att säkerställa att väsentliga riskbedömningar genomförs inom ramen för
kommunens investeringsprojekt. Enligt vår bedömning är det en svaghet att det inte
finns tydliga strukturer för analyser av risker och genomförande av
konsekvensanalyser avseende planerade investeringar.
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4.4

Projektorganisation
I intervju framkommer att Storfors kommun inte har en fastställd struktur för
projektorganisationen för kommunens investeringsprojekt. Projektorganisationen
anpassas efter varje projekt och dess förutsättningar. Verksamhetsföreträdare
framhåller att arbetssättet fungerar eftersom all kompetens är samlad inom en
nämnd/styrelse, vilket underlättar arbetet.
Genomgående i varje projekt är att projektet alltid tilldelas en uppdragsansvarig och att
arbetsfördelningen fastställs.

4.4.1

Projektorganisation för skolprojektet
Projektorganisationen för det utvalda skolprojektet i Kyrksten är enligt uppgift under
ombildning och har förändrats under tidens gång. I nuläget består
projektorganisationen av följande:
•
•
•
•
•

Kommunchef tillika intern projektledare
Extern projektledare
Styrgrupp (upplöst tillsvidare)
Kärnkompetens från skolverksamheten
Arkitekt

Kommunchefen har varit den som haft det övergripande ansvaret för projektet.
Kommunchefen har enligt tjänsteutlåtande 2021-09-23 ansvarat för den löpande
dialogen med upphandlingsenheten, projekteringskonsult, arkitekter samt rapporterat
till den politiska nivån.

4.5

Krav från verksamheten
I intervjuer konstateras att representanter från berörd verksamhet i hög grad inkluderas
i arbetet med kommunens investeringsprojekt. Ofta får verksamhetsföreträdare ge
synpunkter och önskemål på exempelvis lokalernas utformning eller liknande för att
säkerställa att byggnationen överensstämmer med verksamhetens behov.

4.5.1

Verksamhetens inspel i skolprojektet
I det granskade skolprojektet blev en rektor utsedd till projektledare tidigt i projektet.
Vidare har rektorns roll i projektet varit att framföra skolverksamhetens önskemål och
synpunkter inom ramen för investeringsprojektet. Det framförs i intervju att
synpunkterna baserades på inspel från personal i både förskola och grundskola, samt i
dialog med projektets arkitekt och upphandlade konsult. Vidare poängteras att personal
från skolverksamheten inte gett krav på exakt antal rum, storlek eller yta för skolan,
utan snarare önskemål på storlek, utformning mm. av skollokalerna.

4.5.2

Bedömning
Vi ser positivt på att berörda verksamheter i ett investeringsprojekt har möjlighet att
framföra sina synpunkter och önskemål. Enligt vår bedömning är det också viktigt att
inkludera en analys av nuvarande och framtida tänkbar organisation i en investering av
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lokaler då lokaler och lokalisering har stor påverkan på hur organisationen kommer att
se ut. I vår granskning har vi inte sett några indikationer om att organisationsfrågan har
nämnts i diskussionerna med verksamheten.

4.6

Löpande rapportering och uppföljning
Enligt uppgifter saknas det beslutade tidsramar och strukturer för när återrapportering
inom kommunens investeringsprojekt ska ske. Det framförs i intervju att uppföljning
oftast sker vid revideringen av investeringsbudgeten, men att annan typ av uppföljning
av projekten inte sker regelbundet. I revideringen av investeringsbudgeten får politiken
information om hur mycket medel som förbrukats och om det finns några avvikelser
som måste hanteras.
Kommunikationen och regelbundenheten i återrapporteringen identifieras av
verksamhetsföreträdare vara ett utvecklingsområde.

4.6.1

Löpande rapportering och uppföljning i skolprojektet
Det har enligt uppgifter ännu inte beslutats en tydlig tidplan för återrapportering i
kommunens investeringsprojekt som avser en ny skola i Kyrksten. Enligt uppgift
kommer detta att ske när investeringsprojektet påbörjas.

4.6.2

Bedömning
Vår bedömning är att det saknas strukturer för regelbunden rapportering och
uppföljning inom kommunens investeringsprojekt. Vi bedömer därför att kommunen bör
fastställa en struktur och tidplan för när återrapportering ska ske i alla
investeringsprojekt för att säkerställa att information och uppföljning sker med
regelbundenhet.

5

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att
investeringsprocessen inte är ändamålsenlig. Vi bedömer att det saknas strukturer och
formaliserade riktlinjer för processen i sin helhet. Det saknas ett tydligt arbetssätt för
investeringar, från det att behov uppkommer till projektens genomförande. Vidare har vi
uppmärksammat att de riskbedömningar som görs avseende de planerade projekten
saknar en tydlig metodik, i den mån riskbedömningar genomförs.
Vi noterar också att det saknas rutiner för återrapportering och uppföljning inom
kommunens investeringsprojekt.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att:

— Ta fram övergripande riktlinjer för investeringsprocessen.
— Upprätta rutiner för när återrapportering och uppföljning ska ske inom kommunens
investeringsprojekt.

— Utarbeta mallar för hur riskbedömningar ska göras i investeringsprojekten.
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Följebrev beträffande länsgemensam granskning av palliativ vård

Storfors kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och
kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad,
Kil, Kristinehamn, Munkfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam
granskning gällande Palliativ vård. En styrgrupp bestående av revisorer från de ingående
parterna har varit sammanhållande för projektet. Helseplan har på uppdrag av revisorerna
genomfört granskningen.
Det övergripande syftet har varit att granska om Region Värmland och kommunerna – utifrån
sina respektive ansvar och uppdrag – har inrättat arbets- och samverkansformer samt rutiner
för informationsöverföring, i syfte att tillgodose berörda patienters behov av palliativ vård och
omsorg i livets slutskede. Granskningens utgångspunkt har varit om Regionstyrelsen,
kommunstyrelserna och ansvariga nämnder genom styrning, uppföljning och intern kontroll
säkerställt att det finns rutiner och avtal som syftar till en ändamålsenlig palliativ vård
respektive omsorg i livets slutskede.
En uppföljning av revisionsrapporten ”Palliativ vård” från 2015 har ingått i granskningen. I
granskningen har även regionens läkarbemanning, tillgänglig för palliativ vård, belysts.
Granskningen har avgränsats till att gälla palliativ vård och har omfattat verk-samhet i de i
granskningen ingående kommunerna samt i regionen.
I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande:
Den samlade bedömningen är att Region Värmland och kommunerna – utifrån sina respektive
ansvar och uppdrag – delvis har inrättat arbets- och samverkansformer samt rutiner för
informationsöverföring, i syfte att tillgodose berörda patienters behov av palliativ vård och
omsorg i livets slutskede. De rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen
har delvis implementerats.
Det bedöms finnas ett antal brister i Region Värmland och länets kommuner avseende arbetsoch samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring som leder till ökade risker.
Kännedom om avtal och brister är inte fullständigt implementerat i hela organisationerna. Det
bedöms saknas uppföljning avseende avtal och andra styrdokuments efterlevnad av ansvarig
styrelse och nämnd och Region Värmlands internkontroll bedöms som bristfällig avseende
palliativ vård. Vidare bedöms att Region Värmland och kommunernas ansvariga styrelsers
och nämnders styrning för att säkerställa arbets- och samverkansformer mellan
huvudmännens enheter som bristande.

Helseplan bedömer att rekommendationer från den ursprungliga granskningen till viss del har
tagits i beaktande. Det har inom ramen för granskningen inte framkommit att tidigare
landstinget och länets kommuner utformat enhetliga överenskommelser för samverkan inom
palliativ vård och det har inte heller framkommit att tidigare landstinget har skapat en
funktion som ansvarar för att bistå vårdenheterna i detta avseende. Vidare bedöms att Region
Värmland tillsammans med länets kommuner inte har utformat en övergripande plan för
utveckling av den palliativa vården men att flertalet åtgärder har genomförts på regional och
kommunal nivå.
Berörda kommunala styrelser och nämnder och Regionstyrelsen samt Hälso- och
sjukvårdsnämnden rekommenderas, utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden, att:
•

Säkerställa att kännedomen kring avtal och överenskommelser ökar för att minska
risken för att samverkan blir personbunden.

•

Säkerställa att det finns rutiner framtagna och implementerade i verksamheter
avseende att säkerställa att avtal och överenskommelser följs upp löpande, eller vid
behov.

•

Säkerställa att uppföljning av avtal och andra styrdokuments efterlevnad genomförs
utifrån fastställd struktur, vilket kan utföras av ansvariga verksamheter genom så
kallade egenkontroll inom den interna kontrollen.

•

Säkerställa att regionens och kommunernas uppföljning är tillräcklig för att
säkerställa ändamålsenliga arbets- och samverkansformer, exempelvis genom att
säkerställa systematisk uppföljning i form av förslagsvis mätbara mål i
verksamhetsplan och uppföljning i verksamhetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse
eller inom ramen för internkontroll.

Revisorerna översänder härmed den bilagda rapporten och emotser kommunstyrelsens svar,
med redogörelse av vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av iakttagelserna i
rapporten, senast den 10 augusti 2022

Kommunens revisorer

Ingemar Olsson, ordförande

Granskning av palliativ vård, gemensam
granskning mellan Region Värmland och
de värmländska kommunerna
Slutrapport
2022-02-03
Ulrike Deppert, projektledare
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Palliativ vård
Den palliativa vården i Region Värmland bedrivs inom såväl kommunernas som i regionens verksamheter.
De gemensamma målen för vården är att det ska finnas resurser, kunskap och förmåga att ge patienten i
behov av palliativ vård ett optimalt fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt omhändertagande. Patient och
närstående ska uppleva trygghet i kontakten med vårdgivarna och de ska veta hur ansvarig vårdgivare kan
kontaktas. Förutsättningar ska ges för att patienten ska kunna leva den sista perioden av sitt liv i hemmet
om han eller hon så önskar.
Allmän palliativ vård ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap
och kompetens i palliativ vård. Denna vårdnivå ansvarar kommunerna för och patienterna kan även vårdas
inom slutenvårdens alla verksamheter.
Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda
behov och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens inom palliativ
vård.

Socialstyrelsen beskriver
fyra hörnstenar för en god
palliativ vård:
• att läkare,
sjuksköterskor och
annan personal arbetar
tillsammans
• att de arbetar för att
lindra symtom
• att de kommunicerar
med och bygger en
relation till den sjuke
• att de ger stöd till
närstående
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Palliativ vård
Kommunens uppdrag
•
Kommunerna ansvarar för hemsjukvården från sju års ålder. För läkarinsatser ansvarar Region Värmland.
•
Vid vård i livets slutskede kan personen under sin sista tid få hjälp och stöd av hemtjänst och hemsjukvård med personlig omvårdnad och
mediciniska åtgärder. Hemtjänst och hemsjukvård samverkar med läkare och sjuksköterskor på vårdcentralen, specialistmottagning,
öppenvårdsteam och vårdavdelning på sjukhus.
Regionens uppdrag
•
Onkologikliniken har det samordnande ansvaret för den specialiserade palliativa vården i Region Värmland. Det finns palliativa vårdplatser på
Centralsjukhuset Karlstad och på sjukhusen i Arvika och Torsby.
•
Onkologiklinikens palliativa uppdrag omfattar såväl specialiserad palliativ öppenvård som slutenvård till vuxna patienter med cancersjukdom.
•
De palliativa teamen arbetar dagtid, vardagar, i nära samarbete med kommunens hemsjukvård och hemtjänst som finns tillgänglig dygnet runt.
Teamens utgångsorter är Arvika, Karlstad, Kristinehamn, Säffle och Torsby.
•
De bidrar även med konsultstöd i form av bedömningar, rådgivning och stöd i såväl allmänna som specialiserade palliativa frågeställningar
oavsett ålder, diagnos och bostadsort inom Region Värmland.
•
Region Värmland har ansvaret för hälso- och sjukvård för barn upp till sju år. Överenskommelse har tagits fram mellan tidigare landstinget och
länets kommuner avseende palliativ vård och vård av barn med särskilda behov i hemmet upp till sju år och fastställer att tidigare landstinget
att köpa tillfällig insats av kommunen.
Närsjukvårdsteam
•
Personer med omfattande vård- och omsorgsbehov har ofta insatser från fler än en huvudman. Patienter med omfattande vård- och
omsorgsbehov remitteras till närsjukvårdsteamen och skrivs in efter remissbedömning. När remissen är accepterad tar närsjukvårdsteamet
över som fast läkarkontakt och fast vårdkontakt, men patienten behåller sin listning på vårdcentral.
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Annat i beaktning – Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
IVO genomförde en tillsyn i samband med smittspridning av
covid-19 bland äldre på särskilda boenden. IVO lämnade tre
frågor:
1.

2.

3.

Hur regionen arbetat för att säkerställa att regionen
under pågående smittspridning av covid-19
upprätthåller en god och jämlik vård för de patienter
som bor på särskilt boende för äldre inom regionen.
Hur regionen arbetat med att säkerställa att patienten
och deras närstående får individuellt anpassad
information och görs delaktiga i vård och behandling.
Hur regionen arbetat med att säkerställa att vård i livets
slutskede sker i enlighet med gällande regelverk och att
beslut om vård i livets slutskede fattas av läkare i
samråd med sjuksköterska eller annan legitimerad
personal efter individuell bedömning.

Region Värmlands redovisning:
1. Region Värmland har genom vårdval vårdcentral tydligt
kravställt hur och i vilken omfattning läkarresurser ska
finnas inom den kommunala hälso- och sjukvården. Det
finns specificerat vilken läkare som är ansvarig och vilken
tid som ska finnas avsatt.
2. Regionen ställer specifika krav på läkare att
I.

Medverka vid upprättande, revidering och uppföljning av
individuella vårdplaner, samt göra regelbundna besök vid
boendeenheter enligt överenskommelse med kommunen.

3. Regionen ställer specifika krav på läkare att
I.

Hålla brytpunktsamtal och planera palliativ vård

II.

Brytpunktssamtal ska genomföras med patient och/eller
anhöriga, med om möjligt, kommunens sjuksköterska.

III.

Vårdplan ska tas fram vid eventuell försämring av tillståndet

Uppföljning sker genom vårdvalets ersättningsprocess, och
genom de samverkansformer som finns etablerade mellan
regionen och kommunerna.
5

2022-02-03

Annat i beaktning – Coronakommissionen
Kommissionens delbetänkande ”Äldreomsorgen under
pandemin” (2020) och gör följande övergripande bedömning:
•

Strategin att skydda de äldre har misslyckats.

•

Äldreomsorgens institutioner har strukturella brister:
dessa lämnade verksamheten oförberedd och illa rustad
för en pandemi.

•

Besluten om åtgärder för äldreomsorgen var sena och
otillräckliga.

•
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Ansvaret för att de strukturella bristerna inte åtgärdats
delas av flera men vilar ytterst på regeringen och tidigare
regeringar som känt till dem.

2022-02-03

•

Regelverket som styr äldreomsorgens möjligheter till nödvändiga
smittskyddsåtgärder är otillräckligt eller otydligt.

•

Fragmenterad organisation med många aktörer.

•

Dubbelt huvudmannaskap bland annat för omsorg (kommuner)
och läkarinsatser (regioner) ställer stora krav på samverkan.

•

Bemanning, kompetensbrist och ohållbar arbetssituation.

•

Bristande medicinsk kompetens och utrustning på särskilda
boenden.

Övriga uppmärksammade brister
•

Regionerna borde ha säkerställt läkarnärvaro och individuella
läkarbedömningar i särskilda boenden.

•

Läkarbedömningar på distans utan kännedom om patienten borde
inte ha förekommit.

•

Regionala riktlinjer kring vårdnivå bör utformas med försiktighet
och betona den individuella bedömningen.

Annat i beaktning – Coronakommissionen
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Metod (sida 1 av 4)
Övergripande dokumentgranskning

Urval av granskade avtal/överenskommelser/rutiner

•

Dokument som avser samverkan mellan region och kommun
samt samverkan mellan kommuner.

•

Palliativ vård och vård av barn med särskilda behov i hemmet
upp till 7 år

•

Patientsäkerhetsberättelse för Region Värmland och länets
kommuner.

•

Riktlinje palliativ vård, Värmlands kommuner

•

Uppdragsbeskrivning palliativa ombud

•

Överenskommelse för samverkan mellan x kommun och
vårdcentralen x

•

Konstaterande av dödsfall utanför sjukhus, allmänläkarens
uppdrag

•

Ordination vid palliativ vård i hemmet

•

Rond i hemsjukvården i x kommun - samverkansrutin för
sjuksköterska och läkare

•

Vård i livets slutskede utanför sjukhus

•

Dokument såsom rutiner och riktlinjer, policies och
uppdragsbeskrivning för palliativa ombud.

•

Anvisning för registrering i Svenska palliativregistret.

•

Politiska viljeinriktningar för Nya Perspektiv och
Samverkansnämnden för Mellansverige

Planera
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Genomföra

Analysera

Rapportera

Metod (sida 2 av 4)
Intervjuer

91 intervjuer har genomförts med förtroendevalda och verksamhetsrepresentanter från Region Värmland och deltagande kommuner.
Funktioner Region Värmland

Funktioner kommuner

Ordförande och vice
ordförande Regionstyrelsen

Avdelningschef slutenvård
vårdavdelning

Ordförande Kommunstyrelse,
Socialnämnd eller ansvarigt
utskott

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

Regiondirektör

Medicinskt ansvarig läkare

Förvaltningschef

Socialt ansvarig samordnare

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Chef ekonomiservice

Sektorschef

Distriktssköterska

Områdeschef slutenvård

Ordförande palliativa rådet

Verksamhetschef

Sjuksköterska

Områdeschef område
samverkan, område
vårdkvalitet

Utvecklingsledare Nya
Perspektiv

Avdelnings- och enhetschef

Undersköterska

Chef för sjuksköterskor

Palliativt ombud

Verksamhetschef
vårdcentralsområde

Planera
9
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Genomföra

Analysera

Rapportera

Metod (sida 3 av 4)

43

Arvika

8

Eda

15

Filipstad

13

Forshaga

7

Grums

15

Hagfors

13

Hammarö

10

Journalgranskningen försvåras av att det är olika journalsystem som används i
kommunerna.

Karlstad

15

Kil

13

Några sjuksköterskor är duktiga på att dokumentera, andra gör det mycket sparsamt.
Sjukgymnasternas dokumentation ger en bra bild över patientens sjukdomsbild, varför
vårdgivaren är där samt mål för behandlingen.

Kristinehamn

15

Munkfors-Ransäter

6

Storfors

6

Sunne

11

Säffle

7

Torsby

15

Årjäng

9

Journalgranskning har genomförts av experter, uppdelat per region och vardera kommun.
Totalt har 178 journaler granskats.
Vissa frågor från journalgranskning kommer redovisas löpande i rapporten. Hela
journalgranskningen kommer redovisas som bilaga, samt för vardera kommun i respektive
bilaga.
Översiktlig sammanfattning från journalerna:

•

•
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Antal journaler

Regionen

Journalgranskning

•

Region/Kommun

Lättast att se det palliativa förloppet när NVP-journal bifogats.

2022-02-03

Metod (sida 4 av 4)
Workshop

Syftet med workshopen var att förankra preliminära iakttagelser och revisionsresultat samt ge deltagarna en möjlighet till kompletterande
faktagranskning, utöver ordinarie sakgranskning av rapportutkast.
Deltagare
•
•
•

Samtliga intervjuade blev inbjudna samt fick skicka inbjudan vidare.
Presidierna i de aktuella styrelserna och nämnderna bjöds också in.
Totalt 36 deltagare.

Resultat
• Det framkom vid workshop att det upplevs saknas ett grunddokument avseende palliativ vård på övergripande nivå, samt både
rutiner och riktlinjer på mer detaljnivå.
• Ansvarsfördelningen för styrning och utveckling av den palliativa vården upplevs som otydlig. Det upplevs inte klarlagt vad
specialiserad och allmän palliativ vård är, att den palliativa vården är till för alla oavsett patientgrupp och hur den nationella
vårdplanen för palliativ vård ska implementeras.
• Uppdrag, ansvar och mandat för palliativ rådet behöver tydliggöras.
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Läsanvisningar
Huvudrapporten ger
samlad information av
granskningens
iakttagelser,
bedömningar och
rekommendationer för
både Region Värmland
och den värmländska
kommunerna.
Här ges också en
jämförande bild av
kommunerna.

12
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16 individuella
kommunbilagor ger
ytterligare detaljerade
information om
respektive kommun.

Samlad bedömning
Bedömning
• Den samlade bedömningen är att Region Värmland och kommunerna – utifrån sina respektive ansvar och uppdrag – delvis har
inrättat arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose berörda patienters behov av
palliativ vård och omsorg i livets slutskede. De rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen har delvis
implementerats.
• Det bedöms finnas ett antal brister i Region Värmland och länets kommuner avseende arbets- och samverkansformer samt rutiner
för informationsöverföring som leder till ökade risker. Kännedom om avtal och brister är inte fullständigt implementerat i hela
organisationerna. Det bedöms saknas uppföljning avseende avtal och andra styrdokuments efterlevnad av ansvarig styrelse och
nämnd och Region Värmlands internkontroll bedöms som bristfällig avseende palliativ vård. Vidare bedöms att både Region
Värmland och kommunernas ansvariga styrelsers och nämnders styrning för att säkerställa arbets- och samverkansformer mellan
huvudmännens enheter som bristande.

Iakttagelser (sida 1 av 2)
Revisionsfråga 1
Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner avseende palliativ vård?
Avtal/överenskommelser avseende palliativ vård
•
•
•
•

Palliativ vård och vård av barn med särskilda behov i hemmet upp till 7 år
Riktlinje palliativ vård, Värmlands kommuner
Uppdragsbeskrivning palliativa ombud
Överenskommelse för samverkan mellan x kommun och vårdcentralen x

Iakttagelser
• En stor del av avtal och överenskommelser har utgått vid tillfället för granskningen.
• Kännedom om avtal och överenskommelser varierar.
• Kommunernas representanter hänvisar till exemplifierade dokument som ”regionens”, att ansvar för dokument upplevs inte åligga
dem utan ska skötas av regionens företrädare.

14

2022-02-03

Iakttagelser (sida 2 av 2)
Revisionsfråga 2
Vilka styrdokument har Region Värmland respektive kommunerna utfärdat till sina respektive verksamheter avseende palliativ vård och
vilken instans har beslutat om styrdokumenten?
Styrande dokument avseende palliativ vård

15

•

Styrande dokument

Beslutande organ

Palliativ vård och vård av barn med särskilda behov
i hemmet upp till 7 år

Hälso- och sjukvårdschef

Riktlinje palliativ vård, Värmlands kommuner

MAS-nätverket i
Värmland

Uppdragsbeskrivning palliativa ombud

Hälso- och
sjukvårdsdirektör

Överenskommelse för samverkan mellan x
kommun och vårdcentralen x

Verksamhetschef
vårdcentral och
verksamhetschef
kommunal hälso- och
sjukvård

2022-02-03

•

•

Iakttagelser
De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS) i
Värmland har, genom MAS-nätverket, tagit fram en
riktlinje palliativ vård. Vid tillfället för granskningen har
riktlinjen gått ut och det har inom ramen för
granskningen inte framkommit om riktlinjen är under
revidering.
Dokumenten återkommer från en eller flera kommuner,
flera kommers representanter känner alltså till och
hänvisar till samma dokument, även om det också finns
kommuner i länets vars representanter inte känner till
dokumenten.
Efter genomförda intervjuer kan inte fastställas med
vilken struktur som kännedom om framtagna avtal
och/eller styrdokument kring samverkan för palliativ vård
finns.

Bedömning och rekommendation
Revisionsfråga 1 och 2
Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner avseende palliativ vård?
Vilka styrdokument har Region Värmland respektive kommunerna utfärdat till sina respektive verksamheter avseende palliativ vård och
vilken instans har beslutat om styrdokumenten?
Bedömning
•
•
•

Region Värmland, såsom länets kommuner och MAS-nätverket har tagit fram styrdokument avseende palliativ vård. Dokument är
beslutade av tidigare landstinget Värmland (områdesledning öppenvård, patientsäkerhetscentrum, hälso- och sjukvårdsledningen
och Region Värmland).
Kännedom om avtal och överenskommelser bedöms variera vilket nödvändigtvis inte behöver vara negativt.
Det bedöms finnas behov av att genomföra en översyn av rutiner och processer rörande hantering av avtal och överenskommelser
för att dels säkerställa att dessa följs upp och revideras när de löper ut, dels att säkerställa kännedom om dem hos relevanta
tjänstepersoner.

Rekommendation
• Säkerställer att kännedomen kring avtal och överenskommelser ökar för att minska risken för att samverkan blir personbunden.
• Säkerställer att det finns rutiner framtagna och implementerade i verksamheter avseende att säkerställa att avtal och
överenskommelser följs upp löpande, eller vid behov.
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Iakttagelser (sida 1 av 4)
Revisionsfråga 4
Har ansvariga styrelser och nämnder följt upp om avtal och andra styrdokument efterlevs?
Iakttagelser
•

•
•

•
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Överenskommelsen avseende palliativ vård och vård av barn med särskilda behov i hemmet upp till 7 år fastställer att
”överenskommelsen ska utvärderas och följas upp av palliativa rådets barngrupp minst vartannat år. Resultatet av utvärderingen och
uppföljningen rapporteras till Beredningsgruppen Nya Perspektiv.” Inom ramen för granskningen har inte framkommit att så har
skett.
Överenskommelse för samverkan mellan respektive kommun och berörd vårdcentral fastställer att avtalet ska följas upp årligen och
uppdateras då större förändringar i respektive organisation sker. Vem som ansvarar för uppföljning och uppdatering framkommer ej.
Den framtagna riktlinjen för palliativ vård saknar hänvisning till uppföljning och revidering. Det framkommer inte vem som ansvarar
för att uppföljning och/eller när revidering ska ske, med vilket intervall eller vad som ska föranleda en uppföljning eller revidering.
Undantag för enskilda kommuner finns.
Vid intervjuer framkommer att det inte finns, eller har funnits, uppföljning av ansvarig styrelse eller nämnd avseende efterlevnad till
avtal och andra styrdokument.

2022-02-03

Iakttagelser (sida 2 av 4)
Revisionsfråga 5
Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll vara tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbetsoch samverkansformer mellan huvudmännen samt mellan huvudmännens olika enheter?
•
•
•
•
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Styrning
Palliativa rådet
Palliativa ombud
Regional styrning
Kommunal styrning
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Iakttagelser
• Vid intervjuer framkommer delade meningar om palliativa rådets roll och hur de bidrar
till god palliativ vård. Det uttrycks att de politiska organisationerna får uppföljning från
palliativa rådet men kännedomen om palliativa rådet och dess arbete skiljer sig mellan
de intervjuade.
• Syftet med ett nätverk av palliativa ombud från slutenvård, primärvård och kommunal
hemsjukvård är att skapa bättre möjligheter att ge en god palliativ vård. Syftet är också
att med fortbildning och kunskapsutbyte öka intresset och kunskapsnivån inom
verksamhetsområdet och på den egna arbetsplatsen. Vid intervjuer framkommer god
kännedom om palliativa ombud och en positiv upplevelse av vad införande av
palliativa ombud har inneburit för den palliativa vården i Region Värmland och länets
kommuner.
• Region Värmland och länets kommuner saknar styrning avseende palliativ vård genom
politiskt antagna planeringsdokument, såsom budget, flerårsplan eller
verksamhetsplan.

Iakttagelser (sida 3 av 4)
Revisionsfråga 5
Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll vara tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbetsoch samverkansformer mellan huvudmännen samt mellan huvudmännens olika enheter?
Uppföljning
• Patientsäkerhetsberättelse
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Iakttagelser
• I Region Värmlands patientsäkerhetsberättelse för 2019 samt för 2020 saknas
hänvisning till palliativ vård eller vård i livets slutskede. Ingen uppföljning av
verksamheten redovisas. Region Värmland redovisar inte heller palliativ vård eller vård
i livets slutskede i årsredovisning 2019 eller 2020 eller delårsrapporter samma år.
• Kvalitetsbokslut 2020 för Vårdval Vårdcentral Region Värmland innehåller ingen direkt
hänvisning eller uppföljning av den palliativa vården mer än kriterier för ersättning.
Inom ramen för granskning har inte framkommit att uppföljning av den palliativa
vården genomförs av Region Värmland.
• Majoriteten av länets kommuner har hänvisning till palliativ vård i respektive
kommuns patientsäkerhetsberättelse.

Iakttagelser (sida 4 av 4)
Revisionsfråga 5
Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll vara tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbetsoch samverkansformer mellan huvudmännen samt mellan huvudmännens olika enheter?
Intern kontroll
• Region Värmlands internkontrollplan
• Länets kommuners internkontrollplan
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Iakttagelser
• För Region Värmland har 2021 års internkontrollplan granskats med avseende på
palliativ vård eller vård i livets slutskede. I denna ingår inte palliativ vår och vård i livets
slutskede. Vidare har 2019 och 2020 års internkontrollplaner efterfrågats men inte
inkommit.
• Granskning av har också genomförts av följande kommuners internkontrollplaner för
2019 och 2020. För samtliga saknas palliativ vård eller vård i livets slutskede.

Bedömning
Revisionsfråga 4 och 5

Har ansvariga styrelser och nämnder följt upp om avtal och andra styrdokument efterlevs?
Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll vara tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och
samverkansformer mellan huvudmännen samt mellan huvudmännens olika enheter?

Bedömning
•
•
•
•
•
•
•
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Varken Regionens eller kommunernas ansvariga styrelser och nämnder följer upp om avtal och andra styrdokument efterlevs.
Regionens och kommunernas styrelsers och nämnders styrning är delvis tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och
samverkansformer mellan huvudmännen.
Kommunernas styrning är otillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och samverkansformer mellan huvudmännens olika
enheter.
Regionens styrelse och hälso- och sjukvårdsnämndens styrning är inte tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och
samverkansformer mellan huvudmännens olika enheter genom aktivitet tillhörande fokusområde ”hälso- och sjukvård på lika villkor”.
Både Regionens och kommunernas styrelsernas och nämndernas uppföljning är bristfällig.
Kommunernas styrelser och nämnders interna kontroll övergripande är tillräcklig med målsättningar direkt kopplade till palliativ
vård.
Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämndens interna kontroll är inte tillräcklig.

2022-02-03

Rekommendation
Revisionsfråga 4 och 5

Har ansvariga styrelser och nämnder följt upp om avtal och andra styrdokument efterlevs?
Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll vara tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och
samverkansformer mellan huvudmännen samt mellan huvudmännens olika enheter?

Rekommendationer
•
•
•
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Säkerställer att uppföljning av avtal och andra styrdokuments efterlevnad genomförs utifrån fastställd struktur, vilket kan utföras av
ansvariga verksamheter genom så kallade egenkontroll inom den interna kontrollen.
Utvecklar och tydliggör den regionala styrningen för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och samverkansformer mellan Regionens
olika enheter.
Säkerställer att både Regionens och kommunernas uppföljning är tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och
samverkansformer, exempelvis genom att säkerställa systematisk uppföljning i form av förslagsvis mätbara mål i verksamhetsplan och
uppföljning i verksamhetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse eller inom ramen för internkontroll.
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Iakttagelser
Revisionsfråga 3
Vilken roll har Nya Perspektiv?
Sammanfattning
•
•

•
•
•
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Vid intervjuer framkommer att det är spridd kännedom om Nya Perspektiv och deras arbete. Slutsats dras att det beror i stor grad
på om individen själv är eller har varit aktiv i samverkansforumet.
Ett samverkansområde Nya Perspektiv har är Äldrelivet, som handlar om både hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter, att
färre äldre ska falla och skada sig men också om en sammanhållen vård och omsorg, god läkemedelsbehandling samt god vård i
livets slutskede. Palliativ vård uppges ingå i detta område.
Nya Perspektiv anordnar seminarium löpande under året, på andra teman än palliativ vård, och flertalet intervjuade har deltagit vid
dem. Seminarierna upplevs vara en bra källa för information och samverkansmöjligheter.
Nya Perspektiv tar årligen fram Aktuellt Perspektiv, där bland annat nyckeltal från SKR:s databas Kolada redovisas. Inga nyckeltal för
palliativ vård inkluderades under 2020 eller 2021.
I Nya Perspektivs politiska inriktningsdokument för 2021 saknas hänvisning till den palliativa vården.

2022-02-03

Bedömning
Revisionsfråga 3
Vilken roll har Nya Perspektiv?
Bedömning
•

Helseplan bedömer att Nya Perspektivs roll är att vara en samverkansform och forum för länets kommuner och Region Värmland
inom flertalet områden. Avseende palliativ vård bedöms det inte vara ett område som Nya Perspektiv har varit aktiva kring, men att
arbetet i Äldrelivet till viss del kan bidra till att utveckla den palliativa vården.
Rekommendation

•
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Ingen rekommendation lämnas.
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Uppföljning (1/5)
Revisionsfråga 6
Har Regionstyrelsen, kommunstyrelserna och ansvariga nämnder vidtagit åtgärder med utgångspunkt från de iakttagelser och
rekommendationer som lämnades i samband med föregående granskning?
Rekommendationer från tidigare granskning
1.

Landstinget i Värmland föreslås att tillsammans med länets kommuner utforma en övergripande plan för utveckling av
den palliativa vården utifrån dagens kunskapsläge och synsätt.

2.

Landstinget och länets kommuner bör gemensamt utforma enhetliga överenskommelser för samverkan inom palliativ
vård. Landstinget bör utse en lämplig tjänsteman som ansvarig för att bistå vårdenheterna i detta avseende.

3.

Landstinget och kommunerna bör överväga gemensamma åtgärder i syfte att åstadkomma ett generellt kompetenslyft
inom allmän palliativ vård. En första punkt kan vara en utbildningssatsning för berörda läkare inom både sjukhusvården och
landstingets primärvård, med särskild inriktning på att höja kompetensnivån i fråga om brytpunktssamtal. Det är lämpligt
att samordna en sådan satsning med utbildningsaktiviteter i kommunerna, vilket i så fall bör beslutas av respektive
kommun.

4.

Huvudmännen föreslås vidta åtgärder för att öka täckningsgraden för Palliativregistret, i syfte att ge bättre underlag för
förbättringsarbete och göra kvalitetsjämförelser mer tillförlitliga. Detta är särskilt angeläget inom de vårdenheter i länet
som hittills uppvisat den lägsta registreringsfrekvensen.

Iakttagelser uppföljning (2/5)
Rekommendation 1
Landstinget i Värmland föreslås att tillsammans med länets kommuner utforma en övergripande plan för utveckling av den palliativa
vården utifrån dagens kunskapsläge och synsätt.
Uppföljning
•
•

Vid intervjuer framkommer att det saknas kännedom om en övergripande plan för utveckling av den palliativa vården.
Det redogörs för många åtgärder som verksamheterna har genomfört, både på regional och på kommunal nivå.

Iakttagelser uppföljning (3/5)
Rekommendation 2
Landstinget och länets kommuner bör gemensamt utforma enhetliga överenskommelser för samverkan inom palliativ vård. Landstinget
bör utse en lämplig tjänsteman som ansvarig för att bistå vårdenheterna i detta avseende.
Uppföljning
•

•

Vid genomförd dokumentgranskning har inte framkommit att enhetliga överenskommelser för samverkan inom palliativ
vård används. Det framkommer inte heller vid intervjuer information om att sådana enhetliga överenskommelse-mallar
finns.
Avseende en lämplig tjänsteperson som ansvarig för att bistå vårdenheterna i detta avseende, hänvisas ofta vid intervjuer
till områdeschef samverkan i Region Värmland, som är ett nytt område i hälso- och sjukvården för 2021. Områdets fokus är
ett hålla ihop samverkan med andra aktörer, inte enbart kommunerna, utan även andra samverkansparter, samt ingå i
beredningsgruppen för Nya Perspektiv. Områdeschefen har inte ett direkt uppdrag att ansvara för att bistå vårdenheter i att
utforma enhetliga överenskommelser för samverkan inom palliativ vård. Bedömning av om en lämplig tjänsteperson har
utsetts är därmed osäker.

Iakttagelser uppföljning (4/5)
Rekommendation 3
Landstinget och kommunerna bör överväga gemensamma åtgärder i syfte att åstadkomma ett generellt kompetenslyft inom allmän
palliativ vård. En första punkt kan vara en utbildningssatsning för berörda läkare inom både sjukhusvården och landstingets primärvård,
med särskild inriktning på att höja kompetensnivån i fråga om brytpunktssamtal. Det är lämpligt att samordna en sådan satsning med
utbildningsaktiviteter i kommunerna, vilket i så fall bör beslutas av respektive kommun.
Kompetenshöjande insatser
Region Värmland och palliativa rådet har initierat införande av palliativa ombud. Nätverket av palliativa ombud är ett
samarbete mellan Värmlands kommuner och Region Värmland.
•
•
•

Målet är att tydliggöra, förbättra och kvalitetssäkra den palliativa vården i livets slut.
Ombuden ska arbeta strategiskt och operativt med utbildning, uppföljning och stöd till respektive verksamhet. Nätverket av
palliativa ombud ska också fungera som stöd till varandra och ge utrymme för gemensamma etiska reflektioner.
De palliativa ombuden ska med stöd av sina lokala palliativa teamsköterskor arbeta aktivt för att vidareutveckla den
palliativa vården inom sitt ansvarsområde.

Iakttagelser uppföljning (5/5)
Rekommendation 4
Huvudmännen föreslås vidta åtgärder för att öka täckningsgraden för Palliativregistret, i syfte att ge bättre underlag för
förbättringsarbete och göra kvalitetsjämförelser mer tillförlitliga. Detta är särskilt angeläget inom de vårdenheter i länet som hittills
uppvisat den lägsta registreringsfrekvensen.
Öka täckningsgraden för Palliativregistret
•

•
•
•
•

Inom ramen för granskning har inte framkommit några gemensamma direkta vidtagna åtgärder för att öka täckningsgraden.
Det framkommer i Riktlinje för palliativ vård (2019), framtagen av MAS-nätverket att ansvarig sjuksköterska har till uppgift
att rapportera in dödsfall i Svenska palliativregistret, och det ska ske inom tre veckor.
Vid intervjuer redogörs att åtgärder initieras och genomförs på lokal nivå. Däribland införande av de palliativa ombuden,
utbildning till läkare och sjuksköterskor samt säkerställande av att ny personal får behörighet att registrera.
De största hindren anses vara dubbelregistrering (samma information ska registreras i patientens journal som i Svenska
palliativregistret) samt brist på tid att göra detta.
Vid intervjuer framkommer att Palliativa rådet följer upp Svenska palliativregistret och utbildar i hur registrering ska ske.
I intervjuer framkommer att MAS-nätverket diskuterar täckningsgrad av Svenska palliativregistret och att uppföljning sker.

Bedömning
Revisionsfråga 6
Har Regionstyrelsen, kommunstyrelserna och ansvariga nämnder vidtagit åtgärder med utgångspunkt från de iakttagelser och
rekommendationer som lämnades i samband med föregående granskning?
Bedömning
•

•
•
•

Helseplan bedömer att rekommendationer från den ursprungliga granskningen till viss del har tagits i beaktande. Det har inom
ramen för granskningen inte framkommit att tidigare landstinget och länets kommuner utformat enhetliga överenskommelser för
samverkan inom palliativ vård och det har inte heller framkommit att tidigare landstinget har skapat en funktion som ansvarar för att
bistå vårdenheterna i detta avseende.
Vidare bedöms att Region Värmland tillsammans med länets kommuner inte har utformat en övergripande plan för utveckling av
den palliativa vården men att flertalet åtgärder har genomförts på både regional och kommunal nivå.
Region Värmland bedöms ha vidtagit gemensamma åtgärder i syfte att åstadkomma ett generellt kompetenslyft inom allmän
palliativ vård, mycket genom initierandet och införande av palliativa ombud.
Slutligen bedöms Region Värmland och länets kommuner delvis ha vidtagit åtgärder för att öka täckningsgraden för Svenska
palliativregistret även om det inom ramen för granskningen inte har framkommit några direkta gemensamma vidtagna åtgärder.

Storfors kommun
Kommunstyrelsen i Storfors kommun ansvarar för övergripande ledning, styrning och
samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för
kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Inom Vård och omsorg fullgör
Kommunstyrelsen kommunens uppgifter inom följande lagar:
•
•
•
•
•

Socialtjänstlagen
Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
Lagen om bostadsanpassningsbidrag
Hälso- och sjukvårdslagen
Övriga lagar och förordningar inom verksamhetsområdet.

Inom Vård och omsorg ansvarar Kommunstyrelsen för:
•
•
•
•
•
•

särskilda boendeformer
hemtjänst
hemsjukvård
rehabilitering
anhörigstöd
omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet

Kommunstyrelsen har även ett individutskott som hanterar individärenden.

1.

Iakttagelser
Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland
och berörda kommuner avseende palliativ vård?

Intervjuade kommunföreträdare uppger kännedom om de avtal och överenskommelser som
finns. De dokument som tas upp är Palliativ vård och vård av barn med särskilda behov i hemmet
upp till 7 år och Överenskommelsen om samverkan mellan kommun och vårdcentral, framtagna
av Regionen. Uppfattningen är att det finns en fungerande samverkan som framför allt bygger
på muntliga överenskommelser.
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Vilka styrdokument har Region Värmland respektive
kommunerna utfärdat till sina respektive verksamheter
avseende palliativ vård och vilken instans har beslutat om
styrdokumenten?
I intervjuer hänvisas framför allt till Riktlinje palliativ vård, Värmlands kommuner som är
framtaget av MAS-nätverket. Det nämns också att det ska finnas rutiner för registrering i Svenska
Palliativregistret samt att kommunen använder sig av nationell vårdplan palliativ vård (NVP).
Dokumentgranskningen kan inte bekräfta detta.

Vilken roll har Nya Perspektiv?
Nya Perspektiv är samverkan och samordning mellan Värmlands 16 kommuner och Regionen.
Med övergripande och gemensamma inriktningar och målsättningar tydliggörs
grupper/områden inom barn och utbildning, socialtjänst, vård- och omsorg samt hälso- och
sjukvård inklusive tandvård som särskilt behöver gemensamma insatser. Nya Perspektiv-arbetet
leds av en politisk styrgrupp. Styrgruppen har ansvar för att planera och genomföra det årliga
seminariet samt följa och leda utvecklingsarbeten som sker i länet inom utmaningarna
Barnalivet, Ungdomslivet, Vuxenlivet samt Äldrelivet. Enligt det politiska inriktningsdokumntet
för 2021 ansvarar tjänstepersonerna för att överenskommen inriktning och önskat
resultat/erfarenheter integreras i ordinarie arbete i respektive organisation.
I Nya Perspektivs politiska inriktningsdokument för 2021 går att utläsa att god vård i livets
slutskede är en av utmaningarna för Äldrelivet. Vidare hänvisning till palliativ vård framkommer
ej.
Nya Perspektivs resultat redovisas årligen i Aktuellt Perspektiv. I Aktuellt Perspektiv för 2020 och
2021 saknas hänvisning till palliativ vård.
Vid intervjuer med representanter för Region Värmland och länets kommuner framkommer att
kännedomen om Nya Perspektiv och deras arbete varierar. Det bedöms i stor omfattning
grundas i om individen själv haft involvering i Nya Perspektiv eller ej. Det uttrycks vid intervjuer
att Nya Perspektiv årligen anordnar seminarier med olika teman och flertalet intervjuade har
deltagit i dessa och uttrycker att de upplever att seminarierna är en bra källa för information
och samverkansmöjligheter. Enligt uppgift har det inte genomförts ett seminarium om palliativ
vård.
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Har ansvariga styrelser och nämnder följt upp om avtal och
andra styrdokument efterlevs?
Intervjuade uppger att avtal och andra styrdokument inte följs upp specifikt. Det har inte
framkommit vid dokumentgranskning att det sker.

Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och
interna kontroll vara tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga
arbets- och samverkansformer mellan huvudmännen samt
mellan huvudmännens olika enheter?
Palliativa rådet arbetar för att skapa en gemensam syn på processen för en god palliativ vård för
att underlätta planering, ansvarsfördelning och samverkan mellan aktörer, där den kommunala
vården är en viktig del. Vid intervjuer framkommer delad mening om palliativa rådets roll och
hur de bidrar till god palliativ vård. Det uttrycks att de politiska organisationerna får uppföljning
från palliativa rådet, men kännedomen om palliativa rådet och dess arbete är skiljer sig mellan
intervjuobjekt.
Det finns palliativa ombud i Storfors kommun. Vid intervjuer framkommer god kännedom om
palliativa ombud och en positiv upplevelse av vad införande av palliativa ombud har inneburit
för den palliativa vården i Region Värmland och länets kommuner. Intervjuade i Storfors
kommun känner till uppdragsbeskrivningen för palliativa ombud framtagen av Region Värmland.
Det har inom ramen för granskningen framkommit att Kommunstyrelsen saknar styrning
avseende palliativ vård genom politiskt antagna planeringsdokument, såsom budget, flerårsplan
eller verksamhetsplan. Avseende rapportering av styrning framkommer vid genomgång av
länets kommuners 1 årsredovisningar och delårsrapporter för perioden 2019-2021 att ingen
kommun redovisar palliativ vård i dessa dokument.

Forshaga, Kil och Storfors kommuners årsredovisningar och delårsrapport har inte ingått i granskningen
då de inte inkommit efter efterfrågan. För Grums kommun är delårsrapport 2021 exkluderad, Karlstad
och Kristinehamns kommuner årsredovisning 2019 och 2020 exkluderade.
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I kommunens patientsäkerhetsberättelse för både 2020 och 2019 ges hänvisning ges till att
verksamheterna använder sig av palliativ registret. Målsättning och resultat för palliativ vård ges
även.
Dokumentgranskning har gjorts av kommunens internkontrollplaner för 2019 och 2020. Det
saknas hänvisning till palliativ vård eller vård i livets slutskede.
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS
VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2022
Sidbrytning

INLEDNING

Den gemensamma drifts- och servicenämnden i Värmland inrättades 1 januari 2010. Parterna i nämnden är
samtliga 16 värmländska kommuner – Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil,
Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng samt Region Värmland. Karlstads kommun
är värdkommun för nämnden.
Syftet med verksamhetsplanen är att ge en samlad bild över drift-och servicenämndens viktigaste mål och
uppdrag samt prioriteringar för år 2022.

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS VISION, STRATEGISKA INRIKTNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL

Den gemensamma drifts- och servicenämndens långsiktiga vision för samverkan uttrycks som - det ska bli
bättre att vara medborgare i Värmland. Visionen ska vara en ledstjärna i planeringen av verksamheten och
innebär att nämnden ska skapa förutsättningar för samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och
Region Värmland. Genom samverkan kan resurser nyttjas på ett mer kostnadseffektivt sätt och kvalitén samt
möjligheten att följa utvecklingen förbättras.
Nämndens övergripande mål1:
 lägre kostnad för drift som kan ske gemensamt
 effektivare utnyttjande av resurser genom samverkan
 bidra till en bättre och snabbare utveckling genom samverkan
 genomföra gemensamma upphandlingar som resulterar i lägre kostnader även om inte drift
sker gemensamt

NÄMNDENS UPPDRAG SAMT UTVECKLING / NULÄGE

Den gemensamma drift-och servicenämnden bildades 2010. Karlstads kommun är värdkommun för nämnden
samt juridisk person. Syftet med att den gemensamma nämnden bildades var att finna en legal
samverkansplattform med målet om att fördjupa samverkan mellan länets kommuner. Ambitionen var att
uppnå samordningsvinster, kostnadsbesparingar (stordriftsfördelar) och bättre kvalitet. Nämnden övertar inget
verksamhetsansvar från någon av parterna.
De uppdrag som nämnden åtar sig måste vara förankrat och beslutat hos samtliga ingående parter. Nämnden
kan inte själv ikläda sig rollen att genomföra till exempel en utredning utan att frågan har beslutats och
förankras hos ingående parter i nämnden samt att parterna är enade om hur utredningen ska finansieras.
Vidare måste varje part säkra att den egna organisationen har en beredskap för att ingå i en gemensam
samverkan.
Under 2021 har arbetet med att ta fram en tydligare arbetsordning för nämndens arbete påbörjats, liksom
arbetet med att arbeta fram en ärendeprocess. Behovet för en tydligare struktur och arbetsordningen är en
viktig punkt för nämndens fortsatta arbete. Strukturen där kommun- och regiondirektörerna utgör
beredningsgrupp för nämnden kommer fortsatt att utarbetas och förfinas.
Förra året påbörjades också en inventering av verksamhetssystem hos samverkansparterna. Inventeringens
syfte är att hitta tydligare områden där det finns möjlighet till samverkan. Genom inventeringen blir också de
positiva effekter som finns med samverkan tydligare, samt eventuella hinder för en samverkan och
upphandlingsprocess. Arbetet med inventeringen av verksamhetssystem fortsätter under 2022.
Nämndens reglemente och samverkansavtal har setts över under 2021 och har antagits av de samverkande
parterna. Reglementet och avtalet är gällande från och med den 1 januari 2022.
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Beslutades i samband med nämndens inrättande 2010.

DRIFT-OCH SERVICENÄMNDENS VERKSAMHET 2022

Nedan beskrivs drift-och servicenämndens planerade verksamhet för år 2022. Flera av de ingående
aktiviteterna för år 2022 bidrar till måluppfyllelse för fler än ett nämndmål.
Drift- och servicenämnden har sedan 2010 skapat möjligheter och genomfört upphandlingar på uppdrag av
samverkansparterna i nämnden. De upphandlingar som genomförts har varit framgångsrika och lett till både
mer resurs- och kostnadseffektiva lösningar för parterna. För att nämnden på ett ännu mer effektivt sätt ska
kunna leda och stötta upphandlingar och samverkansprocesser bör nämndens verksamhet utvärderas. Genom
att sammanställa och strukturera de erfarenheter som finns idag kan nämndens arbete förbättras och förfinas.
Både positiva och negativa erfarenheter är av värde för en fortsatt utveckling. Målet för nämnden är en
samverkan som medför positiva effekter för alla samverkansparter. Genom att genomlysa de upphandlingar
som gjorts och den samverkan som idag finns kan värdefull information om vad som fungerar väl och vad som
kan konstateras vara förbättringsområden identifieras.
Parallellt med arbetet att utvärdera nämndens tidigare arbete bör också en struktur för arbetsordning,
ärendegång och beredningsprocess arbetas fram. Genom att ta fram sådana strukturer skapas en tydligare bild
av hur nämnden ska arbeta, vilket leder till en ökad trygghet för såväl nämnden som dess samverkansparter. En
sådan struktur leder även till att minska risken för att misstag begås, att steg missas och dessutom kan
nämnden lätt identifiera var i processen som man befinner sig. Arbetet med att utvärdera nämndens tidigare
verksamhet tas med in i denna process för att kunna ta med viktiga erfarenheter från tidigare arbete. Att ha
tydliga strukturer bidrar till att nämnden enklare kommer att kunna förändra strukturen och processerna när
det går att dra erfarenheter av vad som är välfungerande i processen och vad som behöver att förbättrasNÄMNDSMÅL 2022
- Skapa strukturer och tydliggöra beredningsprocessen samt ärendegången
För att nämndens arbete ska fungera så smidigt som möjligt och med en tydlig kommunikationskedja är det
viktigt att strukturera och tydliggöra hur beredningsprocessen och ärendegången ska fungera. En tydlig struktur
kopplat till upprättade processer minskar risken för att steg missas i processerna. Det är även en viktig del i
kommunikationen mellan samverkansparterna, då det tydligt framgår vad som ska kommuniceras när och hur.
Det är också en grundförutsättning för att den samverkan som nämnden bidrar till att facilitera ska vara
välfungerande från start.
Mätmetod av måluppfyllelse:
o Att beredningsprocess och ärendegång finns dokumenterade och är väl kända av nämnden och
samverkansparterna.
-

Kontinuerlig information till nämnden gällande relevant lagstiftning, andra kommuners
samverkan etc
Nämnden är ett sätt för samverkansparterna att ha en gemensam plattform som underlättar gemensam
upphandling, och därigenom driva samverkansprojekt som är såväl kostnadseffektiva som resurseffektiva. För
att nämnden ska kunna bedriva sitt arbete på ett så effektivt sätt som möjligt ska nämnden kontinuerligt
informeras om relevant lagstiftning, jämförbara samverkansnämnder i andra kommuner och annan information
som kan ha bäring på nämndens verksamheter.
Mätmetod av måluppfyllelse:
o Att nämnden kontinuerligt, vid minst ett tillfälle per år får information om relevant lagstiftning eller
om annan information som är relevant för nämndens verksamhet.
- Existerande samverkan återrapporteras till nämnd
Nämnden får vid minst ett tillfälle per år återrapportering från de större samverkansprojekt som nämnden
upphandlar. Återrapporteringen gäller såväl hur projekten framskrider och fungerar, som vilka hinder och
utmaningar som finns. Ansvariga för projektet bjuds in till nämnden in för rapportering och diskussion med
nämnden. Genom dessa rapporter och diskussioner får nämnden ta del av erfarenheter som kan användas för
att analysera vilka erfarenheter nämnden kan dra nytta av i framtida upphandlingar. Det bidrar också till ett
underlag som kan användas till att förbättra och förstärka nämndens arbete, där så krävs.

Mätmetod av måluppfyllelse:
o Att ansvarig för tidigare upphandlat samverkansprojekt besöker nämnden vid minst ett tillfälle under
året.
o Resultatet av besöket sammanställs och presenteras för nämnden vid nästkommande tillfälle.
- Utvärdering av tidigare genomförda upphandlingar
Drift- och servicenämnden har sedan 2010 arbetat med att genomföra gemensamma upphandlingar på
uppdrag av samverkansparterna. Genom att samla in erfarenheter och utvärdera de sedan tidigare
genomförda upphandlingarna och existerande samverkansprojekt kan nämnden dra lärdom av dessa. Dessa
lärdomar kan användas för att utvärdera nämndens verksamhet och därigenom mer effektivt sätta fingret på
vilka förbättringsområden som finns. Som en del av utvärderingen av nämndens arbete ska också de
existerande avtal som finns under nämndens paraply sammanställas så att ett register sammanställs.
Mätmetod av måluppfyllelse:
o Erfarenhetsinsamling och utvärdering av nämndens tidigare upphandlingar och de pågående
samverkansprojekt som finns sammanställs och presenteras för nämnden.
o Förslag till förbättringsområden tas fram och presenteras för nämnden.
- Öka kännedomen om DSN
En ökad kännedom om drift- och servicenämndens uppdrag och kompetens, samt hur dessa kan användas av
de samverkande parterna, är av stor vikt. En god kännedom om nämnden bidrar till att de samverkande
parterna och deras interna organisationer kan bedöma när nämndens kompetens positivt kan bidra till en
kommande upphandling och potentiell samverkan. Det leder också till kortare beslutsvägar. Kännedom om
nämnden ska spridas till samtliga samverkansparter, till existerande strategiska nätverk och andra berörda
parter som kan ha nytta av att ha kännedom om nämnden.
Mätmetod av måluppfyllelse:
o Informationsmaterial är framtaget
o Strategi för hur informationsmaterialet ska spridas inom parternas egna organisationer
o Informationsmaterialet sprids till samtliga samverkansparter, strategiska nätverk och
eventuella andra parter

UPPFÖLJNING

Samtliga parter som ingår i nämnden har ett enskilt ansvar för att bidra till måluppfyllelse för den
gemensamma drift-och servicenämnden i Värmland. Utifrån gällande samverkansavtal ansvarar Karlstads
kommun för att bereda samt administrera återrapportering och beslut i nämnden.

BUDGET 2022

Karlstads kommuns kostnader för personal och tillkommande omkostnader debiteras nämnden i enligt med
upprättat samverkansavtal.
Nämndens har som budgetmål att inte presentera varken ett positivt eller negativt resultat utan vara så
kostnadsneutralt så långt det är bara går. Utöver parternas årliga bidrag (kan likställas med nämndens
basfinansiering) avser övriga budgetposter +/- transaktioner mellan parterna.

Preliminär prognos för nämndens omsättning 2022:

Budget – 2022

Specificerade kostnader för 2022 avseende medlemsavgift:
Personal
Dataskyddsombud
Konsulter
Informationsinsatser
Övrigt

953 000 kr
55 000 kr
158 000 kr
100 000 kr
6 000 kr

Uttag av eget kapital
I syfte att genomföra en utvärdering av genomförd samverkan inom ramen för nämndens regi görs ett uttag
från nämndens egna kapital om maximalt 350 000 kr. Se nämndsmål Utvärdering av tidigare genomförda
upphandlingar.
Övrig finansiering
Utöver gäller ovanstående gäller att om nämndens parter enas om att genomföra gemensamma projekt eller
uppdrag där ytterligare kompetens behöver tillföras i form av till exempel extern upphandlad konsult behöver
nämndens parter finna särskild finansiering för detta.
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND
Protokoll 2022-02-25

§3
Verksamhetsplan och budget 2022
Dnr DSN/2022:9

Dpl 10

Gemensam drift- och servicenämnds förslag till beslut

1. Kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan och budget
2022 godkänns.
2. Från nämndens egna kapital ska maximalt 350 tkr användas för
kostnader för utvärdering av nämndens tidigare genomförda
upphandlingar och pågående samverkansprojekt.
Sammanfattning av ärendet

Nämnden ska inför varje verksamhetsår anta verksamhetsplan och budget.
Föreliggande ärende avser nämndens verksamhet och budget 2022.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2022
Drift- och servicenämndens verksamhetsplan och budget 2022
Beslutet skickas till

Samtliga parter i drifts-och servicenämnden

Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad

Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se

Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Fax: 054-155039 Org.nr: 212000-1850 Bankgiro: 405-2213

Budget – 2022
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND
Protokoll 2022-05-13
Tid och plats
2022-05-13, kl. 09:00 – 10:00
Karlstad CCC, samt via länk
Tjänstgörande
Mattias J Fröding (KD) ordförande
Patrik Fornander (M) (Region Värmland), 2:e vice ordförande
Göran Adrian (C) (Forshaga)
Tomas Nilsson (S) (Grums)
Jens Fischer (OR) (Hagfors)
Kenth Carlsson (KD) (Hammarö)
Hans Jildesten (S) (Storfors)
Tobias Eriksson (S) (Sunne)
Ola Johansson (M) (Säffle)
Kjell-Erik Mattsson (S) (Torsby)
Rolf Emanuelsson (C) (Årjäng)
Christina Bertilsson (M) (Kil), tjänstgör för Christian Sjöholm (S)
Ersättare
Tomas Pettersson (S) (Hagfors)

Justerare
Rolf Emanuelsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd Gemensam drift- och servicenämnd
Sammanträdesdatum 2022-05-13
Datum då anslaget sätts upp

2022-05-27.....................................................

Datum då anslaget tas ner

2022-06-18.....................................................

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Tage Erlandergatan 8,
Karlstad
Underskrift

.......................................................................

Comfact Signature Referensnummer: 39357SE
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND
Protokoll 2022-05-13
Tid och plats för justering
Karlstad, den 25 maj, digital justering
Övriga närvarande
Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, Karlstads kommun
Erika Sörqvist, koordinator drifts- och servicenämnden, Karlstads kommun
Roberta Jonsson, controller, Karlstads kommun, klockan 09:00-09:15
Mikael Borén, IT-chef, Region Värmland
Kajsa Beckman, kontaktcenterchef Karlstads kommun, klockan 09:15-09:45
Per-Erik Karlsson, utvecklingsstrateg Karlstads kommun, klockan 09:15-09:45

Underskrifter
Sekreterare

.................................................................................
Erika Sörqvist

Ordförande

.................................................................................
Mattias J Fröding

Justerare

.................................................................................
Rolf Emanuelsson

Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad

Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se

Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Fax: 054-155039 Org.nr: 212000-1850 Bankgiro: 405-2213

Comfact Signature Referensnummer: 39357SE
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND
Protokoll 2022-05-13

§4
Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4
månader
Dnr DSN/2022:16

Dpl 10

Drifts- och servicenämndens beslut

Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader godkänns.
Sammanfattning av ärendet

Drifts- och servicenämnden har som avsikt att varje kostnad alltid ska
motsvaras med en intäkt. Nämnden förväntas för 2022 presentera en
helårsomsättning på cirka 12,293 mkr, vilket är 376 tkr högre än budgeterat.
Ökningen beror större inköp av nätutrustning än planerat, då Årjängs
kommun anslutit sig till avtalet. Utfall för Projektplatsen, som avslutades
den 30 april 2022, är 93 tkr, vilket ej är budgeterat. Utfallet för Sjunet
prognostiseras bli cirka 17 tkr mindre än budgeterat.
Drifts- och servicenämndens nämndmål för 2022 är:
- Skapa strukturer och tydliggöra beredningsprocessen samt
ärendegången.
- Kontinuerlig information till nämnden gällande relevant lagstiftning,
andra kommuners samverkan etc.
- Existerande samverkan återrapporteras till nämnd.
- Utvärdering av tidigare genomförda upphandlingar.
- Öka kännedomen om drifts- och servicenämnden.
Arbetet med samtliga nämndmål fortgår enligt plan och inga avvikelser
finns att rapportera.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2022.
Rapport Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader.
Bilaga Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader.
Beslutet skickas till

Samtliga parter i Drifts- och servicenämnden.

Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad

Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se
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Information

E-tjänsteplattform
Kajsa Beckman, kontaktcenterchef Karlstads kommun, och Per-Erik Karlsson,
utvecklingsstrateg Karlstads kommun, informerar.
Informations- och kunskapsmaterial
Erika Sörqvist, koordinator drifts- och servicenämnden, Karlstads kommun,
informerar.
Inventering av verksamhetssystem
Erika Sörqvist, koordinator drifts- och servicenämnden, Karlstads kommun,
informerar.
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KARLSKOGA KOMMUN

Samrådsprotokoll
2022-03-02

Kommunstyrelsens ledningskontor

Protokoll från Kommunstyrelsens Karlskoga och
Storfors samråd med Tillväxt- och tillsynsnämnden
den 2 mars 2022
Tid:

Den 2 mars 2022 klockan 10:30-11:45

Plats:

Kommunstyrelsens Hus, Katrinedalsgatan 4, Karlskoga. Lokal: KS salen

Närvarande KS

Tony Ring
KS Karlskoga
Liselotte Eriksson
KS Karlskoga
Ida Edström
KS Karlskoga
Hans Jildesten
KS Storfors
Inga-Lill Andersson KS Karlskoga
KS Karlskoga
Maria Nyberg
Håkan Larsson
KS Storfors

Närvarande
Myndighetsnämnden

Linda Brunzell
Thomas Backelin
Göran Pettersson

Övriga närvarande

KS ledningskontor Karlskoga
Johan Harryson
KS ledningskontor Karlskoga
Christian Westas
Madeleine Mattsson KS ledningskontor Karlskoga
KS ledningskontor Storfors
Anette Olsson
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen Karlskoga/Storfors
Anna am Zoll
Anna-Karin Davidsson Tillväxt- och tillsynsförvaltningen
Karlskoga/Storfors

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat och ett upprop
förrättades.

Godkännande av
kallelse

Den utsända kallelsen godkändes.

Fastställande av
dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

Föregående protokoll

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.

Verksamhetsrapportering

Förvaltningschef Anna am Zoll presenterade sig och inledde med en
genomgång av nuläge, utmaningar framåt, omvärldsförutsättningar samt
prioriterade frågor enligt nedan.

Nuläge

Tillväxt- och tillsynsnämnden har utmaningar att hålla handläggningstiderna inom 10 respektive 4 veckor och detta medför reducerade avgifter.

ordförande
l :e vice ordförande
2:e vice ordförande

Inkomna ansökningar för 2020 och 2021 är enligt följande:
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2021: 409 bygglovsansökningar
2020:409

2021: 37 stycken ansökningar om strandskyddsdispens
2020: 35 stycken ansökningar om strandskyddsdispens
Sammanlagt under 2021 inkom ca 2200 frågor till bygglov och de flesta via
Servicecenter. Under 2020 inkom ca 2000 frågor och under 2019 inkom ca
1400 frågor.
Förvaltningen har även under en tid introducerat 2 stycken nya
bygglovhandläggare som nu får fatta beslut på delegation. Förvaltningen
håller även på att implementera en digitaliseringsprocess på bygglov och
just nu pågår en upphandling av ärendehanteringssystem.
Ballt sektionen redovisar ansökningar enligt följande:
-

Karlskoga: 147 inkomna 2021 (102 st, 2020)
Storfors: 13 inkomna 2021 (26 st, 2020)

Att antalet ansökningar för bostadsanpassningsbidrag minskat något beror
troligen på covid -19 pandemin och att större gruppen av sökande tillhör
riskgruppen för covid-19. Karlskoga har även ingått ett avtal med Degerfors
kommun om en handläggartjänst på 50 % för ansökningar av
bostadsanpassningsbidrag. För att klara att ha en god service mot
medborgarna i kommunerna så har en heltidstjänst som handläggare för
bostadsanpassning tillsatts från och med 2021-08-23.
Från januari 2022 handlägger tillväxt och tillsynsförvaltningen även
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Tillsynen för Livsmedel och alkohol/tobak följer tillsynsplanen och
ordinarie kontroller har utförts.
Miljösektionen har större miljöärenden som man arbetar med och därför har
man tagit in en miljökonsult till hjälp. Inom sektionen har det även varit en
del personalomsättning och avdelningen arbetar med att säkerställa att
rutiner kommer på plats för att få en tydlig struktur i arbetet. Tillsynsarbetet
har till viss del varit eftersatt då man har haft en omställning till
efterhandsdebitering. En ny miljöhandläggare börjar den 7 mars 2022.
Utmaningar framåt

Just nu sker en översyn av verksamhet och arbetsorganisationen och en
uppföljning av ekonomi men även att se över de strukturer och rutiner som
finns samt att tydliggöra roller. Fokus kommer att vara på en hållbar
arbetsmiljö och även att förbättra informationsflödet och målfokus i
verksamheten.

Omvärldsförutsättningar

Diskussion om hur vi hanterar kommunspecifika frågor ur ett
myndighetsperspektiv mellan kommunerna diskuterades med möjligheter
och utmaningar. Vidare så lyftes det bra samarbetet och även frågan om
utbildningar som rör myndighetsutövning kom upp.

Prioriterade frågor

Prioriterade frågor inom förvaltningen är främst arbetsmiljö men även
genomgång av verksamhet och digitaliseringsprocess.
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Ekonomi

Tillväxt- och tillsynsnämnden redovisar ett negativt resultat på 646 tkr.
Underskottet beror främst på att intäkterna inte nått upp till budget.
Nämndens resultat när bostadsanpassningsinsatserna räknats bort är ett
underskott om 1 440 tkr. Detta ska fördelas mellan Karlskoga kommun och
Storfors kommun enligt avtalet mellan kommunerna. Detta ger att
underskottet fördelas med -1272 tkr på Karlskoga och -168 tkr på Storfors.
Beloppet regleras på kommunnivå och påverkar inte Tillväxt- och
tillsynsnämndens resultat.

Övriga frågor

Nästa samråd är den 10 november 2022 i Karlskoga.
Ordförande Tony Ring tackar för ett bra möte.

Vid protokollet

Justeras

Anna-Karin Davidsson

Tony Ring

Reglemente

Tillväxt- och
tillsynsnämnden
Gemensam nämnd för Karlskoga kommun och Storfors kommun
Värdkommun Karlskoga kommun

Diarienummer: KS 2021-00636
Fastställd av: Karlskoga kommunfullmäktige 2022-03-01 § 38
Fastställd av Storfors kommunfullmäktige 2022-02-17 § 10
Revideras senast: 2026-12-31
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A. Tillväxt- och tillsynsnämndens uppgifter
Allmänt
1 § Karlskoga och Storfors kommuner har bildat en gemensam myndighetsnämnd från och
med 1 januari 2015. Karlskoga kommun är värdkommun och nämnden ingår i Karlskoga
kommuns organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget
samverkansavtal för nämnden.
Tillväxt- och tillsynsnämndens verksamhetsområde
Tillväxt- och tillsynsnämndens uppgifter
2 § Tillväxt- och tillsynsnämnden är den nämnd som ansvarar för de myndighetsuppgifter
som åvilar kommunal nämnd som avses i nedanstående lagar, inklusive de föreskrifter och
förordningar som meddelats med stöd av dessa lagar, samt angränsande lagar, förordningar
och föreskrifter.
- Miljöbalken (1998:808)
- Livsmedelslagen (2006:804)
- Tobakslagen (2018:2088)
- Alkohollagen (2010:1622)
- Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
- Strålskyddslagen (1998:220)
- Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
- Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799)
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom Plan och Bygglagen (2010:900) undantaget
översikts-, detalj- och regionplanering samt områdesbestämmelser (3-7 kap §§).
Nämnden ansvarar för den trafikuppgift som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor
(1978:234) avseende parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt Trafikförordningen
(1998:1276) 13 kap 3 och 8 §§.
Nämnden ansvarar för överklagan av lantmäteriförrättningar.
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde och ur ett myndighetsperspektiv delta i
kommunal planering.
Inriktning
3 § Nämnden ska
1. Se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och de riktlinjer som
kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente och upprättat avtal mellan kommunerna,
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2. Medverka vid kommunens planering på olika områden och, inom de övergripande
planer och planeringsförutsättningar som finns, lämna förslag till verksamhetens
utveckling,
3. Arbeta med den interna kontrollen,
4. Bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete d.v.s. att kvinnor och män ska ha lika rättigheter,
skyldigheter och möjligheter,
5. Arbeta mot diskriminering.
Nämnderna fullgör övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av
kommunfullmäktige överlämnats till nämnderna.
Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Ekonomisk förvaltning
4 § Det åligger nämnden att underhålla och förvalta sin egendom.
Nämnder med egen ekonomisk förvaltning ska i övrigt svara för att den ekonomiska
förvaltningen inom verksamhetsområdet sker i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade
direktiv.
Delegering från kommunfullmäktige
5 § Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden
1. Om inte kommunfullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra
kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens
förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal,
2. Med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av
kommunfullmäktige besluta om avskrivning av sådan kommunal fordran, som härför
sig till nämndens förvaltningsområde,
3. Omfördela medel i driftsbudget och i investeringsbudget som anslagits till nämndens
ansvarsområde,
4. Fastställande och tillämpning av avgifter/taxor inom nämndens eget
verksamhetsområde när avgifterna/taxorna saknar egentlig kommunalekonomisk
betydelse och inte är av principiell vikt,
5. Beredning av övriga taxor inom nämndens verksamhetsområde som beslutas av
fullmäktige,
6. Begära överlåtelse av ansvaret för den operativa tillsynen enligt miljöbalken i enlighet
med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen.

B. För kommunstyrelsen/nämnderna gemensamma bestämmelser
Uppdrag och verksamhet
1 § Tillväxt- och tillsynsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag
eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
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Organisation inom verksamhetsområdet
2 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till
av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för
verksamheten.
Förvaltningsorganisation
3 § Under nämnden lyder förvaltningen. Nämnden ansvarar för organisationen av sin egen
förvaltning.
Personalansvar
4 § Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för
förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och nämnderna har
hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde
med undantag av de frågor som anges i kommunstyrelsens reglemente avsnitt A § 9.
Genomförande av uppdrag kan delegeras till anställd i någon av medlemskommunerna eller
lösas genom avtal med annan part.
Behandling av personuppgifter
5 § Tillväxt- och tillsynsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i dess verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud.
Arkiv och dokumenthantering
6 § Allmänna handlingar ska behandlas i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) samt tryckfrihetsförordningen.
Nämnden ska se till att dokumenthanteringen i övrigt uppfyller arkivlagens (1990:782) krav
och att reglerna i kommunens arkivreglemente följs.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
7 § Tillväxt- och tillsynsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till respektive fullmäktige hur de har fullgjort de
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
1. i reglemente,
2. genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den
fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till
kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
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Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
Information och samråd
8 § Nämnden ska aktivt informera allmänheten om sin verksamhet. Särskild uppmärksamhet
ska ägnas åt information till och samråd med dem som berörs av nämndens verksamhet.
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive partiföreträdare ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten
till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller
annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
Sammanträdesformer
Tidpunkt för sammanträden
9 § Tillväxt- och tillsynsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Nämnden ska för varje verksamhetsår upprätta en plan över sina sammanträden utifrån
fullmäktiges sammanträdesplan.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det
extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.
Kallelse
10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i
nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen
ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
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sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det
inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden
ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Offentliga sammanträden
11 § Tillväxt- och tillsynsnämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga
sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
Sammanträde på distans
12 § Tillväxt- och tillsynsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar i förväg anmäla detta till nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Högst hälften av nämndens ledamöter får delta på distans vid nämndens sammanträden.
Ordföranden kan vid synnerliga skäl medge avsteg från detta. Ordföranden måste finnas
fysiskt på plats vid sammanträdet.
Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att
tillämpas, d.v.s. vid behandling av ärenden som gäller val eller anställning av personal.
Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sekretesskyddade ärenden behandlas.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.
Närvarorätt
13 § Kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande samt
tjänstemän med kommunövergripande ansvar får närvara vid samtliga nämnder och delta i
deras överläggningar. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot
någon enskild. Den gäller inte heller i ärenden i vilka det förekommer uppgifter som omfattas
av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Förvaltningschef samt verksamhetschefer får närvara och delta i överläggningarna vid
nämndens sammanträde då ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområden
behandlas.
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Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.
Partiföreträdare som utsetts av kommunfullmäktige får närvara vid samtliga
nämndsammanträden och har yttranderätt, men ingen förslags- eller beslutanderätt.
Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Den
gäller inte heller i ärenden där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Partiföreträdare har rätt att temporärt kunna kalla in sin ersättare om rådet inte har någon
ordinarie ledamot i nämnden och inte kan närvara vid ett sammanträde eller en aktivitet.
Sammansättning
14 § Tillväxt- och tillsynsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare, varav fem
ledamöter och fem ersättare ska utses av Karlskoga kommun samt två ledamöter och två
ersättare utses av Storfors kommun.
Ordföranden
15 § Det åligger ordföranden
1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs,
7. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
8. främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder,
9. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden, om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
Presidium
16 § Tillväxt- och tillsynsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande
och andre vice ordförande. Ordförande och andre vice ordförande ska utses av Karlskoga
kommun och förste vice ordförande ska utses av Storfors kommun.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i
den mån ordföranden anser att det behövs.
Ärenden till nämnden ska beredas vid presidieberedning.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
17 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills
valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst
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tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den
äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under
en längre tid.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
Förhinder
18 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, kallar själv in sin ersättare. Om ersättaren inte kan nås kontaktar ledamoten
sekreteraren som inkallar nästa ersättare i enlighet med den av fullmäktige fastställda
inkallelseordningen.
Ersättares tjänstgöring
19 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra
och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som respektive
kommunfullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den
ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. Ersättare träder in i första hand
utifrån vilken kommun som representeras, i andra hand utifrån vilket parti som representeras i
det fall nämnden inte är beslutsför.
Ersättare som inte tjänstgör får yttra sig, men har inte rätt att ställa yrkanden, delta i besluten
eller få sin mening antecknad i protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring,
får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i turordningen.
Jäv, avbruten tjänstgöring
20 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.
Yrkanden
21 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats
korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.
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Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta
det skriftligt.
Deltagande i beslut
22 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla
detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden
fattar det med acklamation.
Reservation
23 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid
omedelbar justering.
En protokollsanteckning/särskilt yttrande kan bifogas protokollet om ordföranden godkänner
det.
Justering av protokoll
24 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. En ersättare till justeraren ska utses.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämndens protokoll ska anslås på Karlskoga kommuns och Storfors kommuns officiella
anslagstavla senast två dagar efter justeringen.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
25 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs
enligt gällande bestämmelser.
Delgivningsmottagare
26 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd
som nämnden beslutar.
Undertecknande av handlingar
27 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen. Vid förfall för
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden
utser.
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Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade
direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av
delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav
undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som
utses därtill.
Ersättning
28 § Kostnaderna för de förtroendevalda (arvoden, resor, utbildning etc.) i den gemensamma
nämnden ska betalas av respektive kommun.

C. Utskott
Inrättande av utskott
1 § Nämnden får inrätta utskott.
Val av ledamöter i utskott
2 § Om utskott inrättas ska nämnden i samband därmed bestämma hur många ledamöter och
ersättare utskottet ska ha, dock inte fler än hälften av ledamöterna i nämnden och högst fem
ledamöter. Utskott väljs bland ledamöterna och ersättarna i nämnden.
Presidium för utskott
3 § Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra
sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Närvaro vid utskottssammanträden
4 § Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda
ordningen.
Fyllnadsval för utskott
5 § Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Sammanträdestider för utskott
6 § Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna begär
det.

11 (12)

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.
Kallelse till utskottssammanträden
7 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden
som ska behandlas.
Handläggning av ärenden i utskott
8 § Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Utskottssammanträde på distans
9 § Utskottet får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att
tillämpas.
Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sekretesskyddade ärenden behandlas.
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Protokoll

Sammanträdesdatum
2022-04-14

Adm.nämnden
§7

Admnämnd/2022:1

Förfrågan Degerfors kommun om anslutning till
administrativa nämnden
Beslut
Om Degerfors kommun täcker de ökade kostnader som uppstår (efter att
kostnad per lönespecifikation tagits fram utifrån fastställd fördelningsnyckel)
fram till dess att en ny upphandling av HR-systemet utförs där Degerfors
kommun ingår i upphandlingen, samt övrigt uppfyller de krav som ställs i
konsekvensanalysen, ställer sig den administrativa nämnden positiv till en
anslutning av Degerfors kommun.
Administrativa nämnden skickar beslutet på remiss till Degerfors kommun och
ber att Degerfors kommun inkommer med svar senast 31 maj 2022.
Sammanfattning
Degerfors kommun har inkommit med en förfrågan om en anslutning till den
gemensamma administrativa nämnden. Administrativa nämnden beslutade
enligt § 5 2022-02-17 att uppdra till lönechefen att till nästkommande
sammanträde utreda frågan om eventuell anslutning av Degerfors kommun till
administrativa nämnden.

Signature reference: 192b8868-c4cb-4290-b000-fea634d45e3e

Beslutsunderlag
Admnämnd tjänsteskrivelse 2022-03-29
Konsekvensanalys
Förslag till budget 2023 inkl och exkl Degerfors kommun
Adm.nämnden § 5 2022-02-17
Administrativa nämndens behandling
Hans Jildesten (S) föreslår att under förutsättning att Degerfors kommun kan
täcka sina egna kostnader ända fram till dess att en ny upphandling av HRsystemet gjorts där Degerfors ingår i upphandlingen, (nuvarande avtal går ut
2031-06-30), samt i övrigt uppfyller de krav som ställs i konsekvensanalysen,
ställer sig den administrativa nämnden positiv till en anslutning av Degerfors
kommun.
Administrativa nämnden skickar beslutet på remiss till Degerfors kommun och
ber att Degerfors kommun inkommer med svar senast 31 maj.
Lönechef Görel Jernberg påpekar att om Degerfors kommun svarar ja på de
krav som administrativa nämnden ställer ska respektive medlemskommun yttra
sig över en eventuell anslutning av Degerfors kommun. Slutligen är det upp till
respektive fullmäktige i medlemskommunerna att fatta beslut om anslutningen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Sammanträdesdatum
2022-04-14

Adm.nämnden

§ 7 forts.
Beslutsgång
Ordförande Ewa Wiklander (L) ställer liggande förslag till beslut mot Hans
Jildestens (S) förslag och finner att administrativa nämnden beslutat enligt
Hans Jildestens (S) förslag.

Signature reference: 192b8868-c4cb-4290-b000-fea634d45e3e

Beslutet skickas till
Degerfors kommunen
Kristinehamns kommun
Karlskoga kommun
Filipstads kommun
Storfors kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

1(2)

Tjänsteskrivelse
Datum

2022-03-29

Admnämnd/2022:1
000 Organisation

Administrativ nämnd
Görel Jernberg,0550-869 81
gorel.jernberg@kristinehamn.se

Förfrågan från Degerfors kommun om anslutning till
den gemensamma nämnden
Förslag till beslut
Administrativa nämnden avslår Degerfors kommuns förfrågan om en
anslutning till den gemensamma nämnden.
Sammanfattning
Degerfors kommun har inkommit med en förfrågan om en anslutning till den
gemensamma administrativa nämnden. Administrativa nämnden beslutade
enligt § 5 2022-02-17 att uppdra till lönechefen att till nästkommande
sammanträde utreda frågan om eventuell anslutning av Degerfors kommun
till administrativa nämnden.
Beslutsunderlag
Admnämnd tjänsteskrivelse 2022-03-29
Konsekvensanalys
Förslag till budget 2023 inkl och exkl Degerfors kommun
Adm.nämnden § 5 2022-02-17
Ärende
Degerfors kommun har inkommit med en förfrågan om en anslutning till den
gemensamma administrativa nämnden. Administrativa nämnden beslutade
enligt § 5 2022-02-17 att uppdra till lönechefen att till nästkommande
sammanträde utreda frågan om eventuell anslutning av Degerfors kommun
till administrativa nämnden.
Av den konsekvensanalys som gjorts framgår bland annat följande:
- En simulering av budget 2023 har gjorts på helår för att få ett
helhetsgrepp hur ekonomin påverkas för de ingående kommunerna
ifall Degerfors kommun ansluts. Resultatet blir en kostnadsökning
med 2 785 800 kr. Utifrån den antagna fördelningsnyckeln samt
antalet lönespecifikationer Degerfors administrerade under 2021
innebär det att Degerfors kommun inte kommer att bära upp sina
kostnader fullt ut. 544 000 kr kommer inte att täckas av Degerfors
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kommun utan kommer att belasta de fyra ingående kommunerna.
Vilket medför att kostnad per lönespecifikation blir 4,80 kr.
-

Under de senaste åren har de ingående kommunerna genomgått en
digitaliserings- och effektiviseringsresa som Degerfors behöver
genomgå innan ett eventuellt ingående i den administrativa nämnden.

-

Vid en verksamhetsövergång kan det föreligga risk för störning i det
dagliga arbetet, då det kommer att krävas kraft och energi att lära
känna en ny kommun samt nya medarbetare i arbetsgruppen.

Utifrån den konsekvensanalys som bilagts denna tjänsteskrivelse samt
utifrån ovanstående punkter är det förvaltningens bedömning att det inte är
fördelaktigt för den administrativa nämnden att Degerfors kommun ansluter
sig. En anslutning innebär en kostnadsökning på 544 000 kr som Degerfors
kommun inte kommer att täcka utan behöver fördelas på de nu ingående
kommunerna.
Om den administrativa nämnden ställer sig positiv till att Degerfors kommun
ansluter sig till nämnden är det också av vikt att Degerfors kommun
genomför de krav som finns angivna i konsekvensanalysen.
Vid ett sådant beslut skickas ärendet på remiss till övriga
medlemskommuner.

Jenny Alpmyr
HR-chef

Görel Jernberg
Lönechef

Konsekvensanalys anslutning av Degerfors kommun till lönecentrum
östra Värmland
Bakgrundsfakta Degerfors idag
Degerfors kommun har inkommit med förfrågan om eventuell anslutning till den gemensamma
administrativa nämnden. Administrativa nämnden beslutade enligt § 5 2022-02-17 att uppdra till
lönechefen att till nästkommande sammanträde utreda frågan om eventuell anslutning av Degerfors
kommun till administrativa nämnden.

Degerfors kommun hanterade 14 600 löner under år 2021. Degerfors kommuns lönehantering är
idag bemannad med 2,75 helårsarbetare.
Enligt HR-chefen i Degerfors kommun har medarbetarna vid lönekontoret i dagsläget svårt att få ut
sin semester, har mycket övertid och flex. HR-chefen anser dem vara underbemannade.

Ekonomi
För att få en överblick över hur ett inträde av Degerfors kommun i den administrativa nämnden
skulle påverka kommunerna ekonomiskt har en simulering av budget gjorts. Förslag till budget 2023
för de ingående kommunerna har varit utgångsläget och beräkningar har gjorts på helår för att få ett
helhetsgrepp på det ekonomiska utfallet.
Kostnaderna för lokalhyra, städ och andra OH-kostnader kommer inte att ändras i lönecentrums
budget ifall ytterligare en kommun ansluts. Anledningen till detta är att medarbetare vid
lönecentrum har tecknat avtal för distansarbete. Avtalet för distansarbete innebär att medarbetare
kan komma att dela arbetsplats på huvudarbetsplatsen. Detta möjliggör att fler medarbetare kan
arbeta vid lönecentrum utan att utöka antalet kontorsarbetsplatser.
I huvudavtalet med HR-systemet som tecknades 2018 ingår det en skrivning hur ev tillkommande
kommuner ska hanteras för att ansluta sig till avtalet. Kontakt har tagits med leverantören för att få
en prisbild på en anslutning av Degerfors kommun utifrån huvudavtalets innehåll och
leveransomfattning.
Engångskostnader som går att härröra till uppstarten vid en anslutning av Degerfors kommun
kommer att belasta Degerfors kommun separat. Till de kostnaderna hör t ex engångskostnad för
införande anställningsguiden (ca 60 konsulttimmar) samt flytt av driftsmiljö (ca 40-60
konsulttimmar). Anställningsguiden samt driftsmiljön har inte Degerfors kommun idag, men ingår i
avtalet med HR-systemets leverantör.
Kommunspecifika system som inte ingår i huvudavtalet systemförvaltas och finansieras av Degerfors
kommun.
De ingående kommunerna i Lönecentrum Östra Värmland har under åren genomgått en resa där
arbetet har fokuserat på att minimera manuella underlag, utöka användandet av självservice och
bygga om HR-systemet så likvärdigt som möjlighet för de fyra ingående kommunerna. Denna
digitaliserings- och effektiviseringsresa behöver Degerfors kommun genomgå innan ingåendet i den
administrativa nämnden.

Totalbudget 2023 exkl Degerfors föreslås bli 16 846 077 kr och inkl Degerfors 19 631 900 kr. Detta
innebär en kostnadsökning på 2 785 800 kr om Degerfors ansluter sig till den gemensamma
administrativa nämnden.
Nedan redovisas hur kostnaden per lönespecifikation utifrån dagens förutsättningar samt kostnad
per ingående kommun och bolag påverkas av en anslutning av Degerfors kommun.
Årsbudget 2023 exkl Degerfors kommun enligt budgetförslag 16 846 077 kr, vilket ger en kostnad per
lönespecifikation på 148,71 kr.
Total kostnad
2023 exkl
Degerfors
5 297 700
31 377
13 700
31 100
14 300
944 700
18 600
3 034 800
39 000
8 000
6 941 600
385 400
85 800
0
100%
16 846 077

Lönespecar Procentuell
Enhet
2021
fördelning
Kristinehamns kommun
35 625
31,45%
Kristinehamnsbostäder AB
211
0,19%
Kristinehamns Energi AB
92
0,08%
Kristinehamns Elnät AB
209
0,18%
Närsam
96
0,08%
Storfors kommun
6 353
5,61%
Björkåsstiftelsen
125
0,11%
Filipstads kommun
20 408
18,01%
Filipstads Energi AB
262
0,23%
Stiftelsen Filipstadsbostäder
54
0,05%
Karlskoga kommun
46 680
41,21%
Bergslagens Räddningstjänst
2 592
2,29%
Karlskogahem AB
577
0,51%
Totalt

113 284

Figur 1 Kostnad 2023 årsbudget exkl Degerfors kommun

Årsbudget 2023 exkl Degerfors kommun enligt budgetförslag 19 631 900 kr, vilket ger en kostnad per
lönespecifikation på 153,51 kr.

Enhet
Kristinehamns kommun
Kristinehamnsbostäder AB
Kristinehamns Energi AB
Kristinehamns Elnät AB
Närsam
Storfors kommun
Björkåsstiftelsen
Filipstads kommun
Filipstads Energi AB
Stiftelsen Filipstadsbostäder
Karlskoga kommun
Bergslagens Räddningstjänst
Karlskogahem AB
Degerfors kommun
Totalt

Lönespecar Procentuell
2021
fördelning
35 625
27,86%
211
0,16%
92
0,07%
209
0,16%
96
0,08%
6 353
4,97%
125
0,10%
20 408
15,96%
262
0,20%
54
0,04%
46 680
36,50%
2 592
2,03%
577
0,45%
14 600
11,42%
127 884
100%

Total kostnad
2023 inkl
Degerfors
5 468 900
32 400
14 100
32 100
14 700
975 300
19 200
3 132 900
40 200
8 300
7 166 000
397 900
88 600
2 241 300
19 631 900

Figur 2 Kostnad 2023 års budget inkl Degerfors kommun

Utifrån den administrativa nämndens fördelningsnyckel kommer kostnadsökningen på 2 785 800 kr
inte att täckas av Degerfors kommun fullt ut utan påverkar de övriga kommunerna.
Simuleringen av budgeten har grundats på att Degerfors har gjort arbetet för att möjliggöra ett
likvärdigt arbetssätt vid Lönecentrum.
En eventuell framtida besparing kan tas upp för diskussion först efter det att Degerfors kommun har
gjort förändringsresan som de fyra nu ingående kommunerna redan gjort.

Krav på Degerfors för att ansluta
Lönecentrum Östra Värmland har i samarbete med de ingående kommunerna arbetat fram ett
koncept hur hantering och utseende i Personec P ska se ut, för att förenkla processer ute i
verksamheterna samt på lönecentrum. Tanken är att det ska se lika ut oavsett vilken kommun
lönekonsulten arbetar i, eller vilken kommun en medarbetare eller chef är inloggad i. För att inte
Lönecentrum ska lägga arbetstid på att få Degerfors att använda samma arbetssätt som övriga
ingående kommuner, behöver följande göras innan en ev anslutning:

















Degerfors behöver ordna så att korrekta uppgifter gällande folkbokföring kopplas till HRsystemet
Sätta upp anställningsguiden och implementera den i verksamheterna. Inför uppsättningen
behöver befattningsbenämningar rensas och AID etiketter ses över
Ändringsflödet i anställningsguiden behöver sättas upp och implementeras i verksamheterna
Tillsammans med företaget Visma (ägare av HR-systemet) flytta driftsmiljön till molndrift och
säkerställa att samtliga integrationer fungerar efter flytten
Bygga upp e-tjänster via verktyget Open-e, drift av Open-e ska ske av Degerfors kommun,
med lönecentrums medarbetare som handläggare
Få verksamheterna att själva lägga in i Personec P och inte skicka in manuella underlag.
Undantag PAN anställda, ev dagmammor som inte kan rapportera utan behöver lämna in
manuella underlag
Arbeta fram en hantering av måltidslistor som inte kräver manuella underlag till HR-systemet
Implementera det exceldokument som LÖV använder för scheman som inte går via
schemasystemet Time-care
Bygga om startsidorna i Personec P för medarbetare, chef och lönekonsult så de ser
likvärdiga ut som de fyra idag ingående kommunerna i LÖV.
Rensa och göra om i rullister inne i Personec P så att det följer det som tagits fram för LÖV
och ser likvärdigt ut i de ingående kommunerna
Bygga upp funktionsgrupper i Neptun utifrån de funktionsgrupper som idag finns hos de
ingående kommunerna
Bygga upp grundutbudet på rapporter till chefer som de fyra ingående kommunerna i LÖV
har tagit fram gemensamt
Sätta upp länkar till manualer från Degerfors intranät till Personec P i molndrift
Införa jour och beredskapsscheman för att arbeta bort manuell inknappning

Om Degerfors inte åtgärdat ovanstående vid en av anslutning hur hanteras det?
Om Degerfors kommun inte hinner åtgärda det som behöver göras innan ingåendet i den
administrativa nämnden, för att ha samma hantering som de ingående kommunerna i LÖV. Ska
Degerfors kommun stå för kostnaden för en projektanställd som driver dessa frågor tills allt är klart.
Detta arbete bör inte belasta de övriga ingående kommunerna och ska därför inte belasta
lönecentrum.
Rekrytering och arbetsledning av den projektanställda bör Degerfors kommun ansvara för.

Hantering av bolag
Två bolag hanteras idag av lönekontoret i Degerfors kommun, Degerforsbolagen AB samt
Degerforsbyggen AB.

Påverkan vid Digitaliseringsavdelningarna
Om Degerfors kommun ansluts till den gemensamma administrativa nämnden innebär det
uppsättnings- samt underhållsarbete vid både Kristinehamns kommuns digitaliseringsavdelning samt
Degerfors kommuns. Arbetet krävs för att få till kommunikation via bl a Teis filer.

Beslutsgång om Degerfors ska anslutas till den administrativa nämnden
Degerfors kommun har idag 2,75 helårsarbetare i form av systemförvaltning samt
löneadministration. Kristinehamns kommun som är värdkommun för den administrativa nämnden
ska hålla inrangeringsförhandlingar.
Om den administrativa nämnden ställer sig positiv till att Degerfors kommun ansluter sig till
nämnden behöver beslutet skickas på remiss till övriga medlemskommuner.
Reglementet behöver ändras och avtal upprättas på nytt med samtliga ingående kommuner. Nya
avtal med Degerfors kommuns bolag behöver tas fram utifrån hur avtalen ser ut för övriga ingående
bolagen. Personuppgiftsbiträdesavtal ska skrivas med Degerfors kommun samt de ingående bolagen.
En översyn av SLA (service level agreement) behöver ses över av styrgruppen bestående av HR-chefer
samt lönechef.

Konsekvenser/riskanalys
Om Degerfors kommun kommer att ingå i den administrativa nämnden kommer Lönecentrum att
utökas med tre medarbetare. Detta kommer att minimera sårbarheten vid Degerfors kommun samt
öka kunskap och erfarenhet vid hela lönecentrum. De fasta kostnaderna kommer att fördelas på fler
kommuner.
De rörliga kostnaderna kommer dock att öka, främst vad gäller licensavgift till HR-systemet samt
personalkostnader för den tillkommande kommunen.
Inför en verksamhetsövergång kommer det mycket troligt att åtgå arbetstid för lönecentrum samt
ingående kommun för att tillskapa likvärdiga arbetsförutsättningar samt arbetssätt både före och
efter inträdet.
Vid en verksamhetsövergång kan det föreligga risk för viss störning i det dagliga arbetet, då det
kommer att krävas kraft och energi att lära känna en ny kommun och nya medarbetare i gruppen.

Nya medlemmar i en arbetsgrupp påverkar alltid mer eller mindre hela arbetsgruppens psykosociala
arbetsmiljö enligt FIRO-modellen (Fundamental interpersonal relations orientation).1
Ekonomiskt kommer kostnaden per lönespecifikation att öka från 148,71 kr till 152,17 kr vid en
anslutning av Degerfors kommun utifrån de bifogade budgetförslagen. De fyra nu ingående
kommunerna kommer att täcka ca 544 000 kr för de ökade kostnader inträdet av Degerfors kommun
innebär.

Fundamental Interpersonal Relationship Orientation (FIRO) är en social relationsteori som presenterades 1958 av den
amerikanske psykologen Will Schutz.
1

Teorin framtogs i amband med Koreakriget då Schutz fick i uppdrag att undersöka varför grupper med lika utbildad personal med samma
uppgifter fungerade olika effektivt. Schutz fann att skillnader i effektivitet berodde på arbetsgruppens inbördes relationer och
medlemmarnas sätt att kommunicera.

Förslag till budget Lönecentrum 2023

Lönekostnader
Lokalkostnader
Dator/telefoni/kopiator
Kurser/konferenser (inkl resekostnader)
Licensavgifter
Övriga kostnader
Kapitaltjänstkostnader
Lönenämnd
Kurs/konferens, fika, resor etc

Budget 2023
Inklusive Degerfors

12 376
762
497
233
4 883
394
474
19 619

Budget 2023 Budget 2022

10 613
762
460
200
3 973
354
474
16 836

10 382
739
458
200
3 860
354
474
16 467

13

10

10

19 632

16 846

16 477

2,2%
3,1%
0,4%
0,0%
2,9%
0,0%
0,0%
2,2%

Förslag budget 2023 Lönecentrum
Lönecentrum (kr)
2023 inkl Deg
Månadslön
7 664 300
Semesterlön
1 129 200
Löneväxling
60 000
Premietillägg löneväxling
3 900
Arbetsgivaravgift
3 519 400
Företagshälsovård
40 800
Friskvård
0
Trivselpeng/avtackning(representation)
17 500
Kompetensutveckling
233 300
Ekonomiadm, växel
131 600
Hyra
672 900
Städ
88 700
Leasing datorer
98 000
Kommunikationsavgift datorer
212 000
Hyra kopiator
33 300
Livsmedel
11 700
Annonsering
10 000
Böcker, tidningar
8 200
Förbrukningsmaterial
23 300
Kontorsmaterial
35 000
Telefoni
153 200
Porto
15 000
Licensavgifter
100 000
Konsulter
100 000
Avskrivningar, inventarier
69 000
Internränta, inventarier
5 300
Övriga främmande tjänster
Årlig kostnad HR-system
4 783 000
Kapitaltjänstkostnader HR system
400 000
Summa LÖNEKONTORET
Lönenämnd
Kurs o konf, fika, resor etc
Summa LÖNENÄMND

TOTALT

2023
6 565 000
960 700
60 000
3 900
3 022 900
35 000
0
15 000
200 000
131 600
672 900
88 700
91 800
205 900
33 300
10 000
10 000
7 000
20 000
30 000
130 000
15 000
100 000
80 000
69 000
5 300

2022
6 419 900
940 100
60 000
3 900
2 957 900
35 000
0
15 000
200 000
131 600
653 300
86 100
91 800
205 900
33 300
10 000
10 000
7 000
20 000
30 000
127 000
15 000
100 000
80 000
69 000
5 300

3 873 000
400 000

3 760 200
400 000

19 618 600

16 836 000

16 467 300

12 500
12 500

10 000
10 000

10 000
10 000

19 631 100

16 846 000

16 477 300
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Sammanträdesdatum
2022-04-14

Adm.nämnden
§7

Admnämnd/2022:1

Förfrågan Degerfors kommun om anslutning till
administrativa nämnden
Beslut
Om Degerfors kommun täcker de ökade kostnader som uppstår (efter att
kostnad per lönespecifikation tagits fram utifrån fastställd fördelningsnyckel)
fram till dess att en ny upphandling av HR-systemet utförs där Degerfors
kommun ingår i upphandlingen, samt övrigt uppfyller de krav som ställs i
konsekvensanalysen, ställer sig den administrativa nämnden positiv till en
anslutning av Degerfors kommun.
Administrativa nämnden skickar beslutet på remiss till Degerfors kommun och
ber att Degerfors kommun inkommer med svar senast 31 maj 2022.
Sammanfattning
Degerfors kommun har inkommit med en förfrågan om en anslutning till den
gemensamma administrativa nämnden. Administrativa nämnden beslutade
enligt § 5 2022-02-17 att uppdra till lönechefen att till nästkommande
sammanträde utreda frågan om eventuell anslutning av Degerfors kommun till
administrativa nämnden.

Signature reference: 192b8868-c4cb-4290-b000-fea634d45e3e

Beslutsunderlag
Admnämnd tjänsteskrivelse 2022-03-29
Konsekvensanalys
Förslag till budget 2023 inkl och exkl Degerfors kommun
Adm.nämnden § 5 2022-02-17
Administrativa nämndens behandling
Hans Jildesten (S) föreslår att under förutsättning att Degerfors kommun kan
täcka sina egna kostnader ända fram till dess att en ny upphandling av HRsystemet gjorts där Degerfors ingår i upphandlingen, (nuvarande avtal går ut
2031-06-30), samt i övrigt uppfyller de krav som ställs i konsekvensanalysen,
ställer sig den administrativa nämnden positiv till en anslutning av Degerfors
kommun.
Administrativa nämnden skickar beslutet på remiss till Degerfors kommun och
ber att Degerfors kommun inkommer med svar senast 31 maj.
Lönechef Görel Jernberg påpekar att om Degerfors kommun svarar ja på de
krav som administrativa nämnden ställer ska respektive medlemskommun yttra
sig över en eventuell anslutning av Degerfors kommun. Slutligen är det upp till
respektive fullmäktige i medlemskommunerna att fatta beslut om anslutningen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2022-04-14

Adm.nämnden

§ 7 forts.
Beslutsgång
Ordförande Ewa Wiklander (L) ställer liggande förslag till beslut mot Hans
Jildestens (S) förslag och finner att administrativa nämnden beslutat enligt
Hans Jildestens (S) förslag.
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Beslutet skickas till
Degerfors kommunen
Kristinehamns kommun
Karlskoga kommun
Filipstads kommun
Storfors kommun
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Sammanträdesdatum
2022-04-14

Adm.nämnden
§8

Admnämnd/2022:4

Ekonomisk rapport jan-feb 2022

Beslut
Administrativa nämnden godkänner den ekonomiska rapporten för januari till
och med februari 2022.
Sammanfattning
Efter årets första två månader är utfallet 16% av den totala budgeten,
riktvärdet för två månader är 17%. Utfallet är något lägre för leasing, hyror
(kopiator och datorer) samt övriga kostnader än budgeterat. I övrigt följer
verksamheten budget.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-30
Bilaga ekonomisk rapport jan –feb 2022
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Sammanträdesdatum
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Adm.nämnden
§9

Budget 2023

Admnämnd/2022:2

Beslut
Administrativa nämnden antar förslag till budget 2023.
Sammanfattning
Förslag till beslut budget 2023 är 16 846 000 kr. Budget 2023 omfattar en
organisation på 18 årsarbetare.
Med anledning av nytt kollektivavtal kring pension kan personalkostnaderna
komma att öka. I sådant fall behöver budgeten justeras.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-30
Bilaga budget 2023
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Lönechefen informerar
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Lönechefen informerar om bland annat nedanstående:

Justerandes sign

•

Sjukfrånvaro på lönecentrum.

•

Distansarbete – Kristinehamns kommuns avtal skickas för kännedom
till administrativa nämnden.

•

Nora kommun har ställt förfrågan om att eventuellt ingå i
administrativa nämnden.

•

Nästa sammanträde med de administrativa nämnden äger rum den 1
september och sker då fysiskt i Kristinehamn.
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(m, Kga), Franz Maretta (s, Dfs), Yvonne Nilsson (s, Kga), Katja Ollila (v, Hsf), Cristina
Hjalmarsson (s, Khn)

Ersättare

Ulf Söhrman (m,Fsd)

Övriga deltagare

Förbundschef Peter Backman, Avd. chef Henrik Winkler, Ekonomichef Madelene Hedström,
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Franz Maretta
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Sekreterare

§ 9–10
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Cecilia Raner Björn

Ordförande
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Lennart Johansson
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Mötet inleds med information om sotares arbetsmiljö och konceptet ”Friska
sotare” från skorstensfejarmästaren Hasse Olsson Örebro Sotarn AB som sotar i
Kristinehamn och Storfors, Johan Hjälmerhag Sotning & Ventilation i Karlstad AB
som sotar i Hällefors och Filipstad samt representanter från
Skorstensfejarmästares Riksförbund Lars Anderman och Mattias Löfroth.
Sedan följer en genomgång av rapporten om förbundets hållbarhetsstrategi som
genomförts av Handels Consulting AB
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§9
Revidering av investeringspolicy
Beslut
Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst beslutar att:
1. Fastställa reviderad placeringspolicy för förbundets kapitalförvaltning.
2. Beslutar att ekonomichef och förbundschef i förening får ta beslut på delegation
om placering av likvida medel upp till 5 mkr.
3. Beslutar att samtliga delegationsbeslut om placering ska återrapporteras till
direktionen.
4. Förvaltningsavgifter ska hållas så låga som möjligt

Ärendebeskrivning
Ledningen för Bergslagens Räddningstjänst arbetade, tillsammans med sakkunniga hos
Nordea, fram en placeringspolicy som direktionen fastställde den 9 september 2020.
Revidering har skett i stycket 6.1 Fördelning mellan tillgångsslag, där tidigare fördelning
var enligt nedan:
Tillgångsslag
Normalt Lägst Högst
Aktier
25 % 0 %
40 %
Långa räntor
55 % 30 % 60 %
Korta räntor
20 %
5%
35 %
Likvida medel
0 % 0 % 10 %
Alternativa investeringar 0% 0% 10 %
På grund av rådande ränteläge är det svårt att få avkastning på korta räntefonder, vilket
gör att en mindre justering görs i policyns fördelning mellan de långa och korta räntorna
enligt nedan:
Tillgångsslag Normalt Lägst Högst
Aktier
25 %
0%
40 %
Långa räntor
65 % 40 % 80 %
Korta räntor
10 %
0%
25 %
Likvida medel 0 %
0 % 10 %
Alternativa investeringar 0% 0% 10 %

Justerandes signatur
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§ 10

Rapporter
Delegation
Inget att rapportera
Ekonomi
Under året kommer förbundet att börja byta ut tekniken för utalarmering på
samtliga stationer, med start i den norra delen av förbundet. Arbetet kommer att
pågå under 2022–2023 och den första delen beräknas kosta 200 tkr.
På grund av kostnadsutvecklingen för drivmedel kommer budgeten för året
troligen att överskridas. Efter mars är 29 % av budgeten förbrukad.
Förbundet kan i dagsläget erbjuda både platsbundna och digitala
externutbildningar men efterfrågan är fortsatt låg. Detta innebär betydligt lägre
intäkter och för perioden uppgår de till 8 % av budget.
Avskrivningskostnaderna beräknas bli något lägre än budget på grund av att vissa
investeringar kommer genomföras senare än planerat samt för investering
Kristinehamns kommun 2 mkr där ett separat investeringsbeslut krävs.
Budgeten för pensionskostnader 2022 är lagd utifrån den beräkning som KPA
gjorde i december 2020. Den senaste prognosen från KPA visar att
pensionskostnaderna beräknas bli 845 tkr mer än budgeterat.
Prognosen för året är ganska osäker då prisutvecklingen i samhället kommer att
påverka förbundets kostnader. Än så länge räknar förbundet med ett nollresultat
för året, exklusive eventuella reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar
samt orealiserad värdeförändring på kortfristiga placeringar.
Det som kan påverka resultatet negativt är om förbundet får större och mer
omfattande händelser som kräver stor personell insats. I prognosen förväntas
semesterlöneskulden öka med 2,1 %
Personal
Det har varit två pensionsavgångar i förbundet en brandmanheltid som slutade
2022-03-31 och stationschefen i Kristinehamn som slutar 2022-05-31.
Rekrytering av stationschef pågår och rekryteringen för brandman är klar.
Lönerevisionen för 2022 är klar

Justerandes signatur
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Hälsokontrollerna i förbundet pågår och beräknas vara klar under maj månad.
Under maj månad kommer medarbetarundersökningen om social och
organisatorisk arbetsmiljö att skickas ut till alla medarbetare i förbundet.
Förebyggande
Inget att rapportera
Räddningstjänstavdelningen
Upphandling av höjdfordon till Filipstad är påbörjad.
Information om branden som nyligen var på ett batterilager i Karlskoga.
Larmcentralen
Rekryteringen av semestervikarier för sommaren är avklarad. Antalet
trygghetslarm har ökat och det är även en ökad efterfrågan på trygghetslarm via
mobilen.
Dagtidsstyrka med beredskap
Förbundet har på uppdrag av direktionen arbetat vidare med att ta fram ett
förslag på att inrätta en dagtidsstyrka i beredskap. Tanken är att göra ett projekt
som löper under två år och som ska finansieras med det egna kapitalet. Det
kommer att ske utvärdering löpande och efter ett år. Ett förslag i sin helhet
kommer tas upp som en beslutspunkt på nästkommande direktionsmöte.
Grundavgifter för sotning i Degerfors kommun
Information gällande en hemställan från sotaren i Degerfors om att det finns
olika grundavgifter i kommunerna.
Sotningsindex
Sotningsindex är uppräknat enligt SKR och nya taxor finns på hemsidan
Granskningar från förbundets revisorer
Genomgång av Granskning årsredovisning, grundläggande granskning samt
Grundläggande granskning IT kartläggning
Info från Östra Värmlandsgruppen
Inget att rapportera, nästa möte är planerat den 20 maj
Enkät egenutvärdering direktionens arbete Bergslagens Räddningstjänst
Genomgång av enkäten

Justerandes signatur
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Öppet hus 7 maj
Förbundet firar 25 år och kommer att hålla öppet hus på förbundets
brandstationer
Beslut
Samtliga rapporter godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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ÖSTRA
VÄRMLANDS

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

överförmyndarnämnd

Sida
1(4)

2022-03-28

Krtstinehamn, Degerfors, Filipsrad, Karlskoga, Storfors

Plats och tid

Kommunhuset, Kristinehamns kommun, kl. 14:00-14.20 samt distansdeltagande via teams

Beslutande

Ledamöter
Ellen Skaare Håkansson (KI)) ordförande
Britt-Marie Karlsson (S) tjänstgörande ersättare
Ingrid Resare (S)
Eva Närvä Eickenrodt (M) tjänstgörande ersättare
Ingegerd Nordkvist (-)
Ersättare
Inga -T dli Röhr (S)
Marianne Högberg (S)

Övriga närvarande

Jenny Alpmyr, HR-chef
Elisabet T Aljebjörn, sekreterare

Justerare

Ingrid Resare

Justeringens plats och tid

Justering på distans klar 2022-03-29

Underskrifter

Sekreterare
Ordförande

Sig nature reference: f95aac46-eca3-439c-aa79-d59327e0a7da

Justerare

Paragrafer

Elisabet Lilljebjöm

16-18

Ellen Skaare Håkansson (KID)
Ingrid Resare
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Östra Värmlands överförmyndamämnd

Sammanträdesdatum

2022-03-28

Datum för anslag

2022-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Pärm på överförmyndarkontoret

Underskrift

Justerandes sign

Datum för borttagande

Elisabet Lilljebjörn

Utdragsbestyrkande

§§ 16-18 sekretess §§ 19

2022-04-19

Sida

ÖSTRA
VÄRMLANDS

överförrnyndarnämnd
Krutdiehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-28

Öfn §16

Fastställande av föredragningslista

iignature reference: f95aac46-eca3-439c-aa79-d59327e0a7da

Föredragningslistan godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(4)

Sida

ÖSTRA
VÄRMLANDS
överförmyndarnärnnd
Kristinehamn. Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-28

Öfn§17
Information från förvaltningen

Beslut

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

Sammanfattning

Jenny Alpmyr informerar om den löpande verksamheten.

3ignature reference: f95aac46-eca3-439c-aa79-d59327e0a7da

•
•
•

Justerandes sign

Nuläget
Personalläget
Läget kopplat till kriget i Ukraina

Utdragsbestyrkande

3(4)

Sida

ÖSTRA
VÄRMLANDS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors

2021-03-28

överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

Öfn§18

Information från ordförande

Sig nature reference: f95aac46-eca3-439c-aa 7 9- d59327e 0a 7da

Ellen Skaare Håkansson (KD) informerar om att mötet 31 maj blir ett fysiskt
möte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(4)

Kristinehamns
kommun
Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ELLEN SKAARE HÅKANSSON
Date: 2022-03-29 11:53:22
BankID refno: 0e0ce59b-e6d8-422f-ab5f-37ce8766567c

Signed by: INGRID RESARE
Date: 2022-03-29 10:27:33
BankID refno: 8ec7ebec-fb87-4c4e-9eeb-428065cd81a8

Ordförande: Ellen Skaare Håkansson

Ledamot: Ingrid Resare

Signed by: Elisabet Lilljebjörn
Date: 2022-03-29 10:18:04
BankID refno: 1a099766-0dfc-40b4-84ad-5570036f75f6

3ig nature reference: Y95aac46-eca3439c-aa79-d59327e0a7da

Sekreterare: Elisabet Lilljebjörn

1<nnia/hAkr5ftAlc. nA A-cinnArat rinkiimAnt

ÖSTRA
VARMLANDS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

överförmyndarnämnd

Sida
1(2)

Sekretess

2022-03-28

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors

Plats och tid

Kommunhuset, Kristinehamns kommun, kl. 14:00-14.20 samt distansdeltagande via teams

Beslutande

Ledamöter
Ellen Skaare Håkansson (KD) ordförande
Britt-Marie Karlsson (S) tjänstgörande ersättare
Ingrid Resare (S)
Eva Närvä Eickenrodt (M) tjänstgörande ersättare
Ingegerd Nordkvist (-)
Ersättare
Inga-Lill Röhr (S)
Marianne Högberg (S)

Övriga närvarande

Jenny Alpmyr, HR-chef
Elisabet Lilljebjörn, sekreterare
Jessica Roos föredragare §5 19

J usterare

Ingrid Resare

Justeringens plats och tid

Justering på distans klar 2022-03-29

Underskrifter

Sekreterare
Ordförande

3ig natu re reference: 00db8108-5104-440e-8c08-9d09f62e9602

Justerare

Paragrafer

Elisabet Lilljebjörn

16-18

Ellen Skaare Håkansson (KD)
Ingrid Resare
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Östra Värmlands överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

2022-03-28

Datum för anslag

2022-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Pärm på överförmyndaxkontoret

Underskrift

justerandes sign

Datum för borttagande

Elisabet Lilljebjörn
Utdragsbestyrkande

§§ 16-18 sekretess §§ 19

2022-04-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
1(5)

2022-04-25

Plats och tid

Kommunhuset, Kristinehamns kommun, kl. 14:00-14.25 samt distansdeltagande via teams

Beslutande

Ledamöter
Ellen Skaare Håkansson (KD) ordförande
Barbro Davidsson (S)
Ingrid Resare (S)
Sune Frisk (S)
Ingegerd Nordkvist (-)
Ersättare
Inga-Lill Röhr (S)
Britt-Marie Karlsson (S)
Eva Närvä Eickenrodt (M)
Marianne Högberg (S)

Övriga närvarande

Jenny Alpmyr, HR-chef
Elisabet Lilljebjörn, sekreterare
Åsa Bäckman, nämndsekreterare

Justerare

Ingegerd Nordkvist

Justeringens plats och tid

Justering på distans klar 2022-04-26

Underskrifter

Sekreterare
Ordförande

Signature reference: b02ecd72-71b5-4dc8-aa3f-2341c34a820c

Justerare

Paragrafer

Elisabet Lilljebjörn

20-23

Ellen Skaare Håkansson (KD)
Ingegerd Nordkvist
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Östra Värmlands överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

2022-04-26

Datum för anslag

2022-04-26

Förvaringsplats för protokollet

Pärm på överförmyndarkontoret

Underskrift

Justerandes sign

Datum för borttagande

Elisabet Lilljebjörn

Utdragsbestyrkande

§§ 20-23 sekretess §§ 24-32

2022-05-17

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-25

Öfn § 20

Fastställande av föredragningslista

Signature reference: b02ecd72-71b5-4dc8-aa3f-2341c34a820c

Föredragningslistan godkänns efter information om att punkt 14 utgår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(5)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-25

Öfn § 21

Information från förvaltningen
Beslut
Östra Värmlands överförmyndarnämnd tackar för informationen och lägger den
till handlingarna.
Sammanfattning
Jenny Alpmyr informerar om den löpande verksamheten.

Signature reference: b02ecd72-71b5-4dc8-aa3f-2341c34a820c

•
•

Justerandes sign

Nuläget
Personalläget

Utdragsbestyrkande

3(5)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-25

Öfn § 22

Information från ordförande

Signature reference: b02ecd72-71b5-4dc8-aa3f-2341c34a820c

Ellen Skaare Håkansson (KD) informerar om att mötet 31 maj blir ett fysiskt
möte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(5)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-25

Öfn § 23

Budget 2023
Beslut
Östra Värmlands överförmyndarnämnd godkänner budget för 2023.
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, 2021-06-30 och 2021-12-31.
Med anledning av nytt kollektivavtal kring pension kan personalkostnaderna
komma att öka. I sådant fall behöver budgeten komma att justeras.

Signature reference: b02ecd72-71b5-4dc8-aa3f-2341c34a820c

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-19
Förslag till budget 2023

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(5)

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ELLEN SKAARE HÅKANSSON
Date: 2022-04-26 15:27:23
BankID refno: 799cf1ea-ed16-4fe9-ae03-c1e63198c293

Signed by: INGEGERD NORDQVIST
Date: 2022-04-26 15:05:44
BankID refno: c1ba7bd2-4816-4570-a839-3a1ef409cd6e

Ordförande: Ellen Skaare Håkansson

Ledamot: Ingegerd Nordqvist

Signed by: Elisabet Lilljebjörn
Date: 2022-04-26 14:04:05
BankID refno: 008d6076-5055-4da7-94eb-bf34b186fac3

Signature reference: b02ecd72-71b5-4dc8-aa3f-2341c34a820c

Sekreterare: Elisabet Lilljebjörn

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Förslag till budget 2023
Nämnd- och styrelseverksamhet
Försäljning av verksamhet
Arvode
Kurser/konferenser (inkl resekostnader)
Övriga kostnader

Fördelning
Karlskoga
Filipstad
Storfors
Degerfors
Kristinehamn

Budget 2023 Budget 2022 Avvikelse

% avvikelse

-170 000

-170 000

0

80 000
80 000
10 000
170 000

80 000
80 000
10 000
170 000

0
0
0
0

-34 000
-34 000
-34 000
-34 000
-34 000
-170 000

-34 000
-34 000
-34 000
-34 000
-34 000
-170 000

Utfall 2021
-83 160

0%
0%
0%
0%

67 491
15 669
0
83 160

-16 632
-16 632
-16 632
-16 632
-16 632
-83 160

Kansli
Övrig intäkt
Lönekostnader
Övriga personalkostnader (OH kostnader)
Lokalkostnader
Kurser/konferenser (inkl resekostnader)
Licensavgifter
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

Fördelning
Karlskoga
Filipstad
Storfors
Degerfors
Kristinehamn

Totala kostnader

Budget 2023 Budget 2022 Avvikelse
698 800
33 400
-20 000
0
100 000
-6 300
40 000

% avvikelse
14,4%
17,8%
-5,9%
0,0%
66,7%
-2,2%
57,1%

Utfall 2021

-39 522

5 549 800
221 300
320 000
90 000
250 000
285 500
110 000

4 851 000
187 900
340 000
90 000
150 000
291 800
70 000

6 826 600

5 980 700

845 900

-2 198 165
-1 099 083
-354 983
-887 458
-2 286 911

-1 903 657
-970 369
-285 519
-822 286
-1 998 870

-294 508
-128 714
-69 465
-65 172
-288 041

-1 725 565
-861 621
-278 692
-694 406
-1 792 916

-6 826 600

-5 980 700

-845 900

-5 353 200

6 996 600

6 150 700

845 900

14,1%

13,8%

4 335 870
242 280
298 564
27 464
195 565
219 981
33 474

5 313 676

5 396 836

Ärendefördelning
För budget 2023
19301 Karlskoga
19302 Filipstad
19303 Storfors
19304 Degerfors
19305 Kristinehamn

210630
374
186
60
147
385

211231
369
175
60
162
387

Medel
371,5
180,5
60
154,5
386
1152,5

Fördelning
32,23%
15,66%
5,2%
13,41%
33,49%
100,00%

För budget 2022
19301 Karlskoga
19302 Filipstad
19303 Storfors
19304 Degerfors
19305 Kristinehamn

200630
353
183
54
156
380

201231
367
184
54
155
376

Medel
360
183,5
54
155,5
378
1131

Fördelning
31,83%
16,22%
4,77%
13,75%
33,42%
100,00%

10000 Nämnd- styrelseverksamhet
5011 Fasta arvoden förtroendevalda
5699 Internt PO-pålägg
6440 Livsmedel
7051 Resekostnader biljetter
7111 Personalrepresentation
7490 Övr främmande tjänster
7610 Avgifter
7650 Avg kurser o konferens

Kansli
3690 Övr ersättning och intäkt
4107 Plantor, växter, blommor
4650 Köp verksamhet internt
3511 Ers sjuklönekostn
5021 Månadslön heltids-/deltidsanst
5022 Lön timanställda
5023 Ersättning för övertid
5024 Ersättning för OB
5026 Ersättning för fyllnadstid
5051 Upplupna löner
5111 Lön under semester
5115 Förändring semesterlöneskuld
5122 Sjuklön dag 2-14
5123 Sjuklön dag 15-90
5124 Sjuklön dag 915131 Lön vid tjänstledighet
5511 Traktamenten, skattefria
5521 Bilersättningar, skattefria
5522 Bilersättn, skattepliktiga
5611 Lagstadgade arbetsgivaravg
5633 Särsk löneskatt utb pension

Förslag till budget 2023
Budget 2022 Avvikelse Avvikelse %
Utfall 2021
60 000
60 000
0%
67 491
20 000
20 000
0%

5 000

5 000

0%

5 000
80 000
170 000

5 000
80 000
170 000

0%
0%
0%

55 000

80 000

3 492 374

3 055 607

495 438

430 918

0

0
0
-25 000
0
436 767
0
0
0
0
0
64 520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-31,3%
14,3%

15,0%

5 000
10 669
83 160

-8 766
316
52 900
-30 756
2 239 142
370 707
3 561
0
890
-68 625
334 355
164 957
68 453
60 629
24 673
11 630
90
333
189
888 334
45 013

5671 Arb marknadsförsäk enl avtal
5699 Internt PO-pålägg
5751 Pen kostn avg best ålderspen
5911 Aktivering lönekost
6011 Lokalhyror enl kontrakt
6013 Tillfälliga lokalhyror
6321 Hyra kopiatorer
6322 Leasing datorer
6324 Kommunikationsavgift
6326 Leasing mobiltelefon
6413 Datorer med tillbehör
6431 Böcker
6440 Livsmedel
6469 Övr förbrukningsmaterial
6510 Kontorsmaterial
6550 Trycksaker
6811 Fast telefoni
6812 Mobil telefoni
6851 Porto
6952 Korttidshyror bilar/transportm
7051 Resekostnader biljetter
7110 Representation
7220 Annonsering
7431 Licensavgifter
7450 Konsultkostnader
7472 Företagshälsovård avgifter
7475 Terminalglasögon
7490 Övr främmande tjänster
7493 Tolktjänster
7495 Destruktionsavgifter
7610 Avgifter
7650 Avg kurser o konferens
7651 Avgifter kurser o konf m.m.
7911 Avskrivn immateriella anläggn
7931 Avskrivningar mask och inven
8526 Intern räntekost anläggn tillg

1 562 026

1 364 475

310 000
10 000
15 000
145 920

320 000
20 000
15 000
33 000
72 600
28 300

63 396
10 000
10 000
5 000
17 000

10 000
1 000
2 300
3 000
17 000
32 000

60 000
5 000
10 000
1 000
50 000
250 000

60 000
5 000
10 000
1 000
50 000
150 000

10 000
1 000
50 000
1 000
4 000
3 500
80 000

10 000
1 000
50 000
1 000
4 000
3 500
80 000

110 000

70 000

0
197 551
14,5%
0
0
-10 000
-3,1%
-10 000
-50,0%
0
0,0%
112 920
342,2%
-72 600
-100,0%
35 096
124,0%
0
0
0,0%
9 000
900,0%
-2 300
-100,0%
2 000
66,7%
0
0,0%
-32 000
-100,0%
0
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
100 000
66,7%
0
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0 #DIVISION/0!
40 000
57,1%
0
0

848
-26 879
186 570
31 000
298 564
15 787
40 176
83 334
54 275
2 451
7 093
0
0
4 613
15 366
8 360
1 256
60 181
0
823
35 548
195 565
24 536
42 825
781
4 000
4 140
3 500
27 464
21 490
10 669
1 315

Totalta kostnader

6 826 654

5 980 700

845 954

14,1%

5 313 676

6 996 654

6 150 700

845 954

13,8%

5 396 836

ÖSTRA
VÄRMLANDS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

överförmyndarnämnd

Sida
1(7)

2022-05-31

Kristinehamn, Degerfors, filipstael, Karlskoga, Storfors

Plats och tid

Kommunhuset Uroxen, Älgen, Kristinehamns kommun, kl. 13:45-15:05

Beslutande

Ledamöter
Ellen Skaare Håkansson (KD) ordförande
Ingrid Resare (S)
Sune Frisk (S)
Marianne Högberg (S) tjänstgörande ersättare
Ersättare
Inga-Lill Röhr (S)
Eva Närvä Eickenrodt (M)

Övriga närvarande

Magnus Warnicke, enhetschef
Åsa Bäckman, sekreterare
Elisabet Lilljebjörn, sekreterare

Justerare

Marianne Högberg

Justeringens plats och tid

Justering klar 2022-06-01

Underskrifter

Sekreterare
Ordförande

3ignature reference: 5a328f0c-9f16-4498-8b67-8184e1915003

Justerare

Paragrafer

Åsa Bäckman

33-38

Ellen Skaare Håkansson (KD)
Marianne Högberg
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Östra Värmlands överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

2022-05-31

Datum för anslag

2022-06-01

Förvaringsplats för protokollet

Pärm på överförmyndarkontoret

Underskrift

Justerandes sign

Datum för borttagande

Asa Bäckman

Utdragsbestyrkande

§§ 33-38 sekretess §§ 39-50

2022-06-23

ÖSTRA
VÄRMLANDS

överförmyndarnämnd
Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2022-05-31

Öfn § 33

Fastställande av föredragningslista

>ignature reference: 5a328f0c-9f1 6-4498-8b67-8184e191 5003

Föredragningslistan godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(7)

Sida

ÖSTRA
VÄRM LANDS

Sammanträdesdatum

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors

2022-05-31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

överförmyndarnännnd

Öfn § 34

Information från förvaltningen
Beslut

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

Sammanfattning

Magnus Warnicke informerar om den löpande verksamheten.
•
•
•
•

Justerandes sign

Nuläget.
Årsräkningar, information angående hur vi ligger till.
Personalläget.
Ekonomi efter tertial 1.

Utdragsbestyrkande

3(7)

ÖSTRA
VÄRMLANDS
överförnnyndarnämnd
Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2022-05-31

Öfn § 35

Information från ordförande

Ellen Skaare Håkansson (KD) informerar:
•
•
•

3ignature reference: 5a328f0c-9f16-4498-8b67-8184e1915003

•

Justerandes sign

Länsstyrelsens granskning 23 maj 2022.
Degerfors har beslutat om ansvarsfrihet för Östra Värmlands
överförmyndarnämnd 2021.
Eventuell extra nämnd 20 juni, meddelande kommer att skickas ut en
vecka innan om nämnd blir av eller inte.
Ordet lämnas över till Inga-Till Röhr (S) som informerar om Föreningen
Sveriges Överförmyndares studiedagar 2022.
Genomgång av program för FSÖ:s studiedagar 24-26 augusti i
Helsingborg.

Utdragsbestyrkande

4(7)

Sida

ÖSTRA
VÄRM LANDS
överförmyndarnänind
Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-31

Öfn § 36

FSÖ:s studiedagar Helsingborg
Beslut

Östra Värmlands överförmyndamämnd beslutar att fem stycken ledamöter får
möjlighet att delta på studiedagarna i Helsingborg 24-26 augusti 2022.
Sammanfattning

3ignature reference: 5a328f0c-9f16-4498-8b67-8184e1915003

Det finns pengar i budgeten så att fem stycken ledamöter kan delta i
studiedagarna i Helsingborg 24-26 augusti 2022.
Att erbjudas adekvat utbildning löpande är ett av överförmyndarnämndens mål.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(7)

ÖSTRA
VÄRMLANDS

överförmyndarnärnnd
Krislinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-05-31

Öfn § 37
Delegationsordning 2022
Beslut

Östra Värmlands överförmyndarnämnd fastställer den föreslagna
delegationsordningen.

Sammanfattning

Med anledning av att en administratör har anställts på överförmyndarenheten
behöver delegationsordningen uppdateras.
Beslutsunderlag

Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2022 - 05 - 18

iignature reference: 5a328f0c-9f16-4498-8b67-8184e191 5003

Delegationsordning 2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

ÖSTRA
VÄRMLANDS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

överförmyndarnämnd

2022-05-31

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors

Öfn § 38
Sammanträdestid december 2022
Beslut

Östra Värmlands överförmyndarnämnd fastställer den föreslagna
sammanträdestiden för december 2022.
Sammanfattning

Förslag på sammanträdestid för Östra Värmlands överförmyndarnämnd
i december 2022:
Datum

Tid

12 december 14:00

Plats

Älgen, Kristinehamn

Beslutsunderlag

Signature reference: 5a328f0c-9f16-4498-8b67-8184e1915003

Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2022-05-23

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kristinehamns
kommun
Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ELLEN SKAARE HÅKANSSON
Date: 2022-06-01 11:47:13
BankID refno: 42e63c8a-a2ae-46e4-bad2-6d379f78dd65

Signed by: ÅSA BÄCKMAN
Date: 2022-06-01 11:46:23
BankID refno: 362085dd-93ad-423e-alfe-1b043d11df43

Ordförande: Ellen Skaare Håkansson

Nämndsekreterare: Asa Bäckman

Signed by: MARIANNE HÖGBERG
Date: 2022-06-01 11:47:41
BankID refno: 2e83a049-b757-40dc-a5c8-db3343ae82e4

3ignature reference: 5a328f0c-9f16-4498-8b67-8184e1915003

Ersättare: Marianne Högberg

ÖSTRA
VÄRMLANDS

Tjänsteskrivelse
Datum

2022-05-23

överförmyndarnämnd
Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors

Sammanträdestid december 2022
Förslag till beslut

Östra Vårinlands överförmyndarnämnd fastställer den föreslagna sammanträdestiden
för december 2022.

Sammanfattning

Förslag på sammanträdestid för Östra Värmlands överförmyn.darnämnd
I december 2022:
Datum

12 december

Tid

14:00

Plats

Älgen, Kristinehamn

Beslutsunderlag

Överförmyndarenhqtens tWisteskrivelse 2022-05-23

Ma s Warnicke
E 4 tschef

Nämndsekreterare

2022-03-18

Följebrev granskning av investeringsprocessen
Vi har genomfört en granskning av kommunens investeringsprocess för pågående
investeringar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Syftet är att översiktligt bedöma
ändamålsenligheten i kommunens investeringsprocess.
Rapportens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att
investeringsprocessen inte är ändamålsenlig. Vi bedömer att det saknas strukturer och
formaliserade riktlinjer för processen i sin helhet. Det saknas ett tydligt arbetssätt för
investeringar, från det att behov uppkommer till projektens genomförande. Vidare har vi
uppmärksammat att de riskbedömningar som görs avseende de planerade projekten saknar en
tydlig metodik, i den mån riskbedömningar genomförs. Vi noterar också att det saknas rutiner
för återrapportering och uppföljning inom kommunens investeringsprojekt.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att:
- Ta fram övergripande riktlinjer för investeringsprocessen.
- Upprätta rutiner för när återrapportering och uppföljning ska ske inom kommunens
investeringsprojekt.
- Utarbeta mallar för hur riskbedömningar ska göras i investeringsprojekten.
Förutom svar på hur kommunstyrelsen avser att hantera de rekommendationer som
framkommit i granskningen önskar revisionen förtydligande avseende ytterligare några
områden:
•

•
•
•
•

I granskningen har framkommit att det för närvarande går 65 elever på skolan och att
den planerade skolan dimensioneras för 150 elever, detta trots att elevunderlaget i
kommunen minskat sedan 2011 då beslutet fattades. Vi önskar få beskrivet hur
verksamheten beräknat behovet.
Vi önskar att kommunstyrelsen beräknat räntekostnaden för investeringen
Vi ber kommunstyrelsen redogöra för hur man planerat för en effektiv
skolorganisation inför investeringen.
Vi önskar att kommunstyrelsen beskriver hur man ser på koncernens totala
investeringskostnader och låneutrymme.
Vi vill att kommunstyrelsen redogör för den eventuella riskanalys som genomförts
inför investeringen.

Utöver ovanstående synpunkter hänvisar vi till vår rapport som helhet.
Vi önskar att kommunstyrelsen inkommer med kommentarer utifrån ovanstående
iakttagelser, senast den 15 augusti 2021.
För kommunrevisionen
Ingemar Olsson
Ordförande

Granskning av
investeringsprocessen
Rapport
Storfors kommun

KPMG AB
2022-03-10
Antal sidor 12
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1

Sammanfattning
Vi har av Storfors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens
investeringsprocess för pågående investeringar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för
år 2021.
Syfte med granskningen är att översiktligt bedöma ändamålsenligheten i kommunens
investeringsprocess.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att
investeringsprocessen inte är ändamålsenlig. Vi bedömer att det saknas strukturer och
formaliserade riktlinjer för processen i sin helhet. Det saknas ett tydligt arbetssätt för
investeringar, från det att behov uppkommer till projektens genomförande. Vidare har vi
uppmärksammat att de riskbedömningar som görs avseende de planerade projekten
saknar en tydlig metodik, i den mån riskbedömningar genomförs.
Vi noterar också att det saknas rutiner för återrapportering och uppföljning inom
kommunens investeringsprojekt.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att:

— Ta fram övergripande riktlinjer för investeringsprocessen.
— Upprätta rutiner för när återrapportering och uppföljning ska ske inom kommunens
investeringsprojekt.

— Utarbeta mallar för hur riskbedömningar ska göras i investeringsprojekten.

2
© 2022 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Storfors kommun
Granskning av investeringsprocessen
2022-03-10

2

Bakgrund
Vi har av Storfors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens
investeringsprocess för pågående investeringar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för
år 2021.
I den granskning som kommunrevisionen genomfört under 2020 beskrivs att
kommunen planerar för en investering i en ny F-6 skola i Kyrksten. Den ska ersätta
skolan i Bjurtjärn. Beslutet om byggnation har fattats, men beslutet har inte vunnit laga
kraft. En kalkyl visar på en uppskattad nybyggnadskostnad till ca 80 mnkr exkl.
kostnader för rivning av befintlig skola. Bedömningen är ändå att kommunen kommer
att klara av investeringen. I den tidigare granskningen framkommer också att en
investering i en ny skola kommer att ytterligare sänka kommunens soliditet om den ska
lånefinansieras helt eller delvis. I årsredovisningen för 2020 framgår att de långfristiga
skulderna är lite drygt 100 mnkr. En fullständig lånefinansiering av skolan i Kyrksten
med 80 mnkr skulle alltså innebära en ökning av de långfristiga skulderna med ca 80
procent. Kommunen är redan exponerad för en ränterisk och den risken skulle alltså
öka ytterligare.
De förtroendevalda revisorerna bedömer att det kan finnas risk för brister i styrning,
kontroll och uppföljning av investeringsprojekt och har sett det som väsentligt att granska
att kommunen har en ändamålsenlig och tillförlitlig investeringsprocess, särskilt med
tanke på den ekonomiskt allvarliga situationen.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma ändamålsenligheten i kommunens
investeringsprocess.
Granskningen omfattar följande revisionsfrågor:
 Finns det en kontrollmiljö med en struktur innehållande tydliga uppdrag,
ansvarsfördelning, och ansvarsutkrävande, riktlinjer och rutiner?
 Finns det en fungerande information och kommunikation som är aktuell,
tillräcklig, begriplig och tillgänglig?
 Finns tydliga och kompletta beslutsunderlag och omfattar de samtliga utgifter
förenade med investeringarna?
 Görs det väsentliga riskbedömningar och analyser som bygger på etablerad
metodik?
 Finns det identifierade kontrollaktiviteter, utifrån gjorda riskbedömningar, som
fungerar förebyggande och upptäckande?
 Finns det en löpande uppföljning och rapportering i enlighet med plan eller vid
behov och inkluderar den en övervakning av vidtagna åtgärder?
 Hur koordineras, sammanställs och prioriteras krav och önskemål från
verksamheternas olika intressen såsom verksamhetsdrivande krav, IT-krav och
krav på hållbar miljö och energiförsörjning i byggprojekten?
3
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 Hur sker beredning av ärenden inför beslut av investeringar till berörd nämnd?

2.2

Avgränsning
Granskningen omfattar pågående investeringar under 2021. Vi har i vår granskning
gjort fördjupade studier av ett av kommunens investeringsprojekt. Projektet avser en ny
F-6 skola i Kyrksten.

2.3

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Kommunallagen 6 kap
— Interna regelverk, policys och beslut

2.4

Ansvarig nämnd/styrelse
Granskningen avser kommunstyrelsen.

2.5

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar
med kommunchef, kommunstyrelsens arbetsutskott och rektor som varit samordnare i
projekteringen av det granskade projektet.
Dokumentstudier avser bl.a.:
— Beslutsdokument för utvalda investeringsprojekt
 Kommunstyrelsens reglemente
— Investeringskalkyl och beslutsunderlag.
Rapporten är faktakontrollerad av kommunchef.

3

Om det granskade investeringsprojektet
Inom ramen för denna granskning har ett investeringsprojekt valts ut för en fördjupad
granskning. Vi har valt att granska ett projekt för att illustrera arbetssättet med
investeringar i Storfors kommun.
F-6 skola med integrerad förskola i Kyrksten
Ett investeringsprojekt som varit pågående i Storfors kommun under år 2021 har avsett
en ny F-6 skola i Kyrksten. Skolan är dimensionerad för 150 barn uppdelat på fritids,
förskola och grundskola. Skolan ska även innehålla en mindre idrottshall. I samband
med byggnationen av skolan har kommunfullmäktige beslutat att riva fem lokaler för att
eliminera kostnader för bland annat försäkringar, underhåll och besiktningar.
4
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I skrivande stund har projektet inte påbörjats efter att kommunfullmäktiges senaste
beslut i ärendet överklagats till förvaltningsrätten. Byggnationen av den nya skolan har
således inte inletts.

4

Resultat av granskningen

4.1

Organisation
I Storfors kommun består den politiska organisationen av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och valnämnden. Övriga nämnder är lokaliserade i andra kommuner.
Kommunstyrelsen har ett tillhörande arbetsutskott och ett individutskott.

I Storfors kommunstyrelses reglemente 1 framgår att det är kommunstyrelsens ansvar
att ansvara för den ekonomiska förvaltningen. I uppgiften ingår bland annat underhålla
och förvalta kommunens egendom. Därutöver fastslår reglementet bland annat att
kommunstyrelsen ansvarar för:
•
•

”köp, försäljning, byte fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd
av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt
inom av Kommunfullmäktige fastställd kostnadsram
Att vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige
fastställt

•

beslut om planuppdrag samt antagande av detaljplaner och ändring av planer
av mindre vikt där åtgärderna inte är allmänna eller principiella

•

att utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen”

Kommunstyrelsen har således det övergripande ansvaret för plan, mark och
samhällsbyggnad.

1

Antagen av kommunstyrelsen 2019-02-11
5
© 2022 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Storfors kommun
Granskning av investeringsprocessen
2022-03-10

4.2

Riktlinjer och styrdokument för investeringsprocessen
Enligt uppgift saknar Storfors kommun skriftliga rutinbeskrivningar och styrdokument
som beskriver kommunens investeringsprocess.
Inför varje mandatperiod antar kommunfullmäktige i Storfors kommun en
investeringsbudget. I investeringsbudgeten framgår investeringar för de kommande
fyra åren. Investeringsbudgeten baseras på identifierade behov av kommunens
samtliga verksamheter, vilka enligt uppgifter lyfts av verksamheterna själva under
budgetarbetets gång. Enligt uppgift ges kommunens verksamheter uppdraget att ta
fram sina investeringsbehov årligen. Behoven samordnas senare av verksamhetschef.
I intervjuer uppges arbetssättet fungera, men det saknas tydliga strukturer för arbetets
utformning. Detta resulterar i att kommunens verksamheter presenterar sina behov
olika, vilket medför att vissa verksamheters behov inte framgår eller beskrivs lika tydligt
som andras.

4.2.1

Bedömning
Vi kan utifrån vår granskning konstatera att det saknas formaliserade rutiner för
kommunens investeringsprocess. Vi bedömer därför att Storfors kommun bör ta fram
riktlinjer och rutiner för hur kommunens investeringsprocess går till från uppkomna
behov fram tills projektets genomförande samt avslut. Vi anser att tydliga strukturer för
investeringsprocessen kan säkerställa en strategisk planering och ett effektivt
genomförande av kommunens investeringsprojekt.
Vi bedömer vidare att Storfors kommun har ett behov av tydliga rutiner eller
instruktioner för hur verksamheter ska presentera sina behov under budgetarbetet och
vad som ska ingå i behovsanalysen. Genom att ge strukturer i arbetet anser vi att
samtliga verksamheter ges möjlighet att redovisa sina behov på ett enhetligt sätt och
på så sätt även öka ändamålsenligheten i kommunens investeringsprocess.

4.3

Beredning inför beslut och beslutsunderlag
I granskningen har vi bett att få ta del av dokument som beskriver beredning inför
beslut och beslutsunderlag, men i kontakten med kommunen uppges att sådana
dokument inte finns att tillhandahålla.
I faktakontrollen beskrivs att beredningsgången utgår från ett årshjul som beskriver de
beslut som ska tas under året. I årshjulet finns ett stoppdatum för inlämnande av
beslutsunderlag till nämnd, som innan överlämning ska beredas av en
tjänstepersonsberedning med representation från alla verksamheter samt
kommunsekreteraren. Därefter sker en ordförandeberedning med kommunstyrelsens
ordförande och verksamhetschefer. Vidare lämnas underlaget till kommunstyrelsens
arbetsutskott. Vidare beskrivs att ärenden i vissa fall går igenom beredningsprocessen
flertalet gånger innan de lyfts till kommunstyrelsen arbetsutskott. Vi har efterfrågat
dokumentation om årshjulet men inte erhållit det.
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4.3.1

Beredning inför beslut och beslutsunderlag i skolprojektet

Skolprojektet i Kyrksten inleddes med en förstudie år 2011. Förstudien utredde behovet
av att bygga en ny skola i Bjurtjärn. I förstudien inkluderades bland annat erfarenheter
från byggandet av Vargbroskolan, en behovsanalys och tekniska aspekter. Förstudiens
slutsats var att det fanns goda förutsättningar att bygga en ny skola i kommunens östra
delar. I förstudien redovisades tre lokaliseringsförslag. Förstudien presenterade även
förslaget att skolan skulle dimensioneras för ungefär 150 barn och 40 medarbetare
som dagligen har sin arbetsplats i skolan.
Dimensioneringen av skolan grundar sig enligt uppgifter på skolverksamhetens
bedömning av antalet elever och barn som kommer att gå på skolan. I dagsläget
studerar 65 elever på Bjurtjärns skola och det finns två förskolor med totalt 40 barn.
Inom några år förväntas antalet elever och barn öka. Det finns även en förhoppning om
att fler elever ska flytta in i kommunen. I intervju konstateras att dimensioneringen av
skolan inte baserats på någon kalkyl, utan på en analys av nuläget med någorlunda
marginal för framtida befolkningsstrukturer. Det är inte uppklarat hur antalet 150 elever
blev fastställt.
År 2015 genomfördes en PENG-analys2 för att analysera om en nybyggd skola eller
renovering av den befintliga skolan i Bjurtjärn var att föredra. Analysen genomfördes av
en upphandlad konsult. Analysen konstaterade att en nybyggd skola i Kyrksten gav
mer nytta ur ett ekonomiskt perspektiv.
Kommunfullmäktige beslutade att inleda projekteringen av skolan i Kyrksten vid
sammanträdet 2018-05-30 (§ 52). I samband med detta beslutade kommunfullmäktige
att avsätta 5 mnkr för projekteringen. Inför beslutet har ärendet beretts i
kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) och kommunstyrelsen.
Vid sammanträdet 2019-06-10 (§ 129) beslutade kommunstyrelsen att utse en
styrgrupp för projekteringen av den nya skolan. Storfors kommun anordnade inom
ramen för projektet en arkitekttävling där arkitekter fick presentera skisser och förslag
på skolans utformning. Ett arkitektbolag blev sedan utvalt och ingick i projektgruppen.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-11 (§ 105) beslutar
kommunfullmäktige att bygga en F-6 skola med integrerad förskola i Kyrksten, samt att
riva ett antal lokaler i samband med byggnationen. Beslutsunderlaget för beslutet
bestod av följande:
•
•

PENG-analys
Kalkyl

PENG står för Prioritera Enligt NyttoGrunder. Modellen försöker fastställa vilka nyttor som en viss
investering ger. Nyttor kan vara relaterade både till kostnadsbesparingar och intäkter.
2
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•
•
•
•
•
•

Bakgrund och processbeskrivning
Skiss fasader, Link arkitektur
Skiss plan, Link arkitektur
Tjänsteutlåtande från kommunchef
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

I tjänsteskrivelsen presenterades en uppskattad kostnad för skolan som uppgick till ca
85 mnkr, inklusive projekteringskostnader. Kostnaden baserades på kalkyler som
genomfördes under augusti 2021. Det poängteras i tjänsteskrivelsen att det sedan
augusti skett stora prisökningar på byggmaterial, vilket kan komma att påverka den
beräknade kostnaden. I kalkylen har man dock till viss del beaktat prisökningarna.
Ränterisken uppges inte vara inkluderad i kalkylen.
I beslutet fastställs att kommunens låneutrymme skulle utökas med ungefär 85 mnkr.
Det framkommer även att man behöver göra en budgetförberedelse för att täcka en
ökad driftkostnad under det första året efter att skolan färdigställts med ca 1,5 mnkr.
I samband med nybyggnationen har kommunfullmäktige beslutat att riva fem
byggnader. Kostnaderna för rivningarna är enligt uppgift en uppskattning från Energi
Funktion Komfort, Skandinavien AB (EFKAB) och uppgår till ungefär 1,8–2,5 mkr.
Kostnaderna är inkluderade i kalkylen.

4.3.2

Riskbedömningar
I intervjuer uppges att viss riskbedömning genomförs i kommunens investeringsprojekt.
Det är dock oklart huruvida det sker utifrån etablerad metodik och struktur då vi inte har
tagit del av underlag som styrker detta. I faktakontrollen framhåll att riskbedömning
sker enligt viss etablerad metodik och struktur.

4.3.3

Bedömning
I det granskade projektet anser vi beslutsunderlagen vara tillräckligt tydliga och
underbyggda. Kalkylerna anses kompletta och innefattar de kostnader som är förenade
med ett projekt. Vi har i vår granskning inte bedömt kostnadsnivån som behandlas i
kalkylen. Vi kan konstatera att materialkostnader under de senaste åren har ökat och
det är därmed svårt att bedöma om kostnadskalkylen kan anses vara realistisk.
Som tidigare konstaterats finns inte enhetliga riktlinjer för investeringsprocessen, därav
saknas det även formaliserade rutiner för hur beredning av ärenden inför beslut av
investeringar ska gå till. Det finns inte heller några mallar för vad kalkyler och
beslutsunderlag ska innehålla.
Utifrån vår granskning kan vi konstatera att det saknas etablerad metodik och struktur
för att säkerställa att väsentliga riskbedömningar genomförs inom ramen för
kommunens investeringsprojekt. Enligt vår bedömning är det en svaghet att det inte
finns tydliga strukturer för analyser av risker och genomförande av
konsekvensanalyser avseende planerade investeringar.
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4.4

Projektorganisation
I intervju framkommer att Storfors kommun inte har en fastställd struktur för
projektorganisationen för kommunens investeringsprojekt. Projektorganisationen
anpassas efter varje projekt och dess förutsättningar. Verksamhetsföreträdare
framhåller att arbetssättet fungerar eftersom all kompetens är samlad inom en
nämnd/styrelse, vilket underlättar arbetet.
Genomgående i varje projekt är att projektet alltid tilldelas en uppdragsansvarig och att
arbetsfördelningen fastställs.

4.4.1

Projektorganisation för skolprojektet
Projektorganisationen för det utvalda skolprojektet i Kyrksten är enligt uppgift under
ombildning och har förändrats under tidens gång. I nuläget består
projektorganisationen av följande:
•
•
•
•
•

Kommunchef tillika intern projektledare
Extern projektledare
Styrgrupp (upplöst tillsvidare)
Kärnkompetens från skolverksamheten
Arkitekt

Kommunchefen har varit den som haft det övergripande ansvaret för projektet.
Kommunchefen har enligt tjänsteutlåtande 2021-09-23 ansvarat för den löpande
dialogen med upphandlingsenheten, projekteringskonsult, arkitekter samt rapporterat
till den politiska nivån.

4.5

Krav från verksamheten
I intervjuer konstateras att representanter från berörd verksamhet i hög grad inkluderas
i arbetet med kommunens investeringsprojekt. Ofta får verksamhetsföreträdare ge
synpunkter och önskemål på exempelvis lokalernas utformning eller liknande för att
säkerställa att byggnationen överensstämmer med verksamhetens behov.

4.5.1

Verksamhetens inspel i skolprojektet
I det granskade skolprojektet blev en rektor utsedd till projektledare tidigt i projektet.
Vidare har rektorns roll i projektet varit att framföra skolverksamhetens önskemål och
synpunkter inom ramen för investeringsprojektet. Det framförs i intervju att
synpunkterna baserades på inspel från personal i både förskola och grundskola, samt i
dialog med projektets arkitekt och upphandlade konsult. Vidare poängteras att personal
från skolverksamheten inte gett krav på exakt antal rum, storlek eller yta för skolan,
utan snarare önskemål på storlek, utformning mm. av skollokalerna.

4.5.2

Bedömning
Vi ser positivt på att berörda verksamheter i ett investeringsprojekt har möjlighet att
framföra sina synpunkter och önskemål. Enligt vår bedömning är det också viktigt att
inkludera en analys av nuvarande och framtida tänkbar organisation i en investering av
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lokaler då lokaler och lokalisering har stor påverkan på hur organisationen kommer att
se ut. I vår granskning har vi inte sett några indikationer om att organisationsfrågan har
nämnts i diskussionerna med verksamheten.

4.6

Löpande rapportering och uppföljning
Enligt uppgifter saknas det beslutade tidsramar och strukturer för när återrapportering
inom kommunens investeringsprojekt ska ske. Det framförs i intervju att uppföljning
oftast sker vid revideringen av investeringsbudgeten, men att annan typ av uppföljning
av projekten inte sker regelbundet. I revideringen av investeringsbudgeten får politiken
information om hur mycket medel som förbrukats och om det finns några avvikelser
som måste hanteras.
Kommunikationen och regelbundenheten i återrapporteringen identifieras av
verksamhetsföreträdare vara ett utvecklingsområde.

4.6.1

Löpande rapportering och uppföljning i skolprojektet
Det har enligt uppgifter ännu inte beslutats en tydlig tidplan för återrapportering i
kommunens investeringsprojekt som avser en ny skola i Kyrksten. Enligt uppgift
kommer detta att ske när investeringsprojektet påbörjas.

4.6.2

Bedömning
Vår bedömning är att det saknas strukturer för regelbunden rapportering och
uppföljning inom kommunens investeringsprojekt. Vi bedömer därför att kommunen bör
fastställa en struktur och tidplan för när återrapportering ska ske i alla
investeringsprojekt för att säkerställa att information och uppföljning sker med
regelbundenhet.

5

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att
investeringsprocessen inte är ändamålsenlig. Vi bedömer att det saknas strukturer och
formaliserade riktlinjer för processen i sin helhet. Det saknas ett tydligt arbetssätt för
investeringar, från det att behov uppkommer till projektens genomförande. Vidare har vi
uppmärksammat att de riskbedömningar som görs avseende de planerade projekten
saknar en tydlig metodik, i den mån riskbedömningar genomförs.
Vi noterar också att det saknas rutiner för återrapportering och uppföljning inom
kommunens investeringsprojekt.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att:

— Ta fram övergripande riktlinjer för investeringsprocessen.
— Upprätta rutiner för när återrapportering och uppföljning ska ske inom kommunens
investeringsprojekt.

— Utarbeta mallar för hur riskbedömningar ska göras i investeringsprojekten.
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Följebrev beträffande länsgemensam granskning av palliativ vård

Storfors kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och
kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad,
Kil, Kristinehamn, Munkfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam
granskning gällande Palliativ vård. En styrgrupp bestående av revisorer från de ingående
parterna har varit sammanhållande för projektet. Helseplan har på uppdrag av revisorerna
genomfört granskningen.
Det övergripande syftet har varit att granska om Region Värmland och kommunerna – utifrån
sina respektive ansvar och uppdrag – har inrättat arbets- och samverkansformer samt rutiner
för informationsöverföring, i syfte att tillgodose berörda patienters behov av palliativ vård och
omsorg i livets slutskede. Granskningens utgångspunkt har varit om Regionstyrelsen,
kommunstyrelserna och ansvariga nämnder genom styrning, uppföljning och intern kontroll
säkerställt att det finns rutiner och avtal som syftar till en ändamålsenlig palliativ vård
respektive omsorg i livets slutskede.
En uppföljning av revisionsrapporten ”Palliativ vård” från 2015 har ingått i granskningen. I
granskningen har även regionens läkarbemanning, tillgänglig för palliativ vård, belysts.
Granskningen har avgränsats till att gälla palliativ vård och har omfattat verk-samhet i de i
granskningen ingående kommunerna samt i regionen.
I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande:
Den samlade bedömningen är att Region Värmland och kommunerna – utifrån sina respektive
ansvar och uppdrag – delvis har inrättat arbets- och samverkansformer samt rutiner för
informationsöverföring, i syfte att tillgodose berörda patienters behov av palliativ vård och
omsorg i livets slutskede. De rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen
har delvis implementerats.
Det bedöms finnas ett antal brister i Region Värmland och länets kommuner avseende arbetsoch samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring som leder till ökade risker.
Kännedom om avtal och brister är inte fullständigt implementerat i hela organisationerna. Det
bedöms saknas uppföljning avseende avtal och andra styrdokuments efterlevnad av ansvarig
styrelse och nämnd och Region Värmlands internkontroll bedöms som bristfällig avseende
palliativ vård. Vidare bedöms att Region Värmland och kommunernas ansvariga styrelsers
och nämnders styrning för att säkerställa arbets- och samverkansformer mellan
huvudmännens enheter som bristande.

Helseplan bedömer att rekommendationer från den ursprungliga granskningen till viss del har
tagits i beaktande. Det har inom ramen för granskningen inte framkommit att tidigare
landstinget och länets kommuner utformat enhetliga överenskommelser för samverkan inom
palliativ vård och det har inte heller framkommit att tidigare landstinget har skapat en
funktion som ansvarar för att bistå vårdenheterna i detta avseende. Vidare bedöms att Region
Värmland tillsammans med länets kommuner inte har utformat en övergripande plan för
utveckling av den palliativa vården men att flertalet åtgärder har genomförts på regional och
kommunal nivå.
Berörda kommunala styrelser och nämnder och Regionstyrelsen samt Hälso- och
sjukvårdsnämnden rekommenderas, utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden, att:
•

Säkerställa att kännedomen kring avtal och överenskommelser ökar för att minska
risken för att samverkan blir personbunden.

•

Säkerställa att det finns rutiner framtagna och implementerade i verksamheter
avseende att säkerställa att avtal och överenskommelser följs upp löpande, eller vid
behov.

•

Säkerställa att uppföljning av avtal och andra styrdokuments efterlevnad genomförs
utifrån fastställd struktur, vilket kan utföras av ansvariga verksamheter genom så
kallade egenkontroll inom den interna kontrollen.

•

Säkerställa att regionens och kommunernas uppföljning är tillräcklig för att
säkerställa ändamålsenliga arbets- och samverkansformer, exempelvis genom att
säkerställa systematisk uppföljning i form av förslagsvis mätbara mål i
verksamhetsplan och uppföljning i verksamhetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse
eller inom ramen för internkontroll.

Revisorerna översänder härmed den bilagda rapporten och emotser kommunstyrelsens svar,
med redogörelse av vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av iakttagelserna i
rapporten, senast den 10 augusti 2022

Kommunens revisorer

Ingemar Olsson, ordförande

Granskning av palliativ vård, gemensam
granskning mellan Region Värmland och
de värmländska kommunerna
Slutrapport
2022-02-03
Ulrike Deppert, projektledare
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Palliativ vård
Den palliativa vården i Region Värmland bedrivs inom såväl kommunernas som i regionens verksamheter.
De gemensamma målen för vården är att det ska finnas resurser, kunskap och förmåga att ge patienten i
behov av palliativ vård ett optimalt fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt omhändertagande. Patient och
närstående ska uppleva trygghet i kontakten med vårdgivarna och de ska veta hur ansvarig vårdgivare kan
kontaktas. Förutsättningar ska ges för att patienten ska kunna leva den sista perioden av sitt liv i hemmet
om han eller hon så önskar.
Allmän palliativ vård ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap
och kompetens i palliativ vård. Denna vårdnivå ansvarar kommunerna för och patienterna kan även vårdas
inom slutenvårdens alla verksamheter.
Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda
behov och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens inom palliativ
vård.

Socialstyrelsen beskriver
fyra hörnstenar för en god
palliativ vård:
• att läkare,
sjuksköterskor och
annan personal arbetar
tillsammans
• att de arbetar för att
lindra symtom
• att de kommunicerar
med och bygger en
relation till den sjuke
• att de ger stöd till
närstående
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Palliativ vård
Kommunens uppdrag
•
Kommunerna ansvarar för hemsjukvården från sju års ålder. För läkarinsatser ansvarar Region Värmland.
•
Vid vård i livets slutskede kan personen under sin sista tid få hjälp och stöd av hemtjänst och hemsjukvård med personlig omvårdnad och
mediciniska åtgärder. Hemtjänst och hemsjukvård samverkar med läkare och sjuksköterskor på vårdcentralen, specialistmottagning,
öppenvårdsteam och vårdavdelning på sjukhus.
Regionens uppdrag
•
Onkologikliniken har det samordnande ansvaret för den specialiserade palliativa vården i Region Värmland. Det finns palliativa vårdplatser på
Centralsjukhuset Karlstad och på sjukhusen i Arvika och Torsby.
•
Onkologiklinikens palliativa uppdrag omfattar såväl specialiserad palliativ öppenvård som slutenvård till vuxna patienter med cancersjukdom.
•
De palliativa teamen arbetar dagtid, vardagar, i nära samarbete med kommunens hemsjukvård och hemtjänst som finns tillgänglig dygnet runt.
Teamens utgångsorter är Arvika, Karlstad, Kristinehamn, Säffle och Torsby.
•
De bidrar även med konsultstöd i form av bedömningar, rådgivning och stöd i såväl allmänna som specialiserade palliativa frågeställningar
oavsett ålder, diagnos och bostadsort inom Region Värmland.
•
Region Värmland har ansvaret för hälso- och sjukvård för barn upp till sju år. Överenskommelse har tagits fram mellan tidigare landstinget och
länets kommuner avseende palliativ vård och vård av barn med särskilda behov i hemmet upp till sju år och fastställer att tidigare landstinget
att köpa tillfällig insats av kommunen.
Närsjukvårdsteam
•
Personer med omfattande vård- och omsorgsbehov har ofta insatser från fler än en huvudman. Patienter med omfattande vård- och
omsorgsbehov remitteras till närsjukvårdsteamen och skrivs in efter remissbedömning. När remissen är accepterad tar närsjukvårdsteamet
över som fast läkarkontakt och fast vårdkontakt, men patienten behåller sin listning på vårdcentral.
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Annat i beaktning – Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
IVO genomförde en tillsyn i samband med smittspridning av
covid-19 bland äldre på särskilda boenden. IVO lämnade tre
frågor:
1.

2.

3.

Hur regionen arbetat för att säkerställa att regionen
under pågående smittspridning av covid-19
upprätthåller en god och jämlik vård för de patienter
som bor på särskilt boende för äldre inom regionen.
Hur regionen arbetat med att säkerställa att patienten
och deras närstående får individuellt anpassad
information och görs delaktiga i vård och behandling.
Hur regionen arbetat med att säkerställa att vård i livets
slutskede sker i enlighet med gällande regelverk och att
beslut om vård i livets slutskede fattas av läkare i
samråd med sjuksköterska eller annan legitimerad
personal efter individuell bedömning.

Region Värmlands redovisning:
1. Region Värmland har genom vårdval vårdcentral tydligt
kravställt hur och i vilken omfattning läkarresurser ska
finnas inom den kommunala hälso- och sjukvården. Det
finns specificerat vilken läkare som är ansvarig och vilken
tid som ska finnas avsatt.
2. Regionen ställer specifika krav på läkare att
I.

Medverka vid upprättande, revidering och uppföljning av
individuella vårdplaner, samt göra regelbundna besök vid
boendeenheter enligt överenskommelse med kommunen.

3. Regionen ställer specifika krav på läkare att
I.

Hålla brytpunktsamtal och planera palliativ vård

II.

Brytpunktssamtal ska genomföras med patient och/eller
anhöriga, med om möjligt, kommunens sjuksköterska.

III.

Vårdplan ska tas fram vid eventuell försämring av tillståndet

Uppföljning sker genom vårdvalets ersättningsprocess, och
genom de samverkansformer som finns etablerade mellan
regionen och kommunerna.
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Annat i beaktning – Coronakommissionen
Kommissionens delbetänkande ”Äldreomsorgen under
pandemin” (2020) och gör följande övergripande bedömning:
•

Strategin att skydda de äldre har misslyckats.

•

Äldreomsorgens institutioner har strukturella brister:
dessa lämnade verksamheten oförberedd och illa rustad
för en pandemi.

•

Besluten om åtgärder för äldreomsorgen var sena och
otillräckliga.

•
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Ansvaret för att de strukturella bristerna inte åtgärdats
delas av flera men vilar ytterst på regeringen och tidigare
regeringar som känt till dem.

2022-02-03

•

Regelverket som styr äldreomsorgens möjligheter till nödvändiga
smittskyddsåtgärder är otillräckligt eller otydligt.

•

Fragmenterad organisation med många aktörer.

•

Dubbelt huvudmannaskap bland annat för omsorg (kommuner)
och läkarinsatser (regioner) ställer stora krav på samverkan.

•

Bemanning, kompetensbrist och ohållbar arbetssituation.

•

Bristande medicinsk kompetens och utrustning på särskilda
boenden.

Övriga uppmärksammade brister
•

Regionerna borde ha säkerställt läkarnärvaro och individuella
läkarbedömningar i särskilda boenden.

•

Läkarbedömningar på distans utan kännedom om patienten borde
inte ha förekommit.

•

Regionala riktlinjer kring vårdnivå bör utformas med försiktighet
och betona den individuella bedömningen.

Annat i beaktning – Coronakommissionen
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Metod (sida 1 av 4)
Övergripande dokumentgranskning

Urval av granskade avtal/överenskommelser/rutiner

•

Dokument som avser samverkan mellan region och kommun
samt samverkan mellan kommuner.

•

Palliativ vård och vård av barn med särskilda behov i hemmet
upp till 7 år

•

Patientsäkerhetsberättelse för Region Värmland och länets
kommuner.

•

Riktlinje palliativ vård, Värmlands kommuner

•

Uppdragsbeskrivning palliativa ombud

•

Överenskommelse för samverkan mellan x kommun och
vårdcentralen x

•

Konstaterande av dödsfall utanför sjukhus, allmänläkarens
uppdrag

•

Ordination vid palliativ vård i hemmet

•

Rond i hemsjukvården i x kommun - samverkansrutin för
sjuksköterska och läkare

•

Vård i livets slutskede utanför sjukhus

•

Dokument såsom rutiner och riktlinjer, policies och
uppdragsbeskrivning för palliativa ombud.

•

Anvisning för registrering i Svenska palliativregistret.

•

Politiska viljeinriktningar för Nya Perspektiv och
Samverkansnämnden för Mellansverige

Planera
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Genomföra

Analysera

Rapportera

Metod (sida 2 av 4)
Intervjuer

91 intervjuer har genomförts med förtroendevalda och verksamhetsrepresentanter från Region Värmland och deltagande kommuner.
Funktioner Region Värmland

Funktioner kommuner

Ordförande och vice
ordförande Regionstyrelsen

Avdelningschef slutenvård
vårdavdelning

Ordförande Kommunstyrelse,
Socialnämnd eller ansvarigt
utskott

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

Regiondirektör

Medicinskt ansvarig läkare

Förvaltningschef

Socialt ansvarig samordnare

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Chef ekonomiservice

Sektorschef

Distriktssköterska

Områdeschef slutenvård

Ordförande palliativa rådet

Verksamhetschef

Sjuksköterska

Områdeschef område
samverkan, område
vårdkvalitet

Utvecklingsledare Nya
Perspektiv

Avdelnings- och enhetschef

Undersköterska

Chef för sjuksköterskor

Palliativt ombud

Verksamhetschef
vårdcentralsområde

Planera
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Genomföra

Analysera

Rapportera

Metod (sida 3 av 4)

43

Arvika

8

Eda

15

Filipstad

13

Forshaga

7

Grums

15

Hagfors

13

Hammarö

10

Journalgranskningen försvåras av att det är olika journalsystem som används i
kommunerna.

Karlstad

15

Kil

13

Några sjuksköterskor är duktiga på att dokumentera, andra gör det mycket sparsamt.
Sjukgymnasternas dokumentation ger en bra bild över patientens sjukdomsbild, varför
vårdgivaren är där samt mål för behandlingen.

Kristinehamn

15

Munkfors-Ransäter

6

Storfors

6

Sunne

11

Säffle

7

Torsby

15

Årjäng

9

Journalgranskning har genomförts av experter, uppdelat per region och vardera kommun.
Totalt har 178 journaler granskats.
Vissa frågor från journalgranskning kommer redovisas löpande i rapporten. Hela
journalgranskningen kommer redovisas som bilaga, samt för vardera kommun i respektive
bilaga.
Översiktlig sammanfattning från journalerna:

•

•
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Antal journaler

Regionen

Journalgranskning

•

Region/Kommun

Lättast att se det palliativa förloppet när NVP-journal bifogats.
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Metod (sida 4 av 4)
Workshop

Syftet med workshopen var att förankra preliminära iakttagelser och revisionsresultat samt ge deltagarna en möjlighet till kompletterande
faktagranskning, utöver ordinarie sakgranskning av rapportutkast.
Deltagare
•
•
•

Samtliga intervjuade blev inbjudna samt fick skicka inbjudan vidare.
Presidierna i de aktuella styrelserna och nämnderna bjöds också in.
Totalt 36 deltagare.

Resultat
• Det framkom vid workshop att det upplevs saknas ett grunddokument avseende palliativ vård på övergripande nivå, samt både
rutiner och riktlinjer på mer detaljnivå.
• Ansvarsfördelningen för styrning och utveckling av den palliativa vården upplevs som otydlig. Det upplevs inte klarlagt vad
specialiserad och allmän palliativ vård är, att den palliativa vården är till för alla oavsett patientgrupp och hur den nationella
vårdplanen för palliativ vård ska implementeras.
• Uppdrag, ansvar och mandat för palliativ rådet behöver tydliggöras.
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Läsanvisningar
Huvudrapporten ger
samlad information av
granskningens
iakttagelser,
bedömningar och
rekommendationer för
både Region Värmland
och den värmländska
kommunerna.
Här ges också en
jämförande bild av
kommunerna.
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16 individuella
kommunbilagor ger
ytterligare detaljerade
information om
respektive kommun.

Samlad bedömning
Bedömning
• Den samlade bedömningen är att Region Värmland och kommunerna – utifrån sina respektive ansvar och uppdrag – delvis har
inrättat arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose berörda patienters behov av
palliativ vård och omsorg i livets slutskede. De rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen har delvis
implementerats.
• Det bedöms finnas ett antal brister i Region Värmland och länets kommuner avseende arbets- och samverkansformer samt rutiner
för informationsöverföring som leder till ökade risker. Kännedom om avtal och brister är inte fullständigt implementerat i hela
organisationerna. Det bedöms saknas uppföljning avseende avtal och andra styrdokuments efterlevnad av ansvarig styrelse och
nämnd och Region Värmlands internkontroll bedöms som bristfällig avseende palliativ vård. Vidare bedöms att både Region
Värmland och kommunernas ansvariga styrelsers och nämnders styrning för att säkerställa arbets- och samverkansformer mellan
huvudmännens enheter som bristande.

Iakttagelser (sida 1 av 2)
Revisionsfråga 1
Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner avseende palliativ vård?
Avtal/överenskommelser avseende palliativ vård
•
•
•
•

Palliativ vård och vård av barn med särskilda behov i hemmet upp till 7 år
Riktlinje palliativ vård, Värmlands kommuner
Uppdragsbeskrivning palliativa ombud
Överenskommelse för samverkan mellan x kommun och vårdcentralen x

Iakttagelser
• En stor del av avtal och överenskommelser har utgått vid tillfället för granskningen.
• Kännedom om avtal och överenskommelser varierar.
• Kommunernas representanter hänvisar till exemplifierade dokument som ”regionens”, att ansvar för dokument upplevs inte åligga
dem utan ska skötas av regionens företrädare.
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Iakttagelser (sida 2 av 2)
Revisionsfråga 2
Vilka styrdokument har Region Värmland respektive kommunerna utfärdat till sina respektive verksamheter avseende palliativ vård och
vilken instans har beslutat om styrdokumenten?
Styrande dokument avseende palliativ vård
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•

Styrande dokument

Beslutande organ

Palliativ vård och vård av barn med särskilda behov
i hemmet upp till 7 år

Hälso- och sjukvårdschef

Riktlinje palliativ vård, Värmlands kommuner

MAS-nätverket i
Värmland

Uppdragsbeskrivning palliativa ombud

Hälso- och
sjukvårdsdirektör

Överenskommelse för samverkan mellan x
kommun och vårdcentralen x

Verksamhetschef
vårdcentral och
verksamhetschef
kommunal hälso- och
sjukvård

2022-02-03

•

•

Iakttagelser
De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS) i
Värmland har, genom MAS-nätverket, tagit fram en
riktlinje palliativ vård. Vid tillfället för granskningen har
riktlinjen gått ut och det har inom ramen för
granskningen inte framkommit om riktlinjen är under
revidering.
Dokumenten återkommer från en eller flera kommuner,
flera kommers representanter känner alltså till och
hänvisar till samma dokument, även om det också finns
kommuner i länets vars representanter inte känner till
dokumenten.
Efter genomförda intervjuer kan inte fastställas med
vilken struktur som kännedom om framtagna avtal
och/eller styrdokument kring samverkan för palliativ vård
finns.

Bedömning och rekommendation
Revisionsfråga 1 och 2
Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner avseende palliativ vård?
Vilka styrdokument har Region Värmland respektive kommunerna utfärdat till sina respektive verksamheter avseende palliativ vård och
vilken instans har beslutat om styrdokumenten?
Bedömning
•
•
•

Region Värmland, såsom länets kommuner och MAS-nätverket har tagit fram styrdokument avseende palliativ vård. Dokument är
beslutade av tidigare landstinget Värmland (områdesledning öppenvård, patientsäkerhetscentrum, hälso- och sjukvårdsledningen
och Region Värmland).
Kännedom om avtal och överenskommelser bedöms variera vilket nödvändigtvis inte behöver vara negativt.
Det bedöms finnas behov av att genomföra en översyn av rutiner och processer rörande hantering av avtal och överenskommelser
för att dels säkerställa att dessa följs upp och revideras när de löper ut, dels att säkerställa kännedom om dem hos relevanta
tjänstepersoner.

Rekommendation
• Säkerställer att kännedomen kring avtal och överenskommelser ökar för att minska risken för att samverkan blir personbunden.
• Säkerställer att det finns rutiner framtagna och implementerade i verksamheter avseende att säkerställa att avtal och
överenskommelser följs upp löpande, eller vid behov.
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Iakttagelser (sida 1 av 4)
Revisionsfråga 4
Har ansvariga styrelser och nämnder följt upp om avtal och andra styrdokument efterlevs?
Iakttagelser
•

•
•

•
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Överenskommelsen avseende palliativ vård och vård av barn med särskilda behov i hemmet upp till 7 år fastställer att
”överenskommelsen ska utvärderas och följas upp av palliativa rådets barngrupp minst vartannat år. Resultatet av utvärderingen och
uppföljningen rapporteras till Beredningsgruppen Nya Perspektiv.” Inom ramen för granskningen har inte framkommit att så har
skett.
Överenskommelse för samverkan mellan respektive kommun och berörd vårdcentral fastställer att avtalet ska följas upp årligen och
uppdateras då större förändringar i respektive organisation sker. Vem som ansvarar för uppföljning och uppdatering framkommer ej.
Den framtagna riktlinjen för palliativ vård saknar hänvisning till uppföljning och revidering. Det framkommer inte vem som ansvarar
för att uppföljning och/eller när revidering ska ske, med vilket intervall eller vad som ska föranleda en uppföljning eller revidering.
Undantag för enskilda kommuner finns.
Vid intervjuer framkommer att det inte finns, eller har funnits, uppföljning av ansvarig styrelse eller nämnd avseende efterlevnad till
avtal och andra styrdokument.

2022-02-03

Iakttagelser (sida 2 av 4)
Revisionsfråga 5
Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll vara tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbetsoch samverkansformer mellan huvudmännen samt mellan huvudmännens olika enheter?
•
•
•
•
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Styrning
Palliativa rådet
Palliativa ombud
Regional styrning
Kommunal styrning
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Iakttagelser
• Vid intervjuer framkommer delade meningar om palliativa rådets roll och hur de bidrar
till god palliativ vård. Det uttrycks att de politiska organisationerna får uppföljning från
palliativa rådet men kännedomen om palliativa rådet och dess arbete skiljer sig mellan
de intervjuade.
• Syftet med ett nätverk av palliativa ombud från slutenvård, primärvård och kommunal
hemsjukvård är att skapa bättre möjligheter att ge en god palliativ vård. Syftet är också
att med fortbildning och kunskapsutbyte öka intresset och kunskapsnivån inom
verksamhetsområdet och på den egna arbetsplatsen. Vid intervjuer framkommer god
kännedom om palliativa ombud och en positiv upplevelse av vad införande av
palliativa ombud har inneburit för den palliativa vården i Region Värmland och länets
kommuner.
• Region Värmland och länets kommuner saknar styrning avseende palliativ vård genom
politiskt antagna planeringsdokument, såsom budget, flerårsplan eller
verksamhetsplan.

Iakttagelser (sida 3 av 4)
Revisionsfråga 5
Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll vara tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbetsoch samverkansformer mellan huvudmännen samt mellan huvudmännens olika enheter?
Uppföljning
• Patientsäkerhetsberättelse
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Iakttagelser
• I Region Värmlands patientsäkerhetsberättelse för 2019 samt för 2020 saknas
hänvisning till palliativ vård eller vård i livets slutskede. Ingen uppföljning av
verksamheten redovisas. Region Värmland redovisar inte heller palliativ vård eller vård
i livets slutskede i årsredovisning 2019 eller 2020 eller delårsrapporter samma år.
• Kvalitetsbokslut 2020 för Vårdval Vårdcentral Region Värmland innehåller ingen direkt
hänvisning eller uppföljning av den palliativa vården mer än kriterier för ersättning.
Inom ramen för granskning har inte framkommit att uppföljning av den palliativa
vården genomförs av Region Värmland.
• Majoriteten av länets kommuner har hänvisning till palliativ vård i respektive
kommuns patientsäkerhetsberättelse.

Iakttagelser (sida 4 av 4)
Revisionsfråga 5
Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll vara tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbetsoch samverkansformer mellan huvudmännen samt mellan huvudmännens olika enheter?
Intern kontroll
• Region Värmlands internkontrollplan
• Länets kommuners internkontrollplan

20

2022-02-03

Iakttagelser
• För Region Värmland har 2021 års internkontrollplan granskats med avseende på
palliativ vård eller vård i livets slutskede. I denna ingår inte palliativ vår och vård i livets
slutskede. Vidare har 2019 och 2020 års internkontrollplaner efterfrågats men inte
inkommit.
• Granskning av har också genomförts av följande kommuners internkontrollplaner för
2019 och 2020. För samtliga saknas palliativ vård eller vård i livets slutskede.

Bedömning
Revisionsfråga 4 och 5

Har ansvariga styrelser och nämnder följt upp om avtal och andra styrdokument efterlevs?
Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll vara tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och
samverkansformer mellan huvudmännen samt mellan huvudmännens olika enheter?

Bedömning
•
•
•
•
•
•
•
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Varken Regionens eller kommunernas ansvariga styrelser och nämnder följer upp om avtal och andra styrdokument efterlevs.
Regionens och kommunernas styrelsers och nämnders styrning är delvis tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och
samverkansformer mellan huvudmännen.
Kommunernas styrning är otillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och samverkansformer mellan huvudmännens olika
enheter.
Regionens styrelse och hälso- och sjukvårdsnämndens styrning är inte tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och
samverkansformer mellan huvudmännens olika enheter genom aktivitet tillhörande fokusområde ”hälso- och sjukvård på lika villkor”.
Både Regionens och kommunernas styrelsernas och nämndernas uppföljning är bristfällig.
Kommunernas styrelser och nämnders interna kontroll övergripande är tillräcklig med målsättningar direkt kopplade till palliativ
vård.
Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämndens interna kontroll är inte tillräcklig.

2022-02-03

Rekommendation
Revisionsfråga 4 och 5

Har ansvariga styrelser och nämnder följt upp om avtal och andra styrdokument efterlevs?
Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll vara tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och
samverkansformer mellan huvudmännen samt mellan huvudmännens olika enheter?

Rekommendationer
•
•
•
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Säkerställer att uppföljning av avtal och andra styrdokuments efterlevnad genomförs utifrån fastställd struktur, vilket kan utföras av
ansvariga verksamheter genom så kallade egenkontroll inom den interna kontrollen.
Utvecklar och tydliggör den regionala styrningen för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och samverkansformer mellan Regionens
olika enheter.
Säkerställer att både Regionens och kommunernas uppföljning är tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och
samverkansformer, exempelvis genom att säkerställa systematisk uppföljning i form av förslagsvis mätbara mål i verksamhetsplan och
uppföljning i verksamhetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse eller inom ramen för internkontroll.

2022-02-03

Iakttagelser
Revisionsfråga 3
Vilken roll har Nya Perspektiv?
Sammanfattning
•
•

•
•
•
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Vid intervjuer framkommer att det är spridd kännedom om Nya Perspektiv och deras arbete. Slutsats dras att det beror i stor grad
på om individen själv är eller har varit aktiv i samverkansforumet.
Ett samverkansområde Nya Perspektiv har är Äldrelivet, som handlar om både hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter, att
färre äldre ska falla och skada sig men också om en sammanhållen vård och omsorg, god läkemedelsbehandling samt god vård i
livets slutskede. Palliativ vård uppges ingå i detta område.
Nya Perspektiv anordnar seminarium löpande under året, på andra teman än palliativ vård, och flertalet intervjuade har deltagit vid
dem. Seminarierna upplevs vara en bra källa för information och samverkansmöjligheter.
Nya Perspektiv tar årligen fram Aktuellt Perspektiv, där bland annat nyckeltal från SKR:s databas Kolada redovisas. Inga nyckeltal för
palliativ vård inkluderades under 2020 eller 2021.
I Nya Perspektivs politiska inriktningsdokument för 2021 saknas hänvisning till den palliativa vården.

2022-02-03

Bedömning
Revisionsfråga 3
Vilken roll har Nya Perspektiv?
Bedömning
•

Helseplan bedömer att Nya Perspektivs roll är att vara en samverkansform och forum för länets kommuner och Region Värmland
inom flertalet områden. Avseende palliativ vård bedöms det inte vara ett område som Nya Perspektiv har varit aktiva kring, men att
arbetet i Äldrelivet till viss del kan bidra till att utveckla den palliativa vården.
Rekommendation

•
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Ingen rekommendation lämnas.
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Uppföljning (1/5)
Revisionsfråga 6
Har Regionstyrelsen, kommunstyrelserna och ansvariga nämnder vidtagit åtgärder med utgångspunkt från de iakttagelser och
rekommendationer som lämnades i samband med föregående granskning?
Rekommendationer från tidigare granskning
1.

Landstinget i Värmland föreslås att tillsammans med länets kommuner utforma en övergripande plan för utveckling av
den palliativa vården utifrån dagens kunskapsläge och synsätt.

2.

Landstinget och länets kommuner bör gemensamt utforma enhetliga överenskommelser för samverkan inom palliativ
vård. Landstinget bör utse en lämplig tjänsteman som ansvarig för att bistå vårdenheterna i detta avseende.

3.

Landstinget och kommunerna bör överväga gemensamma åtgärder i syfte att åstadkomma ett generellt kompetenslyft
inom allmän palliativ vård. En första punkt kan vara en utbildningssatsning för berörda läkare inom både sjukhusvården och
landstingets primärvård, med särskild inriktning på att höja kompetensnivån i fråga om brytpunktssamtal. Det är lämpligt
att samordna en sådan satsning med utbildningsaktiviteter i kommunerna, vilket i så fall bör beslutas av respektive
kommun.

4.

Huvudmännen föreslås vidta åtgärder för att öka täckningsgraden för Palliativregistret, i syfte att ge bättre underlag för
förbättringsarbete och göra kvalitetsjämförelser mer tillförlitliga. Detta är särskilt angeläget inom de vårdenheter i länet
som hittills uppvisat den lägsta registreringsfrekvensen.

Iakttagelser uppföljning (2/5)
Rekommendation 1
Landstinget i Värmland föreslås att tillsammans med länets kommuner utforma en övergripande plan för utveckling av den palliativa
vården utifrån dagens kunskapsläge och synsätt.
Uppföljning
•
•

Vid intervjuer framkommer att det saknas kännedom om en övergripande plan för utveckling av den palliativa vården.
Det redogörs för många åtgärder som verksamheterna har genomfört, både på regional och på kommunal nivå.

Iakttagelser uppföljning (3/5)
Rekommendation 2
Landstinget och länets kommuner bör gemensamt utforma enhetliga överenskommelser för samverkan inom palliativ vård. Landstinget
bör utse en lämplig tjänsteman som ansvarig för att bistå vårdenheterna i detta avseende.
Uppföljning
•

•

Vid genomförd dokumentgranskning har inte framkommit att enhetliga överenskommelser för samverkan inom palliativ
vård används. Det framkommer inte heller vid intervjuer information om att sådana enhetliga överenskommelse-mallar
finns.
Avseende en lämplig tjänsteperson som ansvarig för att bistå vårdenheterna i detta avseende, hänvisas ofta vid intervjuer
till områdeschef samverkan i Region Värmland, som är ett nytt område i hälso- och sjukvården för 2021. Områdets fokus är
ett hålla ihop samverkan med andra aktörer, inte enbart kommunerna, utan även andra samverkansparter, samt ingå i
beredningsgruppen för Nya Perspektiv. Områdeschefen har inte ett direkt uppdrag att ansvara för att bistå vårdenheter i att
utforma enhetliga överenskommelser för samverkan inom palliativ vård. Bedömning av om en lämplig tjänsteperson har
utsetts är därmed osäker.

Iakttagelser uppföljning (4/5)
Rekommendation 3
Landstinget och kommunerna bör överväga gemensamma åtgärder i syfte att åstadkomma ett generellt kompetenslyft inom allmän
palliativ vård. En första punkt kan vara en utbildningssatsning för berörda läkare inom både sjukhusvården och landstingets primärvård,
med särskild inriktning på att höja kompetensnivån i fråga om brytpunktssamtal. Det är lämpligt att samordna en sådan satsning med
utbildningsaktiviteter i kommunerna, vilket i så fall bör beslutas av respektive kommun.
Kompetenshöjande insatser
Region Värmland och palliativa rådet har initierat införande av palliativa ombud. Nätverket av palliativa ombud är ett
samarbete mellan Värmlands kommuner och Region Värmland.
•
•
•

Målet är att tydliggöra, förbättra och kvalitetssäkra den palliativa vården i livets slut.
Ombuden ska arbeta strategiskt och operativt med utbildning, uppföljning och stöd till respektive verksamhet. Nätverket av
palliativa ombud ska också fungera som stöd till varandra och ge utrymme för gemensamma etiska reflektioner.
De palliativa ombuden ska med stöd av sina lokala palliativa teamsköterskor arbeta aktivt för att vidareutveckla den
palliativa vården inom sitt ansvarsområde.

Iakttagelser uppföljning (5/5)
Rekommendation 4
Huvudmännen föreslås vidta åtgärder för att öka täckningsgraden för Palliativregistret, i syfte att ge bättre underlag för
förbättringsarbete och göra kvalitetsjämförelser mer tillförlitliga. Detta är särskilt angeläget inom de vårdenheter i länet som hittills
uppvisat den lägsta registreringsfrekvensen.
Öka täckningsgraden för Palliativregistret
•

•
•
•
•

Inom ramen för granskning har inte framkommit några gemensamma direkta vidtagna åtgärder för att öka täckningsgraden.
Det framkommer i Riktlinje för palliativ vård (2019), framtagen av MAS-nätverket att ansvarig sjuksköterska har till uppgift
att rapportera in dödsfall i Svenska palliativregistret, och det ska ske inom tre veckor.
Vid intervjuer redogörs att åtgärder initieras och genomförs på lokal nivå. Däribland införande av de palliativa ombuden,
utbildning till läkare och sjuksköterskor samt säkerställande av att ny personal får behörighet att registrera.
De största hindren anses vara dubbelregistrering (samma information ska registreras i patientens journal som i Svenska
palliativregistret) samt brist på tid att göra detta.
Vid intervjuer framkommer att Palliativa rådet följer upp Svenska palliativregistret och utbildar i hur registrering ska ske.
I intervjuer framkommer att MAS-nätverket diskuterar täckningsgrad av Svenska palliativregistret och att uppföljning sker.

Bedömning
Revisionsfråga 6
Har Regionstyrelsen, kommunstyrelserna och ansvariga nämnder vidtagit åtgärder med utgångspunkt från de iakttagelser och
rekommendationer som lämnades i samband med föregående granskning?
Bedömning
•

•
•
•

Helseplan bedömer att rekommendationer från den ursprungliga granskningen till viss del har tagits i beaktande. Det har inom
ramen för granskningen inte framkommit att tidigare landstinget och länets kommuner utformat enhetliga överenskommelser för
samverkan inom palliativ vård och det har inte heller framkommit att tidigare landstinget har skapat en funktion som ansvarar för att
bistå vårdenheterna i detta avseende.
Vidare bedöms att Region Värmland tillsammans med länets kommuner inte har utformat en övergripande plan för utveckling av
den palliativa vården men att flertalet åtgärder har genomförts på både regional och kommunal nivå.
Region Värmland bedöms ha vidtagit gemensamma åtgärder i syfte att åstadkomma ett generellt kompetenslyft inom allmän
palliativ vård, mycket genom initierandet och införande av palliativa ombud.
Slutligen bedöms Region Värmland och länets kommuner delvis ha vidtagit åtgärder för att öka täckningsgraden för Svenska
palliativregistret även om det inom ramen för granskningen inte har framkommit några direkta gemensamma vidtagna åtgärder.

Storfors kommun
Kommunstyrelsen i Storfors kommun ansvarar för övergripande ledning, styrning och
samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för
kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Inom Vård och omsorg fullgör
Kommunstyrelsen kommunens uppgifter inom följande lagar:
•
•
•
•
•

Socialtjänstlagen
Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
Lagen om bostadsanpassningsbidrag
Hälso- och sjukvårdslagen
Övriga lagar och förordningar inom verksamhetsområdet.

Inom Vård och omsorg ansvarar Kommunstyrelsen för:
•
•
•
•
•
•

särskilda boendeformer
hemtjänst
hemsjukvård
rehabilitering
anhörigstöd
omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet

Kommunstyrelsen har även ett individutskott som hanterar individärenden.

1.

Iakttagelser
Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland
och berörda kommuner avseende palliativ vård?

Intervjuade kommunföreträdare uppger kännedom om de avtal och överenskommelser som
finns. De dokument som tas upp är Palliativ vård och vård av barn med särskilda behov i hemmet
upp till 7 år och Överenskommelsen om samverkan mellan kommun och vårdcentral, framtagna
av Regionen. Uppfattningen är att det finns en fungerande samverkan som framför allt bygger
på muntliga överenskommelser.

1

Vilka styrdokument har Region Värmland respektive
kommunerna utfärdat till sina respektive verksamheter
avseende palliativ vård och vilken instans har beslutat om
styrdokumenten?
I intervjuer hänvisas framför allt till Riktlinje palliativ vård, Värmlands kommuner som är
framtaget av MAS-nätverket. Det nämns också att det ska finnas rutiner för registrering i Svenska
Palliativregistret samt att kommunen använder sig av nationell vårdplan palliativ vård (NVP).
Dokumentgranskningen kan inte bekräfta detta.

Vilken roll har Nya Perspektiv?
Nya Perspektiv är samverkan och samordning mellan Värmlands 16 kommuner och Regionen.
Med övergripande och gemensamma inriktningar och målsättningar tydliggörs
grupper/områden inom barn och utbildning, socialtjänst, vård- och omsorg samt hälso- och
sjukvård inklusive tandvård som särskilt behöver gemensamma insatser. Nya Perspektiv-arbetet
leds av en politisk styrgrupp. Styrgruppen har ansvar för att planera och genomföra det årliga
seminariet samt följa och leda utvecklingsarbeten som sker i länet inom utmaningarna
Barnalivet, Ungdomslivet, Vuxenlivet samt Äldrelivet. Enligt det politiska inriktningsdokumntet
för 2021 ansvarar tjänstepersonerna för att överenskommen inriktning och önskat
resultat/erfarenheter integreras i ordinarie arbete i respektive organisation.
I Nya Perspektivs politiska inriktningsdokument för 2021 går att utläsa att god vård i livets
slutskede är en av utmaningarna för Äldrelivet. Vidare hänvisning till palliativ vård framkommer
ej.
Nya Perspektivs resultat redovisas årligen i Aktuellt Perspektiv. I Aktuellt Perspektiv för 2020 och
2021 saknas hänvisning till palliativ vård.
Vid intervjuer med representanter för Region Värmland och länets kommuner framkommer att
kännedomen om Nya Perspektiv och deras arbete varierar. Det bedöms i stor omfattning
grundas i om individen själv haft involvering i Nya Perspektiv eller ej. Det uttrycks vid intervjuer
att Nya Perspektiv årligen anordnar seminarier med olika teman och flertalet intervjuade har
deltagit i dessa och uttrycker att de upplever att seminarierna är en bra källa för information
och samverkansmöjligheter. Enligt uppgift har det inte genomförts ett seminarium om palliativ
vård.

2

Har ansvariga styrelser och nämnder följt upp om avtal och
andra styrdokument efterlevs?
Intervjuade uppger att avtal och andra styrdokument inte följs upp specifikt. Det har inte
framkommit vid dokumentgranskning att det sker.

Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och
interna kontroll vara tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga
arbets- och samverkansformer mellan huvudmännen samt
mellan huvudmännens olika enheter?
Palliativa rådet arbetar för att skapa en gemensam syn på processen för en god palliativ vård för
att underlätta planering, ansvarsfördelning och samverkan mellan aktörer, där den kommunala
vården är en viktig del. Vid intervjuer framkommer delad mening om palliativa rådets roll och
hur de bidrar till god palliativ vård. Det uttrycks att de politiska organisationerna får uppföljning
från palliativa rådet, men kännedomen om palliativa rådet och dess arbete är skiljer sig mellan
intervjuobjekt.
Det finns palliativa ombud i Storfors kommun. Vid intervjuer framkommer god kännedom om
palliativa ombud och en positiv upplevelse av vad införande av palliativa ombud har inneburit
för den palliativa vården i Region Värmland och länets kommuner. Intervjuade i Storfors
kommun känner till uppdragsbeskrivningen för palliativa ombud framtagen av Region Värmland.
Det har inom ramen för granskningen framkommit att Kommunstyrelsen saknar styrning
avseende palliativ vård genom politiskt antagna planeringsdokument, såsom budget, flerårsplan
eller verksamhetsplan. Avseende rapportering av styrning framkommer vid genomgång av
länets kommuners 1 årsredovisningar och delårsrapporter för perioden 2019-2021 att ingen
kommun redovisar palliativ vård i dessa dokument.

Forshaga, Kil och Storfors kommuners årsredovisningar och delårsrapport har inte ingått i granskningen
då de inte inkommit efter efterfrågan. För Grums kommun är delårsrapport 2021 exkluderad, Karlstad
och Kristinehamns kommuner årsredovisning 2019 och 2020 exkluderade.

1

3

I kommunens patientsäkerhetsberättelse för både 2020 och 2019 ges hänvisning ges till att
verksamheterna använder sig av palliativ registret. Målsättning och resultat för palliativ vård ges
även.
Dokumentgranskning har gjorts av kommunens internkontrollplaner för 2019 och 2020. Det
saknas hänvisning till palliativ vård eller vård i livets slutskede.
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Ämne: handlingar och protokollsutdrag från hjälpmedelsnämndens sammanträde 2022-05-12
Från: Erik Lisshammar <erik.lisshammar@regionvarmland.se>
Till: kommun@forshaga.se <kommun@forshaga.se>; kommun@hagfors.se
<kommun@hagfors.se>; kommun@kil.se <kommun@kil.se>; karlstadskommun@karlstad.se
<karlstadskommun@karlstad.se>; kommun@sunne.se <kommun@sunne.se>; kommunen;
kommun@eda.se <kommun@eda.se>; kommun@munkfors.se <kommun@munkfors.se>;
StorforsKommun; kommun@saffle.se <kommun@saffle.se>; kommun@arjang.se
<kommun@arjang.se>; kommun@filipstad.se <kommun@filipstad.se>;
arvika.kommun@arvika.se <arvika.kommun@arvika.se>; kommunstyrelsen@grums.se
<kommunstyrelsen@grums.se>; torsby.kommun@torsby.se <torsby.kommun@torsby.se>;
kommunstyrelsen@hammaro.se <kommunstyrelsen@hammaro.se>
Mottaget: 2022-05-19 11:09:01
Hej!
Översänder handlingar och protokollsutdrag från hjälpmedelsnämndens sammanträde 2022-05-12.
Med vänlig hälsning
Erik Lisshammar
Nämndsekreterare
010-831 74 78, 072-464 13 24

erik.lisshammar@regionvarmland.se
Region Värmland
Hälso- och sjukvårdens administrativa enhet
Regionens hus, Rosenborgsgatan 50, 651 82 Karlstad
www.regionvarmland.se, www.1177.se
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Plats och tid

Digitalt via Teams, kl.09:00-11:45

Beslutande

Henrik Samuelsson (M) (ordförande) (Region Värmland)
Marita Ögren (C) (Region Värmland)
Mats Sandström (S) (Region Värmland)
Maria Norell (S) (Forshaga kommun)
Thony Liljemark (OR) (Hagfors kommun)
Christina Bertilsson (M) (Kils kommun) ersätter Eva Frykenberger (C) (vice
ordförande)
Lena Palmehn (M) (Karlstad kommun)
Emil Joelsson (M) (Hammarö kommun)
Gert Cordes (C) (Kristinehamns kommun)
Bertil Börjesson (HEL) (Eda kommun)
Aurora Rioflorido (S) (Storfors kommun)
Ulrika Nilsson (S) (Grums kommun)
Anita Karlsson (C) (Säffle kommun)
Ulla Carlberg (C) (Årjängs kommun) ersätter Liv Pettersson (S)
Claes Widell (C) (Torsby kommun) §§31-38

Ersättare

Yvonne Kristoffersen (SIV) (Region Värmland) §§27-38
Eva Sjöberg (C) (Hammarö kommun)
Bo Andersson (S) (Kristinehamns kommun)
Judith Kisch (M) (Grums kommun)

I tjänsten

Anna Frödin (Ledningsstrateg)
Marianne Fleron (Verksamhetschef )
Tobias Nyåker (Enhetschef)
Andreas Anderberg (Utvecklingsledare Regionservice) §32
Helen Hasselberg (Nämndsekreterare) §§24-27
Erik Lisshammar (Nämndsekreterare)

Justering

Mats Sandström (S) utsågs jämte ordföranden justera protokollet.

Underskrifter

Sekreterare

Justerandes sign

...............................................
Erik Lisshammar
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Ordförande

...............................................
Henrik Samuelsson (M)

................................................

Justerande

...............................................
Mats Sandström (S)

................................................

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Hjälpmedelsnämnd
2022-05-12

Datum då anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum då anslaget
tas ner

.................................................
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Innehållsförteckning
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§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38

Upprop
Val av justerare
Fastställande av föredragningslistan
Synpunkter från kommuner och dialog
Granskning avseende hjälpmedelsverksamheten inkl. uppföljning
Revidera reglemente och avtal för hjälpmedelsnämnden
Information Hjälpmedelsservice 2022
Nämndplan för hjälpmedelsnämnden 2023
Välfärdsteknik 2022
Nämndplan för hjälpmedelsnämnden 2023
Välfärdsteknik 2022
Hjälpmedelsnämndens årsredovisning 2021
Ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämndens ledamöter 2021
Grundläggande granskning av Hjälpmedelsnämnden 2021
Nästa möte och studiebesök
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§ 24

Upprop
Sammanfattning av ärendet
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§ 25

Val av justerare
Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 1897f822-ce91-4963-beb7-c0097fb0541a

Mats Sandström (S) utses jämte ordförande att justera protokollet.
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§ 26

Fastställande av föredragningslistan
Sammanfattning av ärendet
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Föredragningslistan fastställs.
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Informations- och dialogärenden

§ 27

Dnr HMN/220015

Synpunkter från kommuner och dialog
Sammanfattning av ärendet

Ordförande Henrik Samuelsson (M) fördelar ordet mellan förtroendevalda deltagare. De
berättar vad som är aktuellt och på gång i sina kommuner.
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Utifrån handlingsplanen för ökad närvaro diskuteras även betydelsen av högt deltagande på
sammanträden och rollen som företrädare i hjälpmedelsnämnden för en kommun eller
regionen. Dialog förs bland annat om kommunikationen mellan huvudmän och deras
representanter i nämnden före respektive efter nämndsammanträden. Förslag för att öka
närvaron framförs.
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§ 28

Dnr HMN/220020

Granskning avseende hjälpmedelsverksamheten inkl.
uppföljning
Sammanfattning av ärendet

Ledningsstrateg Anna Frödin berättar att regionens revisorer under året planerar att
genomföra en granskning av hjälpmedelsverksamheten. Granskningen ska innehålla en en
bedömning om hjälpmedelsnämnden säkerställer att styrningen och den interna kontrollen är
tillräcklig vad gäller inköp, lagerhållning och service av hjälpmedel. Det övergripande syftet
är att inhämta ett underlag för att bedöma om hjälpmedelsnämnden bidrar till målet om en
jämlik förskrivning av hjälpmedel över hela länet. Granskningens övergripande syfte har
brutits ner i ett antal revisionsfrågor som ska besvaras.
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Bland ärendena för kännedom finns revisionsrapporten från granskningen av
hjälpmedelsnämnden 2021 att ta del av. Där ligger även äldre rapporter från granskningarna
2015 och 2017.
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§ 29

Dnr HMN/210029

Revidera reglemente och avtal för hjälpmedelsnämnden
Sammanfattning av ärendet

Nämndsekreterare Erik Lisshammar förklarar att en bestämmelse som gör det möjligt för
ledamöter att delta i hjälpmedelsnämndens sammanträden på distans bör införas under
rubriken Närvarorätt i nämndens reglemente. Ärendet har skickats ut på remiss till
kommunerna och regionen under hösten 2020. Efter dagens nämndsammanträde
får kommunerna ett brev med information, förslaget till reviderat reglemente och regionens
beslutsunderlag för fullmäktige. Ärendet kommer enligt tidsplanen att behandlas av
regionfullmäktige 2022-06-08. För att ändringen ska träda i kraft är det önskvärt att
kommunerna så snart det är möjligt fattar likalydande beslut.
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Ledningsstrateg Anna Frödin förtydligar att dagens nämndsammanträde har inväntats före
utskicket till kommunerna. Avsikten har varit informera företrädarna i hjälpmedelsnämnden
ifall de får frågor i hemkommunerna. Det uppskattas om kommunrepresentanter håller sig
uppdaterade om hur ärendet hanteras i sina kommuner och återkopplar till nämnden om de får
reda på något.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9 / 20

Protokoll

Hjälpmedelsnämnd
Sekretariatet

Mötesdatum

2022-05-12

§ 30

Dnr HMN/220006

Information Hjälpmedelsservice 2022
Sammanfattning av ärendet

Enhetschef Tobias Nyåker tar upp elrullstolskön. Arbetssätt och rutiner utvecklas. Den
administrativa resursen är ett stort stöd i detta arbete. Kön minskar trots att det är denna tid då
flest söker elrullstolar.

På personalsidan redogörs det för förändringar som påverkar verksamheten. En av
konsulenterna är föräldraledig. Det ska anställas en ny hjälpmedelskonsulent när en annan av
dem avslutar sin anställning. Rekryteringen ser ut att gå bra. Det genomförs skyddsronder
med personalen. Medarbetare utbildas i aktivt medarbetarskap och har fått delta i en
friskvårdsaktivitet. Tobias upplever att det är mycket positiv energi i arbetsgruppen.
Semesterplaneringen är klar inför sommaren.

Tobias nämner också samarbetet kring upphandlingar och segmentering inom 7-klövern. Han
talar vidare om att ett nytt EU-direktiv (MDR) som syftar till att hjälpmedel ska vara spårbara.
Verksamhetssystemet Sesam håller reda på alla hjälpmedel inom den egna verksamheten.
Återigen är det möjligt att delta och anordna fysiska utbildningar, nätverksträffar, mässor med
mera. Fortsatta problem med leveransstörningar beskrivs. En hjälpmedelskonsulent arbetar
med inkontinens. Utbetalandet av inkontinensbidragen är försenade.
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Verksamhetschef Marianne Fleron informerar om att Syncentralen har gått över till
hennes verksamhetsområde från 1 maj. Verksamhetsområdet heter nu Habilitering, syn och
hjälpmedel.
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Föredragningar inför beslut

§ 31

Dnr HMN/220002

Nämndplan för hjälpmedelsnämnden 2023
Sammanfattning av ärendet

Ledningsstrateg Anna Frödin beskriver planeringsprocessen och går igenom tidsplanen.
Sambandet mellan planeringsdirektivet och nämndplanen förklaras. Tanken är att preliminära
nämndplaner ska biläggas regionplanen 2023, som regionfullmäktige tar beslut om i juni.
Därefter ska ska nämndplanerna slutgiltigt beslutas/fastställas vid de närmast påföljande
mötena. Således finns det fortfarande tid till att göra förbättringar utifrån inspel. Förslag och
synpunkter från kommunerna och deras företrädare i hjälpmedelsnämnden på nämndens
preliminära plan välkomnas.
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Förslaget till preliminär nämndplan för hjälpmedelsnämnden 2023 presenteras. När det gäller
innehåll och utformning skiljer den sig något åt från nämndens föregående nämndplaner. En
avsikt är att den nya nämndplanen ska ge ett annat helhetsperspektiv genom att sammanfatta
det viktigaste som står i reglementet och avtalet. Ytterligare en tanke bakom förändringarna är
att det ska bli mer tydligt i nämndplanen att hjälpmedelsnämnden är en gemensam nämnd för
alla värmländska kommuner och regionen. I omarbetade delar av nämndplanen är Region
Värmlands vision och värdegrund därför ersatt av Värmlandsstrategin och Nära vård.

Precis som tidigare bygger utkastet till kommande nämndplan fortsatt på Agenda 2030,
hjälpmedelsnämndens mål om god hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov samt det
som ska vara nämndens uppdrag och fokus för året.

Mätplanen är också likadan som förut. Indikatorerna är likaså oförändrade. Ett samarbete har
dock inletts med gemensamt kompetenscenter för att se över om bland annat indikatorerna
kan utvecklas.
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I uppföljningsplanen är skillnaderna små. Det som ska följas upp är upphandlingar,
utbildningstillfällen/nätverksträffar, teknisk beredskap, leveranssäkerhet, ekonomi,
närvaro/representation och minskat miljöavtryck. Uppföljning och rapportering av det som
nämnden inte är ansvarig för ska undvikas.
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(Bildpresentation - Preliminär nämndplan 2023)
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§ 32

Dnr HMN/220005

Välfärdsteknik 2022
Sammanfattning av ärendet

Utvecklingsledare Andreas Anderberg går igenom utredningsgruppens slutrapport för den
fördjupade utredningen om välfärdsteknik. Hjälpmedelsnämnden ska både ta ställning till om
den kan godkänna slutrapporten och den fortsatta hanteringen av frågan om välfärdsteknik. I
rapportens olika avsnitt behandlas bakgrund, syfte, uppdrag, analys, diskussion och förslag till
fortsatt arbete.

Andreas påminner om motionen som ledde fram till den inledande utredningen, vilken i sin
tur lade grunden för det fortsatta och fördjupade utredningsarbetet. Den fördjupade
utredningen skulle tydliggöra hjälpmedelsnämndens uppdrag och fokusera på fyra centrala
frågeställningar. Andreas menar att svårigheten att få en enhetlig bild av ansvarsfördelning
och kompetenssäkring bidrog till utredningsgruppens val att återkomma
till hjälpmedelsnämnden med en delrapport innehållande två alternativa förslag eller
scenarion.
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För att ge utredningsgruppen vägledning och en fortsatt inriktning har delrapporten med
tillhörande följebrev skickats ut till samtliga huvudmän, vilka ombetts att framföra sin syn på
förslagen samt lyfta annat som de anser vara viktigt att beakta. Det har bjudits in till två
frågestunder med utredningsgruppen via Teams. Förlängd svarstid har beviljats för de
huvudmän som har begärt det. Alla huvudmän har skickat in sina svar.

Vid genomgången av svaren uppfattar utredningsgruppen en spretighet i rekommendationer
och oenighet om uppdraget i stort. Flera huvudmän avstår från att ta ställning. Önskemål om
andra scenarios lyfts också fram.

Utredningsgruppen betonar vikten av en gemensam målbild och bred förankring. Inkludering
av fler berörda aktörer är nödvändig. I utredningsgruppen finns vissa idéer om hur fortsatt
arbete kring välfärdsteknik kan gå till och gruppen har tagit intryck av de synpunkter som
arbetsutskottet framförde 2022-04-25. När det gäller vägen framåt tänker sig
utredningsgruppen liksom utskottet att det behöver klargöras vem som gör vad kring
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välfärdsteknik. Förvaltningen bedömer att direktörsberedningen för Värmlandsrådet skulle
kunna vara ett lämpligt forum att lyfta den fortsatta hanteringen av frågan om välfärdsteknik
till och föreslår därför det i tjänsteskrivelsen som hjälpmedelsnämnden har att ta ställning till.
Diskussion förs med nämnden.
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(Bildpresentation - Välfärdsteknik Slutrapport HMN 220512)
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Beslutsärenden

§ 33

Dnr HMN/220002

Nämndplan för hjälpmedelsnämnden 2023
Beslut

Hjälpmedelsnämnden beslutar
1. Godkänna upprättat förslag till preliminär nämndplan.
Sammanfattning av ärendet

Hjälpmedelsnämnden har tidigare beslutat planeringsdirektivet för 2023, vilket
regionstyrelsen beslutade om den 21 december 2021 (Dnr RS/212962).
Nämndens svar på planeringsdirektiv tillsammans med föreliggande års plan ligger till grund
för nämndens plan 2023. Hjälpmedelsnämndens mål är god hjälpmedelsförsörjning utifrån
individens behov.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Nämndplan 2023
 Nämndplan för hjälpmedelsnämnden 2023
Utdraget skickas till

Regionstyrelsen

Signature reference: 1897f822-ce91-4963-beb7-c0097fb0541a

De värmländska kommunerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Hjälpmedelsnämnd
Sekretariatet

Mötesdatum

2022-05-12

§ 34

Dnr HMN/220005

Välfärdsteknik 2022
Beslut

Hjälpmedelsnämnden beslutar
1. Godkänna upprättat förslag till slutrapport för välfärdsteknik.
2. Lyfta frågan om välfärdsteknik till direktörsberedningen för Värmlandsrådet för dialog om
den fortsatta hanteringen av och samverkan i frågan.
Sammanfattning av ärendet

Hjälpmedelsnämnden föreslås godkänna utredningsgruppens slutrapport för den fördjupade
utredningen om välfärdsteknik och lyfta området välfärdsteknik till direktörsberedningen för
Värmlandsrådet för dialog om samverkan i den fortsatta hanteringen av frågan.
Rekommendationerna i rapporten bygger på huvudmännens svar på den delremiss som
tidigare har skickats ut till dem.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Slutrapport välfärdsteknik
 Välfärdsteknik - Slutrapport
 Delrapport Välfärdsteknik - Välfärdsteknik via hjälpmedelsnämnden
 Följebrev - Remiss med två alternativa förslag för det fortsatta arbetet med välfärdsteknik
 Protokollsutdrag hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 2021-11-29 § 55
 Protokollsutdrag hjälpmedelsnämnden 2021-11-12 § 51
Utdraget skickas till

Hjälpmedelsnämndens huvudmän

Signature reference: 1897f822-ce91-4963-beb7-c0097fb0541a

Utredningsgruppen för den fördjupade utredningen om välfärdsteknik

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16 / 20

Protokoll

Hjälpmedelsnämnd
Sekretariatet

Mötesdatum

2022-05-12

Ärenden för kännedom

§ 35

Dnr HMN/210035

Hjälpmedelsnämndens årsredovisning 2021
Sammanfattning av ärendet

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Filipstads kommun med beslutet att godkänna
hjälpmedelsnämndens årsredovisning för 2021 finns att ta del av för kännedom och läggs till
handlingarna.

Signature reference: 1897f822-ce91-4963-beb7-c0097fb0541a

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag Filipstads Kommun 2022-04-13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Hjälpmedelsnämnd
Sekretariatet

Mötesdatum

2022-05-12

§ 36

Dnr HMN/220023

Ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämndens ledamöter 2021
Sammanfattning av ärendet

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Forshaga kommun och Grums kommun med
beslut att bevilja ansvarsfrihet för sina företrädare i hjälpmedelsnämnden för 2021 finns att ta
del av för kännedom och läggs till handlingarna.

Signature reference: 1897f822-ce91-4963-beb7-c0097fb0541a

Beslutsunderlag
 Ansvarsfrihet Kommunstyrelsen och övriga nämnder 2021
 Kommunrevisorerna - Ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Hjälpmedelsnämnd
Sekretariatet

Mötesdatum

2022-05-12

§ 37

Dnr HMN/220021

Grundläggande granskning av Hjälpmedelsnämnden 2021
Sammanfattning av ärendet

Revisionsrapporten från Region Värmlands revisorers grundläggande granskning av
hjälpmedelsnämnden 2021 finns att ta del av för kännedom och läggs till handlingarna.

Signature reference: 1897f822-ce91-4963-beb7-c0097fb0541a

Beslutsunderlag
 Grundläggande granskning av Hjälpmedelsnämnden 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Hjälpmedelsnämnd
Sekretariatet

Mötesdatum

2022-05-12

Övriga ärenden

§ 38

Nästa möte och studiebesök
Beslut

Hjälpmedelsnämnden beslutar

Signature reference: 1897f822-ce91-4963-beb7-c0097fb0541a

1. Sammanträdet 23 september anordnas fysiskt och samordnas med studiebesök före
och/eller efter mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Nils Henrik Samuelsson
Date: 2022-05-17 16:23:58
BankID refno: 40d86ad6-e136-4554-b56c-9e790f583fb7

Signed by: MATS SANDSTRÖM
Date: 2022-05-17 16:29:11
BankID refno: 79033b24-f9dd-4631-b6ca-945fe839eb7d

Ordförande Hjälpmedelsnämnden: Henrik Samuelsson

Justerare: Mats Sandström

Signed by: ERIK LISSHAMMAR
Date: 2022-05-17 16:51:07
BankID refno: 771694e2-8f54-4ff3-b3ca-94aed6c81aeb

Signature reference: 1897f822-ce91-4963-beb7-c0097fb0541a

Nämndsekreterare: Erik Lisshammar

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Protokoll

Hjälpmedelsnämnd
Sekretariatet

Mötesdatum

2022-05-12

§ 33

Dnr HMN/220002

Nämndplan för hjälpmedelsnämnden 2023
Beslut

Hjälpmedelsnämnden beslutar
1. Godkänna upprättat förslag till preliminär nämndplan.
Sammanfattning av ärendet

Hjälpmedelsnämnden har tidigare beslutat planeringsdirektivet för 2023, vilket
regionstyrelsen beslutade om den 21 december 2021 (Dnr RS/212962).
Nämndens svar på planeringsdirektiv tillsammans med föreliggande års plan ligger till grund
för nämndens plan 2023. Hjälpmedelsnämndens mål är god hjälpmedelsförsörjning utifrån
individens behov.
Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess
Utdraget skickas till

Regionstyrelsen
De värmländska kommunerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Page 1 of 1

Nämndplan 2023
Hjälpmedelsnämnd
-gemensam nämnd för
Värmlands kommuner och Region Värmland

Nämndplan 2023 Hjälpmedelsnämnd –gemensam nämnd för VÄRMLANDS KOMMUNER och REGION VÄRMLAND

Innehållsförteckning
1 Inledning............................................................................................................................................3
2 Värmlandsstrategin ..........................................................................................................................3
3 Nära vård i Värmland........................................................................................................................3
Värmlands målbild.................................................................................................................................4
4 Mål 2023.............................................................................................................................................4
4.1

God, jämlik och jämställd hälsa ...............................................................................................5
4.1.1

4.2

God hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov....................................................5

Hållbar organisation.................................................................................................................6
4.2.1

Hållbar organisation - Ekonomi i balans........................................................................6

4.3

Agenda 2030 ...........................................................................................................................6

4.4

Miljöplan 2021 - 2024 ..............................................................................................................8

5 Förutsättningar som är styrande för nämndens ansvarsområde ................................................8
6 Nämndens uppdrag och fokus för verksamhetsåret 2023 ...........................................................8
7 Budget ...............................................................................................................................................8
8 Arbetsmiljö och personalfrågor ......................................................................................................8
9

Uppföljningsplan .............................................................................................................................9

9 Internkontroll ....................................................................................................................................9
10 Uppsiktsplikt .....................................................................................................................................9

2

Nämndplan 2023 Hjälpmedelsnämnd –gemensam nämnd för VÄRMLANDS KOMMUNER och REGION VÄRMLAND

1 Inledning
Nämndplanen anger vilka prioriteringar som nämnden ska göra under 2023 och långsiktigt, mellan
2023 – 2025 samt vilken ambitions- och servicenivå som ska gälla inom ramen för statliga lagar och
förordningar och egna styrdokument. Nämndplanen ska också på ett operativt sätt ange vad som ska
åstadkommas och när i tiden det ska ske.
Hjälpmedelsnämndens nämndplan bygger på de gemensamma samverkansdokumenten för nämnden
och de överenskomna strategier och visioner vi i Värmland tillsammans ställt oss bakom.

2 Värmlandsstrategin
Ett hållbart Värmland som förändrar världen
Värmlandsstrategin är till för alla som lever och verkar i länet. Den är vårt gemensamma verktyg för att
skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver. Samtliga kommuner och regionen har
aktivt valt att både ställa sig bakom Värmlandsstrategin och arbeta för visionen -Ett hållbart Värmland
som förändrar världen. Värmland ska vara platsen där det är möjligt att göra skillnad.
Insatsområden
I Värmland prioriterar vi fyra insatsområden som är särskilt viktiga för länets utveckling. Områdena
griper in i varandra och tar inte bara hänsyn till hur omvärlden påverkar oss, de bygger också vidare
på våra styrkor, möjligheter och utmaningar.


Förbättra livsvillkoren



Höja kompetensen



Utveckla attraktiva platser



Stärka konkurrenskraften

För insatsområdet Förbättra livsvillkoren finns målen god och jämlik hälsa, ökad tillit och robust
samhälle. Värmlandsstrategin tydliggör att vi ska verka för social hållbarhet vilket innebär att
grundläggande mänskliga behov uppfylls och att varje individ, utifrån sina förutsättningar ska ha
likvärdiga möjligheter till ett gott liv och att delta i samhället. Det betyder att vi ska arbeta för jämlika
och jämställda förutsättningar att arbeta, bo, leva och verka i hela Värmland. I Värmland ska varje
invånare kunna ta en aktiv del av samhället och känna ansvar för sin egen hälsa. Våra organisationer,
både region och kommun, ska vara möjliggörare för den förmåga och möta upp med vård när den
behövs.
Vi ska:


skapa likvärdiga villkor för människor i hela Värmland att kunna bidra till den egna hälsan och
utvecklingen. Det kräver att vi arbetar hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och att vi kan
säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård i hela Värmland.



samverka med olika aktörer, nyttja våra resurser klokt och gemensamt säkerställa en god och
nära vård. Det krävs en omställning till en sammanhållen vårdkedja och att individen är
medskapare.



stärka vår dialog om gemensamma utmaningar, om ansvar och roller mellan organisationer,
men också om ansvarsfördelningen mellan individ och samhälle, det så kallade
samhällskontraktet.



arbeta för att organisationer på alla nivåer blir medvetna om strukturer och mönster som kan
påverka individens möjligheter till hälsa och med det som underlag utveckla hur vi arbetar.

3 Nära vård i Värmland
Tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg i Värmland
Nära vård handlar att flytta vård, hälsa och omsorg närmare invånarna och att göra dem delaktiga i
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arbetet. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser
nära invånarna. Kärnan är ett personcentrerat förhållningssätt som utgår från individens behov och
resurser. Målet är god och jämlik hälsa.
Värmlands målbild
Värmlands 16 kommuner och Region Värmland ställer tillsammans om till en nära vård. Under 2021
har vi tillsamamns tagit fram en målbild för omställningen till nära vård- ett arbete som skett i dialog
med medarbetare, chefer, ledare och politiker och med värmlänningarna.
Principerna som ska guida det värmländska omställningsarbetet är:


Invånarna avgör om det vi gör är värdeskapande



Gemensamma beslut och aktiviteter ska leda i målbildens riktning och vi är gemensamt
ansvariga för länets resultat



Vi skapar förutsättningar för hållbara arbetsplatser och tar tillvara på medarbetarnas
kompetens



Vi bygger relationer med och har positiva förväntningar på varandra



Proaktivitet är i fokus för att öka hälsa och friskfaktorer.

4 Mål 2023
Hjälpmedelsnämnden är en gemensam nämnd för alla kommuner i Värmland och Region Värmland.
Hjälpmedelsnämnden arbete bidrar till att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i enlighet med vår
överenskomna Värmlandsstrategi. Nämnden bidrar starkast till insatsområdet Förbättra livsvillkoren
och målen god och jämlik hälsa, ökad tillit och robust samhälle. Nämndens arbete bidrar också till
social hållbarhet vilket innebär att grundläggande mänskliga behov uppfylls och att varje individ, utifrån
sina förutsättningar har likvärdiga möjligheter till ett gott liv och att delta i samhället.
Nämnden uppdrag är en av förutsättningarna i omställningsarbetet till en Nära vård. I Nära vård är det
personcentrerade förhållningssättet en grundpelare vilket innebär att utgå från invånarens individuella
förutsättningar, förmågor och behov. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna inklusive
individuellt anpassade hjälpmedel, efter vad som är viktigt för just den personen. I Nära vård är
hälsofrämjande och förebyggande insatser det mest effektiva för både individen och för samhället.
Vården ses som en helhet där relationerna mellan vårdens och omsorgens olika delar, och med
civilsamhället, utgör de allra viktigaste byggstenarna
Hjälpmedelsnämnden har ett resultatmål:


God hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov

Genom gemensamt regelverk och gemensamma riktlinjer, förskrivarutbildningar, nätverk och
upphandlingar ger den gemensamma nämnden förutsättningar för att länets invånare erbjuds god
hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Målet är att hjälpmedlen ska följa brukaren.
Hjälpmedelsnämnden bidrar till att personer med funktionsnedsättningar får utprovade personliga
hjälpmedel som kompenserar helt eller delvis för den nedsatta funktionen.
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4.1 God, jämlik och jämställd hälsa
4.1.1 God hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov
4.1.1.1 Upphandlingar

Indikatorer

Mål

Genomförda upphandlingar

Periodicitet
År

4.1.1.2 Utbildningar för förskrivare

Indikatorer

Mål

Genomförda utbildningstillfällen

Periodicitet
År

4.1.1.3 Lokala nätverksträffar

Indikatorer

Mål

Genomförda nätverksträffar

Periodicitet
År

4.1.1.4 Teknisk beredskap

Indikatorer

Mål

Teknisk beredskap

Periodicitet
År

4.1.1.5 Leveranssäkerhet beställningsvaror

Indikatorer

Mål

Leveranssäkerhet
beställningsvaror som levereras till
beställaren inom 10 dagar

Periodicitet
År

4.1.1.6 Leveranssäkerhet lagervaror

Indikatorer

Mål

Leveranssäkerhet, lagervaror som
levereras till beställaren inom 10
dagar

Periodicitet
År
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4.2 Hållbar organisation
4.2.1 Hållbar organisation - Ekonomi i balans
Indikatorer

Mål

Nettokostnad mot budget

Periodicitet
Månad

4.2.1.1 Respektfulla möten
Indikatorer

Mål

Närvaro och representation

Periodicitet
Delår

Aktiviteter

Status

Närvaro och representation, Förtroendevald i den gemensamma nämnden

4.2.1.2 Minskat miljöavtryck

Indikatorer

Mål

Periodicitet

Rekonditionering och
återanvändning av hjälpmedel

År

Källsortering

År

Tjänsteresor

År

4.3 Agenda 2030
Under 2023 kommer hjälpmedelsnämndens gemensamma verksamhet arbeta med följande mål:

3 God hälsa och välbefinnande
Hjälpmedel kan helt eller delvis kompensera för funktionsnedsättningar och därmed öka graden av
självständighet och välbefinnande.

5 Jämställdhet
Hjälpmedelsnämndens verksamhet är organiserad i Region Värmland, som i sin roll som arbetsgivare
bedriver ett aktivt värdegrundsarbete och i rollen som regionalt utvecklingsansvarig verkar för ett mer
jämställt Värmland.
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8 Anständiga villkor och ekonomisk tillväxt
För Region Värmland och därmed hjälpmedelsnämndens verksamhet är god arbetsmiljö och
kompetensutveckling nyckelfaktorer för att bibehålla personal samt kunna rekrytera med kvalitet.

10 Minskad ojämlikhet
Av samverkansavtalet för den gemensamma hjälpmedelsnämnden framgår att dess uppgift är att
verka för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor och att hjälpmedlen
ska följa brukaren.

12 Hållbar konsumtion och produktion
Regionen och länets 16 kommuner hanterar hjälpmedelsförsörjning i en gemensam nämnd vilket
bidrar till en effektiv resursanvändning. I upphandlingarna av hjälpmedel ställs krav på att hjälpmedlen
ska hålla den kvaliteten att de kan återanvändas efter rekonditionering.

17 Genomförande och partnerskap
Samverkan präglar hjälpmedelsnämndens uppbyggnad med 17 huvudmän som enas i en gemensam
nämnd. Verksamheten som bedrivs utifrån nämndens uppdrag har samverkan med Funktionsrätt
Värmland för att få brukarnas delaktighet.

5 Förutsättningar som är styrande för nämndens ansvarsområde
Nämndens uppdrag regleras bland annat av regeringsformen, kommunallagen och förvaltningslagen.
Nämndens uppdrag utgår från reglemente Allmänna bestämmelser för styrelse och nämnder,
nämndspecifikt reglemente och övriga relevanta styrande dokument. Enligt kommunallagen ska god
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ekonomisk hushållning uppnås.
Den gemensamma nämnden ingår i Regionen Värmlands organisation och Region Värmland är
juridisk person för den gemensamma nämnden.
Utöver vad som följer i lag regleras Hjälpmedelsnämndens uppgifter och ansvarsområde i specifika
avtal och reglemente om samverkan i gemensam nämnd.
Följande samverkansdokument är styrande för den gemensamma nämnden:
Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd LK/162452
Sammanfattning Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd
Nämndens uppdrag och ansvar regleras i avtal och innefattar följande:
 Fastställa policy och riktlinjer för hjälpmedelsverksamhet inom länet.
 Fastställa kompetenskrav för förskrivning av hjälpmedel inom länet.
 Vid behov lägga förslag till avgifter som föreläggs respektive huvudman för beslut.
 Svara för omvärldsbevakning, information, brukarmedverkan och samverkan inom nämndens
ansvarsområde.
 Samordna och genomföra upphandling av hjälpmedel för parterna samt svara för lagerhållning
och distribution av dessa hjälpmedel (Landstinget i Värmland är, i egenskap av värdlandsting
för nämnden, upphandlande myndighet).
 Svara för att sortimentsurval sker på ett sådant sätt att berörda parter (landsting, kommuner,
brukare) har inflytande.
 Svara för att ha särskild kompetens, eller kunna hänvisa till sådan, som via konsultation och
rådgivning kan bistå förskrivarna.
 Erbjuda kompetensutveckling inom hjälpmedelsområdet för förskrivare och övrig personal
inom länets hjälpmedelsverksamhet.
Nämnden ska vidare finansiera driften av ett gemensamt kompetenscentrum för nämndens
ansvarsområde. Centret ska ligga inom ramen för regionens enhet Hjälpmedelsservice.
Nämnden ska samråda med berörda kommunala nämnder hos respektive huvudman samt med andra
myndigheter och med enskilda organisationer.
Reglemente Hjälpmedelsnämnden i Värmland HMN/190007
Sammanfattning Reglemente Hjälpmedelsnämnden i Värmland
Nämnden uppgifter:
Den gemensamma nämnden har i uppgift att fastställa policy, riktlinjer och kompetenskrav för
förskrivning samt upphandling av hjälpmedel för den hjälpmedelsverksamhet som enligt 8 kap 7§
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är regionens angelägenhet och enligt 12 kap 5§ HSL är en
kommunal angelägenhet. Utförande av dessa uppgifter har överlåtits från kommunerna och regionen
till den gemensamma nämnden.
Övriga uppgifter som rör hjälpmedelsverksamhet som enligt 8 kap 7§ Hälso- och sjukvårdslagen
(HSL) är regionens angelägenhet och enligt 12 kap 5§ HSL är en kommunal angelägenhet utförs av
region och respektive kommun.
Den gemensamma nämnden har också i uppgift att fastställa policy, riktlinjer och kompetenskrav för
förskrivning samt upphandling av inkontinenshjälpmedel, det vill säga, förbrukningsartiklar som behövs
vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontines enligt 8 kap 9 § HSL respektive 12 kap 6 § HSL.
Utförande av dessa uppgifter har överlåtits till den gemensamma nämnden. Kommunernas
upphandlingar samordnas med den gemensamma nämndens upphandlingar.
Övriga uppgifter som rör inkontinenshjälpmedel som enligt 8 kap 7§ Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
är regionens angelägenhet och enligt 12 kap 5§ HSL är en kommunal angelägenhet utförs av region
och respektive kommun.
Styrdokument för förskrivning av hjälpmedel LK/071922
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Sammanfattning Styrdokument för förskrivning av hjälpmedel
Vilka hjälpmedel som ska tillhandahållas inom det ansvarsområde som Hjälpmedelsnämnden i
Värmland ska ses ur samma etiska och prioriteringsmässiga principer som hälso- och sjukvården i
övrigt.
Följande faktorer ligger som grund till riktlinjerna, utan inbördes rang-ordning.







Prioritering
Brukarens behov och nyttan med hjälpmedlet
Förskrivarens kompetens
Egenansvar
Hjälpmedel ur ett folkhälsoperspektiv
Personliga hjälpmedel

Hjälpmedelspolicy, Beslutad av Hjälpmedelsnämnden 2015-04-01, reviderad 2019
Sammanfattning Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelspolicyn beskriver synsätt och viljeinriktning för alla verksamheter inom länet som ingår i
hjälpmedelsnämnden.
Tillgång till väl fungerande hjälpmedel ska bidra till att personer med funktionsnedsättning kan leva ett
liv med samma rättigheter, möjligheter och ansvar som andra i samhället.
Helhetssyn ska prägla förskrivningen av hjälpmedel och utgå från patientens hela livssituation, vilket
innebär att fysiska, psykiska och sociala behov tillgodoses. Patientens delaktighet, inflytande och
möjlighet till valfrihet ska vara en del i förskrivningsprocessen. Patientens erfarenheter och kunskaper
om sin funktionsnedsättning, sitt funktionshinder och sina behov ska tillvaratas.
Hjälpmedelsnämndens ansvarsområde omfattar personliga hjälpmedel som personer med
funktionsnedsättning behöver för att själv eller med hjälp av någon annan, klara det dagliga livet i
boende, närmiljö, förskola eller skola. Ansvarsområdet omfattar även personliga hjälpmedel för vård
och behandling. Patienter med störst behov ska ges företräde till hjälpmedelsinsatser och
prioriteringar ska göras på individnivå.

6 Nämndens uppdrag och fokus för verksamhetsåret 2023
Under 2023 kommer nämnden att vid sidan av befintligt uppdrag bibehålla fokus på att utveckla det
nuvarande uppdraget för hjälpmedelsnämnden.
Nämndens arbete kommer också att fokusera på utveckling av mätplanen och urval av indikatorer i
syfte att utveckla och tydliggöra uppföljningen av nämndens uppdrag.
Nämnden kommer också att bibehålla fokus på närvaro och representation av samtliga huvudmän på
nämndmöten samt arbeta för att stödja informationsspridning om nämndens uppdrag och arbete hos
samtliga huvudmän.

7 Budget
Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd (LK/162452) reglerar de olika huvudmännens
ansvar för finansieringen av den gemensamma verksamheten. Kommunerna ska lämna ett årligt
bidrag till den gemensamma nämndens verksamhet med belopp som motsvarar de faktiska
kostnaderna för nämndens arbete och administration. Budgeten fördelas på respektive huvudman.
Kostnadsfördelningen mellan huvudmännen är 50 procent på regionen och 50 procent på
kommunerna. Fördelningen mellan kommunerna baseras på andelen individer inom åldersgruppen 80
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år och äldre. Fördelningsnyckeln bygger på att hjälpmedelsbehovet ökar med stigande ålder.
Till detta kommer administrativa kostnader för nämndens sekretariat. Dessa tillkommande kostnader
fördelas mellan huvudmännen enligt samma princip som övriga kostnader.
Varje huvudman svarar själv för samtliga kostnader för sina respektive förtroendevalda enligt
respektive huvudmans arvodesregler.
Uppkomna över- och underskott, vad gäller det gemensamma kompetenscentret respektive nämnden
och dess kansli, regleras för respektive huvudman efter aktuell fördelningsnyckel.
Region Värmland är huvudman för den gemensamma nämnden och ska i regionfullmäktige fastställa
budgeten efter samråd med länets 16 kommuner.
Nämndens budget omfattar den nettokostnadsram som nämnden disponerar utifrån fullmäktiges
beslut. I begreppet nettokostnader ingår verksamhetens intäkter och kostnader, med undantag för de
finansiella kostnaderna.
Den beslutade nettokostnadsramen 2023 för nämnden är xxx tusen kronor. Budgeten ska finansiera
kostnader för verksamheten inom hjälpmedelsservice inom verksamhetsområdet habilitering och
hjälpmedel. I budgeten som delas med kommunerna ingår därutöver indirekta kostnader för
administration, lokaler, service mm.

8 Arbetsmiljö och personalfrågor
Frågan är inte aktuell för hjälpmedelsnämnden.
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Uppföljningsplan

Två gånger per år (via en årsredovisning respektive en delårsrapport) ska nämnden redovisa till
regionfullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag som regionfullmäktige har lämnat till den i
reglemente och regionplan. Redovisningen följer regionfullmäktiges mätplan. I årsredovisningen sker
även separat uppföljning av tillkommande uppdrag. Regionstyrelsen har ansvar för att samordna de
övriga nämndernas redovisningar inför beslut i regionfullmäktige.
Nämndens mätplan visar ett urval indikatorer som ska följas upp för respektive mål och med vilken
frekvens som uppföljningen ska göras. Indikatornivån är ett underlag för bedömning av
måluppfyllelsen för respektive indikator. Nämndens mätplan ingår i nämndplanen som en bilaga.
Regionstyrelsen tar även del av rapporteringen som sker utifrån övriga nämnders och fullmäktiges
mätplaner
Nämnden ska till respektive huvudmans fullmäktige skriftligen rapportera hur verksamhets utvecklas
och hur den ekonomiska ställningen är.

9 Internkontroll
Styrelse och nämnd ansvarar enligt 6 kap. 6 § KL för den interna kontrollen inom sitt respektive
verksamhetsområde. Det innebär bland annat att beslut årligen ska fattas om internkontrollplan
baserad på en riskanalys.
För viss speciallagstiftning gäller särskilt ansvar, exempelvis



Arbetsmiljölag
Hälso- och sjukvårdslag (vårdgivare och huvudman inom hälso- och sjukvård)

För ansvar enligt speciallagstiftning ska styrelse respektive nämnd anses ha det ansvar som
fullmäktige, i den mån fullmäktige har rättslig förmåga att bestämma ansvarsfördelningen, särskilt
reglerar. Ansvar enligt speciallagstiftning som inte lagts på annan nämnd, åvilar styrelsen.
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10 Uppsiktsplikt
Enligt Kommunallagen 6 kap 1§ har regionstyrelsen uppsiktsplikt över övriga nämnder.
Regionstyrelsen ska också ha uppsikt över Region Värmlands verksamhet som bedrivs i regionens
bolag, stiftelser, föreningar och kommunalförbund där organisationen är medlem. Detta rapporteras i
regionstyrelsens ordinarie rapportering till regionfullmäktige.
Regionstyrelsens uppsiktsplikt säkerställs genom att regionstyrelsen har möten med företrädare för
respektive nämnd och andra organisationer samt tar del av protokoll, verksamhetsplaner och
årsredovisningar från de verksamheter som regionstyrelsen har uppsiktsplikt över. För Region
Värmlands nämnder säkerställs dessutom uppsiktsplikten genom rapportering till regionstyrelsen.
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1. Sammanfattning
Den 14:e november 2018 lämnades en motion in om att addera välfärdsteknik in i
hjälpmedelsnämnden ur ett jämlikhetsperspektiv. Detta resulterar i att en utredning initieras
med titeln “Ska välfärdsteknik ingå i hjälpmedelsnämndens verksamhet?”. Här beskrivs det
nationella arbetet kring välfärdsteknik samt också det regionala. Avslutningsvis
rekommenderar utredningen att hjälpmedelnämnden beslutar att välfärdsteknik ska ingå i
hjälpmedelnämndens verksamhet, en ytterligare fördjupande utredning görs för att tydliggöra
nämndens uppdrag samt att välfärdsteknik ska vara en del av hjälpmedelnämndens uppdrag
från och med 2022-01-01.
Som ett komplement till rekommendationen om en fördjupad utredning lyfts fyra centrala
frågeställningar att fokusera på i utredningen:
1. Tydlig avgränsning vad det gäller hjälpmedelsnämndens ansvar i förhållande till
kommunerna och regionen
2. Vilka hjälpmedel ska ingå i ett basutbud?
3. Separat budget eller ingå i den ordinarie?
4. Vilken kompetens behöver Hjälpmedelsservice?
Hjälpmedelsnämnden beslutar enligt rekommendationen. Bland annat pga rådande
Coronasituation har välfärdsteknik per idag fortsatt inte implementerats och den fördjupade
utredningen som efterfrågas är den ni nu läser.
Huvuduppdraget för denna utredning handlar om att presentera ett förslag på hur fortsatt
utredning för införande av välfärdsteknik i hjälpmedelsnämndens verksamhet ska
genomföras.
Utredningsgruppen bestod initialt, förutom utredningsledare, av en representant för
hjälpmedelsservice samt 4 representanter från några av Värmlands kommuner. Under resans
gång har ytterligare en representant från kommun samt en representant från regionen
tillkommit.
Arbetet börjar med att vi tillsammans går igenom bakgrund samt förutsättningar till
uppdraget. Vi är tidigt överens om vikten av en gemensam behovsbild för välfärdsteknik,
vilken vi sammanfattar i “Livskvalitet och resurseffektivitet” som reflekterar såväl individ
och anhörigperspektivet som verksamhetsperspektivet.
Då vi djupdyker i hur förutsättningarna ser ut regionalt arbetar vi parallellt med att titta på
arbeten av nationell och interregional karaktär. Ett av det projekt vi tittar på är SOL-projektet,
där flertalet av våra kommuner (samt även utredningsdeltagare) deltagit. Projektet lyfter
kontinuerlig kommunikation som en god förutsättning till förhöjd kompetens, vilket också
möjliggör en attitydsförändring i samhället i stort.
Vidare för vi dialog med Västra Götalandsregionen (VGR) som är längre fram i processen än
oss och även har byggt ett nätverk tillsammans med ytterligare fyra regioner kring
välfärdsteknik via gemensamma resurser. En gemensam förutsättning för dessa fem regioner
är att de idag har en hjälpmedelscentral, vilket inte finns här i Värmland. Nätverket har också
tagit fram ett antal gemensamma lärdomar som vi också reflekterar kring i det här arbetet.

Vi har valt att fokusera mycket av vårt analysarbete på de fyra centrala
frågeställningar/områden som lyfts i tidigare utredning. Vi konstaterar att de har inbördes
beroenden där ansvarsfördelningen påverkar övriga områden samtidigt som den är komplex
och känslig i sig. Ansvarsfördelningen påverkar kompetensförsörjningen, då gemensamma
resurser är beslutat att tillhöra Hjälpmedelsservice. Resurser som idag finns hos respektive
huvudman. En förändring i ansvarsfördelning kan i sin tur innebära att vi behöver justera
budget, vilket är ytterligare en av de fyra faktorer som lyfts. Även urval av välfärdsteknik kan
påverkas till viss del av i hur stor utsträckning vi arbetar med gemensamma resurser.
Trots att vi har diskuterat och analyserat ansvarsfrågan intensivt och grundligt upplever vi det
svårt att få en enhetlig bild av förväntade konsekvenser. Utifrån denna bakgrund vände vi oss
till Hjälpmedelsnämnden vilket, via en delrapport, resulterade i en remiss där alla huvudmän
fick tycka till i frågan. Remissvaren visade på en spretighet i rekommendationer och
svårighet i att ta ställning framkom tydligt. Önskemål om omtag lyftes också samtidigt som
andra scenarios lyftes.
I frågeställningen om urval av välfärdsteknik rekommenderar vi en kategorisering som är
baserad på vilket behov aktuell välvärdsteknik avser att uppfylla. Denna kategorisering kan i
sin tur ligga till grund för att identifiera ett urval. Vidare ser vi att budgetfrågan också hänger
ihop med ansvarsfrågan.
Utifrån ovanstående har vi i utredningsgruppen vissa förslag på hur fortsatt arbete kring
välfärdsteknik i Värmland kan gå till. Vi rekommenderar ett omtag i frågan om hur vi bör
samverka kring välfärdsteknik i Värmland, där vi vill lyfta vikten av enighet, samverkan och
en bred förankring.
Vi tror på en bredare förankring där vi också inkluderar de nätverk som finns redan idag (tex
socialchefsnätverket (inkl. regionrepresentation), nätverket för välfärdsteknik i Värmlands
kommuner mm). Det är också viktigt med god dialog mellan huvudmän för att utvärdera vad
som är eftersträvansvärt i framtiden. Här ser vi att nära vård samt “Värmlandsstrategin” har
en central roll.
Frågan kring välfärdsteknik i Värmland påverkar huvudmännen både avseende
ekonomi/budget samt verksamhet/organisation. Vidare finns juridiska aspekter att titta vidare
på för att säkerställa att vi följer lagar vid en eventuell framtida samverkan.
Bland annat utifrån Hjälpmedelnämndens övergripande mål om jämlik tillgång till
hjälpmedel ser vi det som intressant att hitta en lämplig modell för att följa utvecklingen
kring välfärdsteknik över tid. Detta ger oss möjlighet att följa trender och agera vid behov.

2. Bakgrund
Detta kapitel innehåller relevant bakgrundsinformation utifrån aktuellt uppdrag samt en
kronologisk beskrivning av hur uppdraget växt fram.

2.1 Hjälpmedelsnämnden (1)
Region Värmland och kommunerna i Värmland ansvar för att tillhandahålla hjälpmedel,
vilket regleras i hälso- och sjukvårdslagen. I all hjälpmedelsverksamhet ska även FN:s
konventioner om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och om barnens
rättigheter beaktas.
Region Värmland och kommunerna i Värmland samverkar i en gemensam nämnd,
Hjälpmedelsnämnden i Värmland. Hjälpmedelspolicyn beskriver synsätt och viljeinriktning
för alla verksamheter inom länet som ingår i hjälpmedelsnämnden.
Tillgång till väl fungerande hjälpmedel ska bidra till att personer med funktionsnedsättning
kan leva ett liv med samma rättigheter, möjligheter och ansvar som andra i samhället.
Helhetssyn ska prägla förskrivningen av hjälpmedel och utgå från patientens hela
livssituation, vilket innebär att fysiska, psykiska och sociala behov tillgodoses. Patientens
delaktighet, inflytande och möjlighet till valfrihet ska vara en del i förskrivningsprocessen.
Patientens erfarenheter och kunskaper om sin funktionsnedsättning, sitt funktionshinder och
sina behov ska tillvaratas.
Kostnadsansvaret mellan Region Värmland och kommunerna är att Regionen och
kommunerna finansierar 50% av kostnaderna vardera. Fördelningen mellan kommunerna
baseras på åldersgruppen 80 år och äldre.

Ansvarsområde (1)
Hjälpmedelsnämndens ansvarsområde omfattar personliga hjälpmedel som personer med
funktionsnedsättning behöver för att själv eller med hjälp av någon annan, klara det dagliga
livet i boende, närmiljö, förskola eller skola. Ansvarsområdet omfattar även personliga
hjälpmedel för vård och behandling. Patienter med störst behov ska ges företräde till
hjälpmedelsinsatser och prioriteringar ska göras på individnivå.

Uppdrag
Uppdraget regleras i avtal och reglemente om samverkan i gemensam nämnd och de
innefattar följande:






Fastställa policy och riktlinjer för hjälpmedelsverksamhet inom länet.
Fastställa kompetenskrav för förskrivning av hjälpmedel inom länet.
Vid behov lägga förslag till avgifter som föreläggs respektive huvudman för beslut.
Svara för omvärldsbevakning, information, brukarmedverkan och samverkan inom
nämndens ansvarsområde.
 Samordna och genomföra upphandling av hjälpmedel för parterna samt svara för
lagerhållning och distribution av dessa hjälpmedel (Region Värmland är, i egenskap
av värdlandsting för nämnden, upphandlande myndighet).
 Svara för att sortimentsurval sker på ett sådant sätt att berörda parter (region,
kommuner, brukare) har inflytande.

 Svara för att ha särskild kompetens, eller kunna hänvisa till sådan, som via
konsultation och rådgivning kan bistå förskrivarna.
 Erbjuda kompetensutveckling inom hjälpmedelsområdet för förskrivare och övrig
personal inom länets hjälpmedelsverksamhet.

Övergripande mål




Den gemensamma nämnden ska verka för att länets invånare erbjuds en god
hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Hjälpmedlen ska följa brukaren.
Hjälpmedelsnämnden ger förutsättningar genom det gemensamma regelverket och
riktlinjer, förskrivarutbildningar, nätverk och upphandlingar för att länets invånare ska
kunna erbjudas en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor.
Hjälpmedelsnämnden bidrar med sin verksamhet till att personer med
funktionsnedsättningar får utprovade personliga hjälpmedel som kompenserar helt
eller delvis för den nedsatta funktionen

2.2 Nätverk
Ett antal nätverk har skapats kring hjälpmedel i Värmland. Här beskrivs våra nätverk utifrån
dess syfte, mål samt arbetsuppgifter.

Nätverk för hjälpmedelsfrågor
Syfte

 Att arbeta för samsyn kring hjälpmedelsförsörjning i Värmland genom att samla
personer, från olika vårdgivare, med kunskap, kompetens och erfarenhet inom
hjälpmedelsområdet.
 Att följa hjälpmedelsutvecklingen.

Mål

 Att säkerställa att hjälpmedelsverksamhet i Värmland arbetar utifrån
Hjälpmedelsnämndens synsätt och viljeinriktning och att verksamheten bedrivs
kostnadseffektivt.
 Att säkerställa att hjälpmedelsverksamhet arbetar utifrån gällande policy,
styrdokument och riktlinjer.
 Att säkerställa att samverkan sker mellan olika verksamheter i vårdkedjan.

Arbetsuppgifter

1. Hantera uppdrag från Hjälpmedelsnämnden

2. Förbereda och ge förslag på riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel inom olika
produktgrupper
3. Omvärldsbevakning inom hjälpmedelsområdet
4. Erfarenhetsutbyte, frågeställningar och information inom hjälpmedelsområdet
5. Hantera hjälpmedelsfrågor som hamnar i gråzonen mellan regionens och
kommunernas ansvarsområde genom att föreslå förslag till lösning.
Nätverket för välfärdsteknik i Värmlands kommuner
Ett kommunalt nätverk för välfärdsteknik har på uppdrag av Socialchefsnätverket satts
samman. Alla kommuner är representerade i nätverket och deltagarna är utsedda av
socialcheferna i Värmland. Alla kommuner har ställt sig positiva till nätverket som har till
uppdrag att samverka, samla, sprida och skapa kunskap om området samt samverka i
upphandling gällande välfärdsteknik. Samverkan i upphandling, som sker via
fullmaktsupphandling, är frivillig och kommunerna deltar i de upphandlingar som är av
intresse eller utifrån behov för respektive kommun.
Syfte
2. Kompensutveckling och omvärldspaning för best practice.
3. Vara ett organ för att samla, sprida och skapa kunskap om välfärdsteknik Värmlands
kommuner emellan.
4. Följa utvecklingen av välfärdstekniska tjänster och lösningar
5. Lärande nationellt och internationellt i förhållande till Nära vårdomställningen.
Mål
5. Att verka som stödjande part till kommunerna i den verksamhetsutveckling som följer
med digitaliseringen.
6. Att följa teknikutveckling kopplat till värdeskapande vård o omsorg
7. Öka kompetensen i Värmlands kommuner genom ökat samarbete
Arbetsuppgifter






Arbeta med uppdrag som kommer från socialchefsnätverket
Initiera frågor om gemensamma upphandlingar för Värmlands kommuner utifrån
fullmaktsförfarande
Omvärldsbevaka och nätverka med andra kommuner i Sverige
Samarbeta för ökad utveckling.
Dela kunskap i nationella nätverk t ex nätverk för innovationsstödjare

Riktlinjegruppen
Syfte

6. Att samla personer från olika vårdgivare med kunskap, kompetens och erfarenhet
inom hjälpmedelsområdet, för att hantera och arbeta med uppdrag från
Hjälpmedelsnämnden och Nätverket för hjälpmedelsfrågor.
7. På ett övergripande plan diskutera riktlinjer, sortiment och vad som ska betraktas som
hjälpmedel.
Mål


Förbereda frågeställningar och uppdrag från Hjälpmedelsnämnden och Nätverket för
hjälpmedelsfrågor och lägga fram förslag till beslut eller diskussion.

Arbetsuppgifter

8. Bearbeta utdelade uppdrag och komma med förslag till Nätverket för
hjälpmedelsfrågor av utdelade uppdrag.
9. Bearbeta och ge förslag på riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel inom olika
produktgrupper.
10. Uppmärksamma behov av att revidera dokument.
11. Bearbeta hjälpmedelsfrågor som hamnar i gråzonen mellan regionens och
kommunernas ansvarsområde genom att föreslå förslag till lösning.

2.3 Vad är välfärdsteknik?
Detta arbete fokuserar på välfärdsteknik och hur införandet av denna i hjälpmedelnämndens
verksamhet bör genomföras. Då vi nu beskrivit hjälpmedelnämnden som verksamhet behöver
vi också tydliggöra vad välfärdsteknik är.
Det finns ingen definition för begreppet välfärdsteknik i lag eller annan författning. Enligt
Socialstyrelsens termbank är välfärdsteknik ”digital teknik som syftar till att bibehålla eller
öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper
förhöjd risk att få en funktionsnedsättning”.
Välfärdsteknik kan vara dels teknik för trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet
för den enskilde, dels teknik till stöd för personalen och omsorgsgivaren. (2)
Ovanstående definition kan jämföras med Socialstyrelsens definition för hjälpmedel för det
dagliga livet;"...syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet
genom att kompensera en funktionsnedsättning”. Det är utifrån denna likhet som tex VGR
valt att använda begreppet “digitala hjälpmedel” i sammanhanget.
Att avgränsa välfärdsteknik i relation till övrig teknik och övriga hjälpmedel är inte enkelt.
Gränsen mellan välfärdsteknik och hjälpmedel för det dagliga livet är inte glasklar, detsamma
gäller gränsen mellan välfärdsteknik och medicinteknik (Läkemedelsverket).

En bredare syn på välfärdsteknik är ”stödjande omgivning för ett aktivt liv” vilket inkluderar
alla typer av tekniker med ett användarperspektiv som syftar till att förbättra kvaliteten på
välfärdstjänster genom ökad självständighet, oberoende och värdighet för mottagare av hälsooch sjukvård eller omsorgstjänster. (3)

2.4 Samarbetet med välfärdsteknik som en del av vården
Hjälpmedel är en integrerad del av hälso- och sjukvården och patientens hjälpmedelsbehov
ska beaktas och ingå i den samordnade vårdkedjan. Genom gemensamma riktlinjer och
samverkan, vill hjälpmedelsnämnden inom sitt ansvarsområde att personer med
funktionsnedsättning ska få en likvärdig bedömning och tillgång till hjälpmedel. De
personliga hjälpmedel som kan förskrivas ska kräva hälso- och sjukvårdens särskilda
kompetens för bedömning och utprovning samt ingå i beslutade riktlinjer. (4)

Vi önskar möta behovet av välfärdsteknik så tidigt som möjligt för att på så sätt försena
initiala insatser. Detta möjliggör både resurseffektivitet i utförande samtidigt som det skapar
förutsättningar för livskvalitet hos individen.
Utifrån ovanstående beskrivningar, tillsammans med bilden av hur vi arbetar med
välfärdsteknik i Värmland idag, ser vi en möjlig förbättringspotential vårt arbete kring
välfärdsteknik. Den digitalisering och kunskapstillväxt som pågår kommer att leda till
förändringar av samhällets organisering av service och tjänster inom alla områden.
Sammantaget får det stor effekt på arbetslivet med krav på ny kompetens och förändringar av
hur verksamheter utformas och arbete bedrivs. Digitalt utanförskap hos invånaren är en ny
kunskap som vi behöver hantera. (3)

Nära vård (5)
Nära vård kan beskrivas som ett arbetssätt i samverkan mellan regionernas primärvård,
specialiserad vård samt kommunernas primärvård och omsorg. Förhållningssättet är
personcentrerat i varje möte (det utgår från invånarens individuella förutsättningar, förmågor
och behov) och använder digitala verktyg där det är möjligt och önskvärt. Det innebär att se,
involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen.
I Nära vård är hälsofrämjande och förebyggande insatser det mest effektiva för både
individen och för samhället. Vården ses som en helhet där relationerna mellan vårdens och
omsorgens olika delar, och med civilsamhället, utgör de allra viktigaste byggstenarna
Digitaliseringen är en viktig del i omställningen till Nära vård och är i första hand ett medel
för att nå mål om kvalitet och effektivitet men även för att tillgodose människors behov och
förväntningar på nya sätt. Det handlar om att använda teknikens möjligheter för att frigöra tid
till det som teknik inte kan ersätta: mötet människor emellan, den nära omsorgen och
kontakten.

2.5 Välfärdsteknik som förskriven produkt eller bistånd?
Anskaffning av välfärdsteknik för den enskilde kan ske kan ske som förskrivning eller som
ordination enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) men också efter ett biståndsbeslut enligt
socialtjänstlagen (SoL). Här kan den enskilde själv begära teknikstöd istället för personalstöd
men det finns alltid en beslutsform bakom. Anskaffning av specifik välfärdsteknik kan också
vara aktuell utifrån båda dessa lagar beroende på vilket behov den avser uppfylla.
Ett exempel på detta är en läkemedelspåminnare:
Kommunernas användningsområde (SoL)
 Ersätter personella resurser
1. Ökad självständighet och oberoende för individen
Regionens användningsområde inom primärvård (HSL) samt kommunernas
användningsområde inom kommunal hälso- och sjukvård (HSL)



Självständig hantering/ökad patientsäkerhet (tex dokumenteras avvikelser mot
ordination)
Frigör resurser på enheten

2.6 Förväntad behovsutveckling i Värmland
Från och med år 2020 ökar antalet invånare över 80 år. Enligt SCB:s
befolkningsframskrivning i april 2019 kommer antalet invånare över 80 år att öka med över
50 procent mellan 2019 och 2030.
Enligt SCB kommer det att finnas 287 700 värmlänningar år 2030. Den åldersgrupp som
kommer att öka mest, även för Värmlands del, är antalet invånare över 80 år som ökar med 7
500 personer, vilket motsvarar en ökning med 40 procent.
Den åldrande befolkningen är ett faktum. Personer i yrkesverksam ålder ökar inte i samma
takt vilket medför att det finns ett gap mellan de som ska arbeta och de som behöver stöd och
vård. Allt fler lever längre och vill leva gott och oberoende.
En längre livslängd kan medföra ett större vård och omsorgsbehov, vilket i sin tur ställer stora
krav på hälso- och sjukvård samt omvårdnad. Vi behöver därmed jobba mer proaktivt och
förebyggande för att stödja Värmlands invånare till självständighet och oberoende, oberoende
av huvudmannaskap. Vi måste helt enkelt ställa om och arbeta mer med digitaliseringens
möjligheter för att använda organisationernas resurser till de som behöver dem genom att
använda teknik där teknik kan användas och fysiskt arbete där det krävs.

2.7 SOL-projektet (Support Quality of life)
Under åren 2016 - 2018 genomfördes ett interregprojekt där representanter från kommunerna
Hammarö, Karlstad, Arvika, Region Värmland samt från 10 kommuner och 4 lärosäten i
Norge deltog. Fokus för projektet var att hitta smarta lösningar som möjliggör ökad
självständighet.

Med ökad självständighet förändras sjukvårdspersonalens roll med förändrat fokus.
Personalen behöver arbeta mer med händerna på ryggen och gå från att frågan “Vad kan vi
hjälpa dig med?” till ”vad kan vi hjälpa dig med så att du klarar mesta möjliga själv?”.
Projektets slutsatser var följande:







Informera kontinuerligt och på olika sätt internt och externt för att nå så många som
möjligt.
En attitydförändring måste ske hos allmänheten, brukare och personal för att kunna
ändra ett etablerat traditionellt arbetssätt inom vård och omsorg.
Det finns många rädslor, attityder och fördomar som måste överbryggas genom att
visa på värdet av välfärdsteknik.
Genom en ökad kompetens i kommunerna har projektet sett att mottagandet av ny
välfärdsteknik har blivit bättre i organisationen samt att test eller breddinförande av
välfärdsteknik går snabbare och snabbare.
Information och kommunikation måste pågå kontinuerligt, annars finns stor risk för
stagnation eller att gamla arbetsprocesser fortsätter att gälla.

Kontinuerlig kommunikation skapar god förutsättning för förhöjd kompetens, vilket i sin tur
möjliggör en attitydförändring i samhället i stort.

2.8 Bakgrund till uppdraget
Uppdraget för detta arbete har föranletts av ett antal beslut och utredningar. Vad som kan ses
som en start på detta är en motion till Hjälpmedelsnämnden 2018 som efterfrågar en
utredning kring de förutsättningar som gäller för att välfärdsteknologi ska ingå i
hjälpmedelnämndens uppdrag.

Motion till HMN (181114)
Motionen lyfter fram hjälpmedelnämndens roll i arbetet mot en mer jämlik
hjälpmedelsförsörjning generellt i länet, där gemensamma upphandlingar och gemensamma
nätverk är centrala delar. Den lyfter specifikt fram välfärdsteknik som ett område att lyfta in i
hjälpmedelsnämnden. “Välfärdsteknologi är en teknik som gör det möjligt för många
värmlänningar att klara sig själv längre och att personalresurser kan användas effektivare och
ges till de som behöver det mest.” Målbilden är en mer jämlik tillgång till välfärdsteknologi i
hela länet.

Utredning “Ska välfärdsteknik ingå i hjälpmedelsnämndens verksamhet?” (20 08 03)
Utredningen kan ses som en respons på ovanstående beskrivna motion. Här beskrivs det
nationella arbete som gjorts inom det välfärdstekniska området (bla via Sverige kommuner
och Regioner, SKR) samtidigt som svårigheten i avgränsning av begreppet välfärdsteknik
behandlas i relation till e-hälsa, medicinteknik och hjälpmedel i stort.
I mars 2016 antog regeringen och SKL en vision för e-hälsoutvecklingen i Sverige ”år 2025
ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i

syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla
och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet”.
I utredningen konstateras också att “det är svårt för mindre kommuner att bedriva utveckling i
samma takt som de större, till exempel Karlstads och Arvikas kommun. Det kan vara ett
argument till att välfärdsteknik ska ingå i hjälpmedelnämndens verksamhet”. Precis som i
SOL-projektet lyfts här vikten av bra information och introduktion, både till personal och
brukare.

Utredningen lyfter följande fyra områden som centrala vid fortsatt arbete:
•
Tydlig avgränsning för ansvar. Vad ska kommunerna ansvara för samt vad ska
ligga hos hjälpmedelsnämnden? Detta påverkar kompetensbehovet hos respektive
part.
•
Vilken välfärdsteknik ska gå via kommunerna respektive via nämnden? Ska
hjälpmedelsnämnden ansvara för ett tydliggjort basutbud och där nischade produkter
ligger hos respektive huvudman?
•
Vid en övergång till hjälpmedelsnämnden, hur ska detta finansieras? Inom
ordinarie budget eller separat?
•
Behov av en juridisk/avtalsmässig översyn av föreslagen förändring i uppdrag

Utredningen rekommenderade att hjälpmedelnämnden beslutar följande:
att välfärdsteknik ska ingå i hjälpmedelnämndens verksamhet,
att en ytterligare fördjupande utredning görs för att tydliggöra nämndens uppdrag och
att välfärdsteknik ska vara en del av hjälpmedelnämndens uppdrag från och med 2022-01-01.
Hjälpmedelsnämnden beslutar därefter att genomföra rekommendationen. Pga uppkommen
Coronasituation blev den sistnämnda rekommendationen inte möjlig.

3. Syfte och mål
Syftet med denna utredning är att skapa förutsättningar för god, nära och jämlik vård. Det
strategiska målet är att möta behov av välfärdsteknik tidigt och därigenom försena initiala
insatser. Genom detta vill vi uppnå livskvalitet och resurseffektivitet.

4. Uppdrag
I september 2020 beslutade hjälpmedelsnämnden:
4. att välfärdsteknik ska ingå i hjälpmedelnämndens verksamhet,
5. att en ytterligare fördjupande utredning görs för att tydliggöra nämndens uppdrag och
6. att välfärdsteknik ska vara en del av hjälpmedelnämndens uppdrag från och med
2022-01-01.

Uppdraget till den fördjupade utredningen är:





Identifiera vilka områden enligt nedanstående frågeställningar som kan utredas av
intern alternativt extern kompetens
Identifiera vilka frågeställningar enligt nedanstående som kan utredas av intern
alternativt extern kompetens
Vilken ekonomisk resurs finns avsatt till fortsatt utredning
Presentera ett förslag på hur fortsatt utredning för införande av välfärdsteknik i
hjälpmedelsnämndens verksamhet ska genomföras

Centrala frågeställningar för den fördjupade utredningen:
1. Tydlig avgränsning vad det gäller hjälpmedelsnämndens ansvar i förhållande till
kommunerna och regionen
2. Vilka hjälpmedel ska ingå i ett basutbud?
3. Separat budget eller ingå i den ordinarie?
4. Vilken kompetens behöver Hjälpmedelsservice?

Utifrån uppdraget tillsattes utredningsledare internt från regionen och resurser till
utredningsgruppen identifierade genom en förfrågan på nätverket för hjälpmedelsfrågor (se
kp 2.2) i mars 2021. Initialt bestod utredningsgruppen av 6 resurser från följande huvudmän
(interna resurser i samtliga fall):





Region Värmland (2 st)
Karlstad kommun (2 st)
Hagfors kommun (1 st)
Hammarö kommun (1 st)

Därefter adderades ytterligare en resurs från Årjängs kommun och i slutskedet även
ytterligare en resurs från Region Värmland.

5. Analys
Utifrån ovan beskrivna uppdrag har vi i utredningsgruppen behandlat frågan primärt i
mötesform. Digitalt material (mötesanteckningar, uppdragsbeskrivningar, tidigare
utredningar mm) har vi tillgång till genom gemensam dokumentyta (Teams). I detta kapitel
behandlas de olika områden som vi har strukturerat vårt arbete efter.

5.1 Behovsbilden kring välfärdsteknik
Som ett första steg i projektgruppens arbete lyftes behovsbilden kring välfärdsteknik utifrån
flera perspektiv. Uppdraget är baserat på en förväntan att välfärdsteknik skapar värde för
värmlänningen, men vilka är de behov som kan tillgodoses? Vi utför denna
behovsidentifiering utifrån perspektiven individ och anhörig respektive verksamhet.

Via tidigare rapporter som behandlar detta område (Tex SOL-projektet) samt vår samlade
bild i gruppen var vi valt att beskriva behovsbilden enligt:

Individ och anhörig

Verksamhet

-Integritet

-Jämlikhet i hela regionen

-Självständighet och oberoende

-Resurseffektivitet

-Trygghet

-Kvalitet

-Frihet

-Rätt resurs på rätt plats

-Jämlikhet

-Patientsäkerhet

-Delaktighet

Detta visar på att välfärdsteknik är en möjliggörare på olika nivåer. Genom att välfärdsteknik
ökar kvalitet både för individ och organisation, ger det samhällsekonomisk nytta som är
viktigt att beakta för framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Särskilt viktigt är detta då
befolkningsprognoser och framskrivningar visar på att det inte kommer finnas tillräckligt
med kompetens för att klara det framtida behovet av vård och omsorg. Därmed behöver vi
ställa om och arbeta med teknik där teknik kan användas för att möjliggöra att personal ska
arbeta där de behövs bäst.

5.2 Omvärldsanalys
För att få ett nationellt perspektiv kring välfärdsteknik (utöver all den kunskap vi redan
tillskansat oss i utredningsgruppen genom deltagarnas kunskap, arbetet i bla SOL-projektet
mm) har vi också varit i kontakt med andra regioner.
Vi har varit i kontakt med Västra Götalandsregionen (VGR) som också driver ett arbete kring
välfärdsteknik, där de kommit längre än oss i dagsläget. De har andra förutsättningar för sitt
arbete men vi ser att vi även har många gemensamma punkter och kan lära av varandra. Som

ett steg i VGRs arbete har de etablerat ett nätverk för kunskapsutbyte i frågan om etablering
av välfärdsteknik via gemensamma resurser där också Region Dalarna, -Västmanland, Jönköpings län samt -Blekinge ingår. De sistnämnda har dock fått avbryta sitt arbete kring
välfärdsteknik och lyfter här brist i förankring, svårighet i förändringsarbetet samt
integreringsproblematik som huvudorsaker till detta.
En gemensam förutsättning för deltagarna i nätverket är att de redan har en etablerad
hjälpmedelscentral, vilket vi inte har idag i Värmland. De har också det gemensamt att de
kommit längre i arbetet med att se över möjligheten till att arbeta med gemensamma resurser
kring välfärdsteknik
De fem regionerna har tillsammans summerat sina lärdomar i sina respektive arbeten kring
välfärdsteknik, vilka är:

5.3 Ansvarsfördelning och kompetenssäkring
Kompetenssäkring är en av de beskrivna frågeställningar som tidigare utredning lyfter. Vi ser
att det primärt är stödfunktioner kring den välfärdsteknik som ska gå via
Hjälpmedelsnämnden som behöver kompetenssäkras. Idag ligger redan ansvar med
tillhörande kompetenssäkring hos respektive huvudman för välfärdsteknik.
Det finns ett flertal stödfunktioner som behövs för att få till stånd en effektiv försörjning av
välfärdsteknik i Värmland och frågan är vart ansvar och kompetenser bör ligga för respektive
stödfunktion för att bäst uppfylla syfte och mål, hos respektive huvudman eller via
gemensamma resurser. Utifrån rekommenderad ansvarsfördelning kan det bli aktuellt med en
justering av vart kompetensen bör finnas ur ett verksamhetsperspektiv. Vi ser att
kompetensen generellt behövs i den verksamhet där ansvaret ligger.
Idag är expertis som utför detta hos respektive huvudman inte alltid en egen profession, med
ansvar enbart för välfärdsteknik, utan ansvaret ligger inom ramen för uppdrag som också
innehåller andra uppgifter.
Efter att denna fråga behandlas intensivt och grundligt i utredningsgruppen kan vi konstatera
att man kan se olika på vilken effekt det förväntas ge samt vad som därmed är mest lämplig
uppdelning.

Utifrån de olika synsätt som lyfts i gruppen, tillsammans med det faktum att frågan är både
komplex och samtidigt central för arbetet kring välfärdsteknik har frågan hur våra huvudmän
ser på detta lyfts till Hjälpmedelsnämnden. Detta resulterade i att en delrapport togs fram som
blev en grund för en remiss till alla huvudmän med möjlighet att tycka till i frågan. Remissen
är i grunden baserad på två alternativa scenarios med möjlighet att också tycka till om de
olika delarna var för sig.

Delrapport inför remiss
Uppdraget inför remissen var att ta fram två scenarios för att spegla möjliga vägar om
införande av välfärdsteknik inom ramen för hjälpmedelsnämndens område.
De båda scenarierna ger olika vägar för möjligt införande av välfärdsteknik och innebär
också två olika spår för ekonomisk analys samt sortimensturval. I scenario 1 är
utgångspunkten att hjälpmedelsservice enbart tar ett ökat ansvar för gemensamma
upphandlingar och att respektive huvudman, likt idag, ansvarar för leverans, lager, montering,
underhåll och utrangering. Gällande in- och utfasning bygger Scenario 1 på
rekommendationen att Sortimensgrupp/nätverk ansvarar för detta.
För Scenario 2 är utgångspunkten att hjälpmedelsservice får ett större och utökat uppdrag
genom att ansvara för all logistik och administration dvs upphandling, leverans, och
lagerhantering. Gällande montering, underhåll och utrangering ansvarar respektive
huvudman. Vidare ligger ansvaret för in- och utfasning kvar hos Hjälpmedelsnämnden.

Remissen skickades ut till alla huvudmän i november 2021 med en önskan om remissvar åter
senast den 28/2. Efter förfrågan om utökad remisstid korrigerades detta datum till 31/3.

Under remisstiden har vi öppnat upp för frågestund vid två tillfällen via Teams (14/1 samt
17/1). En sammanställning av de kommentarer och frågor som lyftes redovisas här:









Då ansvaret ligger hos kommunerna behövs den egna kompetensen finnas här.
Har Hjälpmedelsnämnden ens mandat till att ta de beslut de tagit i denna fråga?
o Denna fråga besvaras i kap 5.6, Juridiska aspekter
Hur utsågs utredningsgruppen?
o Projektledare utsågs av Hjälpmedelsnämnden och deltagare efterfrågades som
en öppen fråga på sittande möte i Hjälpmedelsnätverket (april –21)
Hur är relationen till Drift- och servicenämnden kring välfärdsteknik?
Remisstiden är för kort
o Remisstiden utökades med en månad utifrån önskemål
Det är svårt att ta ett beslut utifrån remissen, den innehåller för lite fakta
o Denna del blir central i kap 6 kopplat till uppdraget om fortsatt utredning.
“Det är viktigt att vi besvarar remissen utifrån vad som blir bäst för oss utifrån vårt
behov och våra förutsättningar”

Remissresultat
Här nedan redovisas en summering av huvudmännens svar på aktuell remiss:
Kommun

Kommentar

Arvika
Eda

beslutat att förorda att HMN i huvudsak ansvarar för att samordna
upphandlingar
beslutat förorda scenario 1

Hammarö
Karlstad

beslutat att förorda scenario 1 i vissa delar och önskar utredning av
ekonomiska konsekvenser
beslutat att inte ta ställning

Kil
Kristinehamn
Munkfors

beslutat att inte ta ställning och kräva ett omtag av hela processen m.m
beslutat att inte ta ställning
beslutat att inte ta ställning

Sunne

beslutat att inte ta ställning, men är i grunden positiva till samordning

Hagfors

beslutat att förorda fortsatt utredning med inriktning mot scenario 1

Filipstad

beslutat att förorda ett fortsatt arbete med scenario 1 inför ett slutgiltigt
förslag

Forshaga
Grums

beslutat att förorda scenarion 1, en gemensam upphandling
beslutat att ställa sig bakom Karlstads svar

Storfors

beslutat att förorda att respektive kommun tar hela ansvaret, men att HMN
kan vara ett bollplank

Säffle

beslutat att förorda att HMN:s ansvar inte utökas, utan att i stället utöka
samverkan

Torsby
Årjäng

beslutat att förorda utökad samverkan kommuner emellan i stället för
hantering genom HMN
beslutat ställa sig positiva till scenario 1

Region
Värmland

beslutat att förorda samverkan och gemensam utveckling

Utredningsgruppens tankar kring resultatet på remissen
Vi kan konstatera att det råder viss oenighet kring hur våra huvudmän besrarar remissen.
Flertalet väljer att inte ta ställning där ett önskemål om omtag lyfts i vissa fall. Scenario 1
med fokus på gemensamma upphandlingar förordas också.
Utifrån resultatet har vi i utredningsgruppen diskuterat och reflekterat kring responsen. Den
motion som på ett sätt blev starten för denna utredning inkom på hösten 2018 och
utvecklingen, och därmed förutsättningarna, kring välfärdsteknik har förändrats över tid. Hur
har behovsbilden utvecklats utifrån förändrade förutsättningar? Idag är välfärdsteknik en
viktig fråga för alla kommuner. Om vi sedan jämför oss nationellt kan vi konstatera att
flertalet regioner idag har en etablerad gemensam hjälpmedelscentral, vilket ger andra
förutsättningar.
En av de lärdomar som lyfts fram i det regiongemensamma arbetet som drivs av VGR (kap
5.2) är “Utgå från beslut och underlag som är väl förankrade på både politisk- och på
tjänstemannanivå”. Utifrån detta har representationen och förankringsprocessen lokalt
diskuterats. Under utredningens gång har vi fått indikationer från olika håll på att
förankringen inte varit heltäckande.
Alla remissvar finns bifogade som bilaga i denna rapport.

5.4 Urval av välfärdsteknik via den gemensamma hjälpmedelsnämnden
Det är beslutat att välfärdsteknik ska ingå i Hjälpmedelnämndens uppdrag men inte specifikt
vilken. Då området välfärdsteknik växer i hög takt är det svårt för oss att beskriva framtidens
välfärdsteknik, vilket försvårar ett urval på detaljnivå. Därför rekommenderar vi en
aggregerad kategorisering av välfärdsteknik för att framtidssäkra urvalet. Här gäller att
identifiera ett lämpligt urval som uppfyller syfte och målbild i så hög utsträckning som
möjligt.
I arbetet att identifiera lämplig välfärdsteknik har vi i gruppen tittat på resultat av tidigare
arbeten (tex SOL-projektet), kloka tankar från andra regioner samt även erfarenheter internt i
utredningsgruppen. Vidare har vi också diskuterat frågan lokalt med pensionärs- och
funktionshinderråd runt om i Värmland samt även i Rehabchefsnätverket.
Mycket av den välfärdsteknik som idag används inom kommunerna är plattformsoberoende
teknik som ej behöver integrationer mot specifika verksamhetssystem, vilka används för att
stödja självständighet och oberoende. För denna grupp kan exempelvis läkemedelsapparater,

dusch- och torkbidéer, automatiska hygientjänster och digitala tjänster som motiverar den
enskilde till träning nämnas. Beroende på vilken organisation som hanterar tjänsten så sker
bedömning antingen via Socialtjänstlagen eller Hälso- och sjukvårdslagen.
Därutöver har vi den plattformsberoende välfärdstekniken som ingår i digitala ekosystem och
kopplas mot specifika plattformar inom kommunerna. Olika huvudmän kan ha olika
plattformar och efterfrågar därför olika välfärdsteknik/tjänster. Integrationen mellan systemen
är idag begränsad, vilket försvårar det gemensamma arbetet på kort till medellång sikt.
Tjänsterna som ingår i denna kategori är vanligtvis teknik som bedöms enligt
socialtjänstlagen.
Kategorisering av Välfärdsteknik
Utifrån den omvärldsanalys vi gjort kan vi konstatera att VGR har en kategorisering baserad
på det behov som välfärdstekniken uppfyller, en typ av kategorisering som vi också ser
fördelar i. Genom detta upplägg ser vi en god möjlighet att kunna addera välfärdsteknik i
framtiden, även av sådan art som vi idag inte har full kännedom om.
Då vi ser på de förutsättningar vi har idag i Värmland rekommenderar vi en kategorisering av
utvald välfärdsteknik enligt:

Läkemedelstjänster

Personlig vård

Fallprevetion

Egenvård/hälsoprevention

Automatiserade
läkemedelstjänster

Automatiserade
hygientjänster

Preventiva och
uppmärksammande tjänster

Digitala mätinstrument för
hälsoparametrar

Vi har redan idag viss välfärdsteknik som kompenserar för kognitiva funktionshinder via
hjälpmedelsnämnden, varför vi valt att inte inkludera denna kategori i ovanstående bild.
Även digitala mätinstrument för hälsoparametrar (t ex egenmonitorering) finns inom
Regionens område idag men vi väljer ändå att lägga med det i modellen då det är ett viktigt
område att arbeta med utifrån Nära vård, då den närmsta vården är den som individen kan
klara själv.
Vidare har vi exkluderat plattformsberoende välfärdsteknik i bilden ovan tills vidare, då vi ser
svårigheter i gemensamt arbete så länge som vi sitter på olika systemlösning hos våra
huvudmän som inte kan prata med varandra. På medellång till lång sikt ser vi dock en stor
potential i denna typ av välfärdsteknik om vi lyckas nå full integration mellan huvudmännens
systemstöd. Detta är också en viktig del på sikt för att nå målbilden i Nära vård. Denna fråga
är också lyft nationellt och det pågår ett arbete som syftar till att främja en utveckling i denna
riktning.
Önskvärda egenskaper vid prioritering av välfärdsteknik
Vid ett beslut om implementering är det av vikt att vi prioriterar den välfärdsteknik vi
förväntar oss ger störst nytta och vi rekommenderar en bedömning utifrån följande
egenskaper:
-Försenar initiala insatser
-God matchning med målbilden för Nära vård
-Möta behov tidigt

-Volymfördelar
-Kompensera för kompetensbrist inom våra uppdrag (resurseffektivisering)
"Självständiga värmlänningar med hjälp av välfärdsteknik"
Rekommendation vid en eventuell implementering
En framgångsfaktor som lyfts i vår omvärldsanalys är stegvis införande. Vår
rekommendation är att om vi beslutar om en implementering börja småskaligt med ett starkt
begränsat utbud för att därigenom ges möjlighet till att bygga upp och kvalitetssäkra våra processer
och arbetssätt.

5.5 Ekonomiska aspekter
Den ekonomiska aspekten av arbete i stödfunktioner via gemensamma resurser är primärt en
konsekvens av i hur stor utsträckning vi ämnar säkra stödfunktioner för välfärdsteknik via
gemensamma resurser. Idag arbetar vi utan gemensamma resurser kopplat till
Hjälpmedelsservice och fortsätter vi med detta kan vi också förvänta oss avsaknad av
förändringar ur ett budgetfördelningsperspektiv.
Om vi däremot efterfrågar ett läge där ansvar för utvalda stödfunktioner sker via
gemensamma resurser hos Hjälpmedelsservice kan vi förvänta oss en förändring i budget som
harmoniserar med det ökade kompetens-/resursbehov som förändringen kräver hos
Hjälpmedelservice.
Utifrån ett specifikt scenario gällande ansvar kan vi beräkna förväntad budgetjustering. Då vi
utifrån resultatet av remissen inte har detta behöver ett (eller flera) sådant tas fram. Detta har
också lyfts utifrån remissens utformning, där ekonomiska konsekvenser efterfrågas som en
viktig del för att huvudmännen ska kunna basera sitt beslut på rätt grunder.

5.6 Juridiska aspekter
En fråga som lyfts under arbetets gång är legitimiteten i att hjälpmedelsnämnden beslutar att
välfärdsteknik ska gå via hjälpmedelsnämnden samt att det gemensamma uppdraget ska
utföras av hjälpmedelservice. Denna fråga har även lyfts under öppna frågestunder vi haft
kring remissen.
Under Värmlandsrådets möte i februari diskuterades frågan och Anna-Lena Wingqvist
(Region Värmland) tydliggjorde följande kring stödfunktionen upphandling via
Hjälpmedelsnämden:
“I vissa fall har kommuner gemensamma behov av tekniska lösningar inom särskilda
områden, t. ex läkemedelsfördelare, dusch- och torkbidé, automatiserade hjälpmedel kring
hygien mm. Detta är tjänster inom välfärdstekniken som mycket väl kan ligga inom ramen för
hjälpmedelsnämndens uppdrag att göra inköp på. Det ger troligtvis en större volym och en
kostnadsreducering för kommunerna.”

Utifrån ovanstående, kopplat till de förutsättningar som gäller för Hjälpmedelsnämnden
(ansvarsområde mm) är juridisk expertis av uppfattningen att det finns mandat att ta de beslut
i frågan som gjorts.
Om det framöver kommer att genomföras gemensamma upphandlingar så kan de ske på olika
sätt. Det är av vikt att vi följer lagstiftningen till fullo (inkl PUB-/underbiträdes/datadelningsavtal mm). Det är mycket viktigt att utreda respektive huvudmans krav på
personuppgiftsbehandling, dataskydd, molntjänster osv innan ev gemensamma upphandlingar
inleds. Även för detta område behövs ytterligare dialog innan något arbete kan fortsätta.

6. Diskussion och förslag till fortsatt arbete
Diskussion
Huvuduppdraget för denna utredning är att “Presentera ett förslag på hur fortsatt utredning
för införande av välfärdsteknik i hjälpmedelsnämndens verksamhet ska genomföras”.
Besluten att välfärdsteknik ska ingå i hjälpmedelnämndens verksamhet samt att utförare av
gemensamma uppdrag är Hjälpmedelsservice är redan är tagna.
Till uppdraget tydliggörs också fyra centrala områden att behandla, hur ska
ansvarsfördelningen se ut, vilket urval av välfärdsteknik ska gå via nämnden, hur ska
budgetfördelning se ut samt hur ska kompetenssäkring av Hjälpmedelsservice se ut.
I hjälpmedelsnämndens mål anges att den gemensamma nämnden ska verka för att länets
invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Hjälpmedlen ska följa
brukaren. Då välfärdsteknik ingår i nämndens uppdrag bör detta då också jämställas likt
hjälpmedel och därmed erbjuda länets invånare en god försörjning av välfärdsteknik på lika
villkor.
Välfärdsteknik är en viktig del i omställningen till nära vård (5). Att ställa om till nära vård,
och arbeta efter principen att vård- och omsorg ska skapas i mötet mellan huvudmän och den
enskilde, ställer krav på att alla huvudmän kan möta upp med digitala tjänster där de kan
användas. Det innebär att en patient inom regional vård behöver få tillgång till samma
tjänster som patienter inom den kommunala vården för att fortsatt vara oberoende och
självständig. Det gäller så väl traditionella hjälpmedel som vid ett införande av
välfärdsteknik. Detta gäller också mellan olika kommuner av olika storlek.
Vi i utredningsgruppen började vårt arbete med att gemensamt diskutera och sammanställa
uppdraget i sig, hur det uppkommit samt de förutsättningar som råder för vårt arbete. Därefter
arbetade vi fram vår upplevda behovsbild kring välfärdsteknik, vilket vi sammanfattade med
begreppen “Livskvalitet och resurseffektivitet”. i detta representeras också perspektiven
individ och anhörig samt verksamhet.
Därefter diskuterade vi kring de fyra centrala områden som tidigare utredning
rekommenderar att vi ska arbeta vidare med, vilka kan ses som hörnstenar för uppdraget i
denna utredning. Vi kunde tidigt konstatera att ansvarsfördelningen är en viktig och komplex
fråga, men också en förutsättning för att kunna ge rekommendationer kring andra centrala

områden. Ansvarsfördelningen påverkar tex vart kompetensen behöver finnas (vilket är ett
annat centralt område)
Parallellt med arbetet kring våra områden gjorde vi omvärldsspaning, där vi bland annat
tittade på SOL-projektet (där flera deltagare i utredningsgruppen var med i arbetet) samt ett
nätverk av regioner skapat kring arbetet med att implementera välfärdsteknik via
gemensamma resurser. I nätverket finns följande regioner representerade: Dalarna,
Västmanland, Jönköpings län samt Blekinge.
Vi arbetar intensivt i utredningsgruppen kring ansvarsfördelningen. Här ser vi att det primärt
är i stödfunktionerna som vi behöver avgöra vem som lämpligen bör ansvara för uppgiften,
respektive huvudman eller gemensamma resurser. Vi konstaterar att detta är en komplex och
samtidigt principiellt viktig fråga där man kan tänka olika kring vem som lämpligen är
ansvarig för respektive del, Då vi känner att vi behöver stöd i denna fråga för att komma
vidare i utredningen lyfter vi detta i Hjälpmedelsnämnden. Vi levererar därefter en delrapport
som ligger till grund för en remiss i frågan, vilken går ut till alla 17 huvudmän.
När vi senare summerar inkomna remissvar ser vi att flertalet av huvudmännen väljer att inte
ta ställning och ett önskemål om omtag lyfts också fram. Av de som tar ställning
rekommenderas flertalet olika alternativ, däribland Scenario 1 men också att
Hjälpmedelsnämnden inte ska få utökat ansvar samt att de ska enbart agera bollplank.
Utifrån det spretiga resultatet reflekterar vi i projektgruppen kring resultatet. Vi tittar också
på de rekommendationer och lärdomar som omvärldsanalysen givit, kanske kan de hjälpa oss
att hitta en väg att hitta en väg till en bredare dialog för att se vad som är möjligt i framtiden.
Här känns följande lärdomar aktuella:
-Utgå från beslut och underlag som är väl förankrade på både politisk- och på
tjänstemannanivå
-Bygg på befintliga strukturer, rutiner och kompetenser
-Underskatta inte skillnaden i kultur mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst

Utöver ansvars- och kompetensfrågan finns ytterligare två fokusområden beskrivna. Ett av
dessa handlar om urval, vilken välfärdsteknik vi rekommenderar ska gå via
Hjälpmedelsnämnden. Här vill vi utgå från de behov som vi välfärdstekniken förväntas
uppfylla och bygga vår kategorisering på det.
På kort till medellång sikt ser vi “läkemedelstjänster”, “personlig vård” samt “fallprevention”
som extra intressanta områden att samarbeta kring. På längre sikt kan även
plattformsberoende välfärdsteknik vara intressant i detta hänseende, speciellt om
förutsättningarna för detta samarbete ökar med tiden (ökat integrationsstöd etc). Detta är
också ett område som lyfts fram i diskussionen om nära vård.
Vårt fjärde och sista fokusområde berör budget och om den bör ingå i den ordinarie alternativ
om den ska vara separat. Då vi diskuterat detta i utredningsgruppen ser vi att budgetens
upplägg är beroende av dess storlek, vilken i sin tur beror på i hur stor utsträckning vi ska

arbeta med gemensamma resurser. Först då vi har ett tydligt upplägg på ansvarsfördelningen
av stödfunktioner kan vi diskutera budgets storlek och lämpligt upplägg.
Om vi sedan adderar den förväntad befolkningsutveckling för Värmland och innebörden av
den blir välfärdsteknik en än mer angelägen pusselbit för att vi ska lyckas med våra
ambitioner.

Förslag till fortsatt arbete
Utifrån huvuduppdraget att “Presentera ett förslag på hur fortsatt utredning för införande av
välfärdsteknik i hjälpmedelsnämndens verksamhet ska genomföras” ser vi att vi denna
utredning inte når hela vägen fram. Utöver det faktum att remissvaren visar på spretighet
kring ansvarsfördelningen visar svaren på en oenighet om uppdraget i stort.
Då vi i diskuterar hur vi i utredningsgruppen ser på fortsatt arbete kring välfärdsteknik i
Värmland ser vi att det kvarstår delar som måste utredas vidare för att nå bred förankring.
Som vi lyft tidigare i detta arbete har bilden kring välfärdsteknik förändrats under tid sedan
motionen 2018, varför ett omtag känns aktuellt även i detta hänseende.
Utifrån rådande situation rekommenderar vi ett omtag i frågan om hur vi bör samverka kring
välfärdsteknik i Värmland, där vi vill lyfta vikten av enighet och samverkan.

Hur går vi vidare?
Initialt rekommenderar vi att godkänna denna slutrapport i nuvarande form och vidareförädla
innehållet tillsammans.
Med fokus på enighet, samverkan och en bred förankring behöver vi sedan tillsammans
tydliggöra vem som gör vad idag och vem som äger vilka frågor (nuläge) samt hur vi
tillsammans ser på det önskvärda läget utifrån beskrivna målbilder. Arbetet blir sedan att
konkretisera hur vi på bästa sätt, och tillsammans i enighet, tar oss från nuläge till önskat
läge.
Vi tror att arbetet kräver en bredare förankring, där vi också inkluderar de nätverk som finns
redan idag (tex socialchefsnätverket (inkl. regionrepresentation), nätverket för välfärdsteknik
i Värmlands kommuner mm). Här ser vi att nära vård samt “Värmlandsstrategin” har en
central roll.
Frågan i sig påverkar huvudmännen både avseende ekonomi/budget och
verksamhet/organisation. Vidare finns juridiska aspekter att titta vidare på för att säkerställa
att vi följer lagar vid en eventuell framtida samverkan.
Vi ser det som intressant att hitta en lämplig modell för att följa utvecklingen kring
välfärdsteknik över tid. Detta ger oss möjlighet att följa trender och agera vid behov samtidigt
som vi kan säkerställa att vi närmar oss mer konkreta mål, tex målet om mer jämlik tillgång
till hjälpmedel i Värmland.
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Bilagor - Remissvar
Karlstad

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2022-03-21

§ 84
Remiss med två alternativa förslag för det
fortsatta arbetet med välfärdsteknik
Dnr KS/2021:581

Dpl 09

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunledningsutskottets förslag till remissvar godkänns och översänds
som kommunens svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet

Karlstads kommun har beretts möjligheten att besvara Region Värmlands
delremiss avseende välfärdsteknik via Hjälpmedelsnämnden i Värmland.
Region Värmland är värdorganisation för Hjälpmedelsnämnden och
samtliga kommuner i Värmland ingår som parter. Karlstads kommuns
remissvar ska per den siste mars 2022 inkomma med sina synpunkter på
delremissen. Vård-och omsorgsförvaltningen har även inkommit med ett
tjänsteyttrande som ligger till grund Karlstads kommuns remissvar.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2022.
Kommunledningskontorets remissvar den 1 mars 2022.
Vård-och omsorgsförvaltningens bidrag till yttrande den 17 februari 2022.
Följebrev - Remiss med två alternativa förslag för det fortsatta arbetet med
välfärdsteknik den 8 december 2021.
Delrapport Välfärdsteknik via Hjälpmedelsnämnden - Delleverans till
Arbetsutskottet (AU) utifrån uppdrag den 29 november 2021.
Yrkanden

Per-Samuel Nisser (M) yrkar för Moderaternas, Centerpartiets,
Miljöpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas räkning:
Kommunledningsutskottets förslag till remissvar godkänns och översänds
som kommunens svar på remissen
Beslutet skickas till

Region Värmland Hälso- och sjukvårdens administrativa enhet

erik.lisshammar@regionvarmland.se

Kil

KS § 27

DNR KS/2021:529

REMISS OM ATT INFÖRA VÄLFÄRDSTEKNIK I
HJÄLPMEDELSNÄMNDENS VERKSAMHET
SAMMANFATTNING
År 2018 fick dåvarande landstingsdirektör i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att låta välfärdsteknologi ingå i hjälpmedelsnämndens verksamhet. Nämnden
beslutade att med stöd av utredningens rekommendationer att välfärdsteknik
skulle ingå i den egna verksamheten och att en fördjupad utredning först krävdes
för att tydliggöra nämndens uppdrag.
En projektgrupp har tillsatts med representanter från kommuner och Regionens
hjälpmedelsservice. Uppdrag för projektgruppen var att göra en fördjupad
utredning, för att presentera ett förslag på nytt avtal som inkluderar välfärdsteknik
att gå ut på remiss till berörda huvudmän innan införandet av välfärdstekniska
hjälpmedel i hjälpmedelsnämndens verksamhet kan bli aktuellt.
I utredningen beskrivs två alternativa förslag eller scenarion, som projektgruppen
valt att kalla dem. De handlar om i vilken utsträckning stödfunktioner med
anknytning till välfärdsteknik ska finnas gemensamt inom Hjälpmedelsservice
respektive inom kommunerna och regionen. Utredningens båda scenarier är inte
varandra uteslutande, utan det är möjligt att till exempel rekommendera att gå
vidare med scenario 1 för vissa stödfunktioner och scenario 2 för andra. Generellt
kan sägas att scenario 1 är baserat mer på att resurser och kompetenser finns lokalt
hos respektive huvudman i högre utsträckning, medan scenario 2 är mer baserat på
att tillgängliga resurser finns i den gemensamma verksamheten
Hjälpmedelsservice i högre utsträckning.
Förvaltningens förslag är att Kils kommun inte tar ställning till något av
scenarierna i nuläget och att det istället tas omtag i hela processen.
HANDLINGAR I ÄRENDET
Följebrev – Remiss med två alternativa förslag för det fortsatta arbetet med
välfärdsteknik 2021-12-08
Delleverans till Arbetsutskott (AU) utifrån uppdrag, Välfärdsteknik via
hjälpmedelsnämnden 2021-11-29
Protokoll hjälpmedelsnämndens arbetsutskott, Remiss till kommunerna med två
alternativa förslag för det fortsatta arbetet med välfärdsteknik s. 7-9, 2021-11- 29
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-24

Kristinehamn
Pr ot okoll

Sammanträdesdatum
2022-03-14

Kom m unst yr elsen

§ 53

Rem issvar t ill hjälpm edelsnäm nden angående det
for t sat t a ar bet et m ed
välfär dst eknik
Beslut
Kommunstyrelsen antar förlag till yttrande till hjälpmedelsnämnden angående
det fortsatta arbetet med välfärdsteknik som sitt eget.
Sam m anfat t ning
Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott har skickat ut en remiss gällande det
fortsatta arbetet med välfärdsteknik via Hjälpmedelsnämnden.
Välfärdsteknik är ett vitt begrepp och innefattar såväl tjänster som service i
syfte att öka vårdtagarens självständighet, oberoende och värdighet kring att
motta hälso-, sjukvårds- och omsorgstjänster.
Värmlands gemensamma hjälpmedelsnämnd innebär att Värmlands 16
kommuner samarbetar kring frågor för hjälpmedelsförsörjning.
Kostnadsansvaret är fördelat hälften mellan Region Värmland och hälften
mellan kommunerna.

Signature reference: 4dcb4718-9d8c-444d-989f-105e3820191f

Den 22 september 2020 beslutade hjälpmedelsnämnden att dess uppdrag även
ska omfatta välfärdsteknik, och att det ska ingå som en del i nämndens
åtagande. I april 2021 startades en arbetsgrupp bestående av några
kommunrepresentanter och en utredare och en representant från Region
Värmlands hjälpmedelsservice. Arbetsgruppen har tagit fram två scenarier som
nu är ute på remiss för kommunen att ta ställning till.
Beslut sunder lag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-24
Remissvar angående två alternativa förslag för det fortsatta arbetet med
välfärdsteknik 2022-02-24
Remiss med två alternativa förslag för det fortsatta arbetet med välfärdsteknik
2021-12-08
Skickas t ill
Hjälpmedelsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(26)

Munkfors

Sammanträdesdatum

PROTOKOLL
2022-03-14

§ 30

Delremiss välfärdsteknik hjälpmedelsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ta ställning i frågan.
Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-03-02
Remiss från Hjälpmedelsnämnden HMN/210038, 2021-12-10
Ärendet
Genom den gemensamma hjälpmedelsnämnden i Värmland samarbetar samtliga 16 värmländska
kommuner i en gemensam struktur för hjälpmedelsförsörjning. Kostnadsansvaret mellan Region
Värmland och kommunerna är att Regionen och kommunerna finansierar 50% av kostnaderna vardera.
Fördelningen mellan kommunerna baseras på åldersgruppen 80 år och äldre.
Den 22 september 2020 beslutade hjälpmedelsnämnden att nämndens uppdrag även ska omfatta
Välfärdsteknik, och att Välfärdsteknik ska ingå som en del i nämndens åtagande.
Kommunerna ombeds att at ställning till och bereds möjlighet att yttra sig om två föreslagna scenarier.
För de scenarier kommunerna förväntas att ta ställning till har ingen ekonomisk analys eller något
förslag till upphandlingsprocess redovisats. I deluppdraget saknas även ekonomisk och juridisk analys.
Med anledning av ovanstående bedömer Munkfors kommun att det inte går att ta ställning till
remissens förslag.
Beslut skickas till
Region Värmland erik.lisshammar@regionvarmland.se
Verksamhetschef

Region Värmland
Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnd
Sekretariatet

Mötesdatum

2022-03-08

§ 60

Dnr HSN/220151

Svar på remiss till kommunerna med två alternativa förslag för
det fortsatta arbetet med välfärdsteknik
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
1. Godkänna upprättat svar på remiss.
Sammanfattning av ärendet

Regionen har uppmanats att svara på Remiss till kommunerna med två alternativa förslag för
det fortsatta arbetet med välfärdsteknik. Välfärdsteknik är ett område som just nu är under en
pågående utveckling, vilket ställer särskilda krav på huvudmännen att allokera resurser,
exempelvis för utbildning, metodutveckling och förutsättningar att upprätta avtal. Därför står
regionen bakom förslaget att bibehålla och utveckla hjälpmedelsnämndens samordnande
uppdrag inom de områden som nämns i remissen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - svar på remiss om välfärdsteknik
 Svar på remiss om välfärdsteknik
 Följebrev - Remiss med två alternativa förslag för det fortsatta arbetet med välfärdsteknik
 Remiss till kommunerna med två alternativa förslag för det
fortsatta arbetet medvälfärdsteknik

Sunne

§

70

Remiss från hjälpmedelsnämnden om stödfunktioner
för välfärdsteknik
Dnr

KS/2021:678

Kommunstyrelsens beslut
Sunne Kommun ställer sig i grunden positiva till en samordning av
välfärdsteknik. Sunne kommun bedömer att det inte går att ta ställning till
de två alternativen då det finns för lite underlag om vilka konsekvenser de
olika förslagen kommer att få. Utvecklingen inom välfärdsteknik går
snabbt och förutsättningarna för kommunerna i länet ser olika ut. Ett av
skälen är att verksamhetssystem och behov av integrationer ser olika ut och
ett annat skäl är de oklara ekonomiska konsekvenserna. Vilka ökade
kostnader skulle den förändringen innebära.
Sammanfattning av ärendet
Genom den gemensamma hjälpmedelsnämnden i Värmland samarbetar
samtliga 16 värmländska kommuner i en gemensam struktur för
hjälpmedelsförsörjning. Kostnadsansvaret mellan Region Värmland och
kommunerna är att Regionen och kommunerna finansierar 50% av
kostnaderna vardera. Fördelningen mellan kommunerna baseras på
åldersgruppen 80 år och äldre.
Den 22 september 2020 beslutade hjälpmedelsnämnden att nämndens
uppdrag även ska omfatta Välfärdsteknik, och att Välfärdsteknik ska ingå
som en del i nämndens åtagande.
En utredare inom Region Värmland tillsattes efter beslutet. En arbetsgrupp
sammankallades, med kommunrepresentanter och en representant från
Region Värmlands hjälpmedelsservice, vilken startade i april 2021. Ingen
representation från primärvård eller slutenvård har funnits i arbetsgruppen.
Arbetsgruppen har under tiden arbetat fram två scenarier som kommunerna
nu ombeds ta ställning till och bereds möjlighet att yttra sig om dessa
förslag.
Yrkanden
Linda Johansson (S): Beslutet kompletteras med: Sunne Kommun ställer
sig i grunden positiva till en samordning av välfärdsteknik. I övrigt enligt
socialutskottets förslag.
Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.
Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll 2022-03-22, § 28
Socialchefens tjänsteskrivelse 2022-03-14
Hjälpmedelsnämndens delremiss om stödfunktioner för välfärdsteknik

Säffle

§ 38

Dnr SN/2021:242

Remiss med två alternativa förslag för det fortsatta arbetet
med välfärdsteknik
Ärendebeskrivning
Hjälpmedelsnämnden består av 19 ledamöter och 19 ersättare. Region Värmland
utser tre ledamöter och tre ersättare och varje värmländsk kommun utser en ledamot
och en ersättare.
Nämnden ansvarar för att hjälpmedelsförsörjningen i Värmland ska ske på lika
villkor oavsett var man bor i länet.
Hjälpmedelsnämnden vill nu att deras uppdrag och ansvar ska utökas till att även
omfatta Välfärdsteknik och har skickat ut remissförfrågan till kommunerna med två
olika scenarier som kommunerna ombeds ta ställning till. Båda dessa scenarier
utgår från att Hjälpmedelsnämnden skulle ha ansvar för välfärdsteknik.
Ärendet och remissen har diskuterats inom både kommundirektörs- och
socialchefsnätverket och där finns hos en majoritet av kommunerna en bred enighet
om att Välfärdsteknik är ett brett område som sträcker sig långt utanför hjälpmedel
och att det därför blir svårt att se hur och varför Hjälpmedelsnämnden ska ta ett
ansvar för detta.
Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun har i socialchefsnätverket
delat med sig av sin skrivelse och reflektioner angående varför ansvaret för
Välfärdsteknik inte kan läggas hos Hjälpmedelsnämnden och dessa synpunkter
speglar väl de slutsatser som togs i socialchefsnätverket. Därmed utgör de en stor
del av socialförvaltningen i Säffles analys och ställningstagande i detta
tjänsteyttrande.
Socialförvaltningen ser inte att något av de presenterade scenarios är bättre än det
andra då socialförvaltningen inte anser att Hjälpmedelsnämndens uppdrag och
ansvar inte bör utökas till att även omfatta Välfärdsteknik.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-03-09.
Remiss med två alternativa förslag för det fortsatta arbetet med välfärdsteknik,
2021-12-10.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar att man idag inte ser ett behov av att
hjälpmedesnämndens ansvar utökas till att även omfatta kommunens hantering av
Välfärdsteknik inom något av de i remissen efterfrågade områden, utan ser i stället
möjligheter att utöka samverkan kommuner emellan som en större framgångsfaktor
i arbetet med välfärdsteknik.

Årjäng
§ 23 SOO/2021:162

Remiss med två alternativa förslag för det fortsatta
arbetet med välfärdsteknik i Hjälpmedelsnämnden
Sammanfattning
I september 2020 beslutade hjälpmedelsnämnden att deras uppdrag även ska
omfatta Välfärdsteknik och att Välfärdsteknik ska ingå som en del av
hjälpmedelsnämndens åtagande. En utredare inom Region Värmland
tillsattes och en arbetsgrupp sammankallades bestående av representanter
från kommunerna och Region Värmland, med start i april 2021.
För att få hjälp med inriktningen i det fortsatta utredningsarbetet är
arbetsgruppen nu i behov av synpunkter från kommunerna och Regionen.
Arbetsgruppen har nu arbetat fram två scenarier som nu kommunerna
ombeds ta ställning till och bereds möjlighet att yttra sig om dessa förslag.

Beslutsunderlag
SOO AU 2022-02-24 § 44
Tjänsteskrivelse, 2021-12-10
Följebrev, 2021-12-08
Delrapport, 2021-11-29
Barnrättsperspektiv
Barnrättsperspektivet har beaktats men bedöms inte påverka barn och unga i
den omfattning att en vidare utredning behöver upprättas.
Beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner informationen avseende
remissförfrågan samt ställer sig positiva till scenario 1.
Beslutet skickas till
Erik Lisshammar, Region Värmland

Storfors

§8

Remiss Välfärdsteknik via Hjälpmedelsnämnden

Beskrivning av ärendet
2018 fick dåvarande landstingsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att låta
välfärdsteknologi ingå i hjälpmedelsnämndens verksamhet. Nämnden beslutade att en fördjupad
utredning krävdes för att tydliggöra nämndens uppdrag. En tillsatt projektgrupp bestående av
representanter från kommunerna och Region Värmland genomför den fördjupade utredningen.
Därefter ska det förslag på nytt avtal som inkluderar välfärdsteknik gå ut på remiss till berörda
huvudmän.
Projektgruppen är nu i behov av synpunkter för att få hjälp med inriktningen i det fo1isatta
utredningsarbetet. Alternativa förslag är utskickade på delremiss till huvudmännen.
Delremissen ska besvaras senast 28 februari 2022.

Beslutsunderlag
Remissvar daterat 2021-12-13
Delrapport välfärdsteknik via hjälpmedelsnämnden
Tjänsteutlåtande från VerksamhetschefVård och omsorg Margareta Albert, 2021-12-15.
VerksamhetschefVård och omsorg redogör för ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Storfors kommun föredrar att respektive kommun tar hela ansvaret för välfärdsteknik,
men ser gärna hjälpmedelsnämnden som ett bollplank för kommunen. Funktionen bollplank kan i
ett långsiktigt perspektiv leda till en samordning av upphandling gällande välfärdsteknik.
Vidare ser kommunen en utvecklingspotential inom välfärdsteknik om diskussioner runt ämnet
görs redan vid patientens initiala kontakter med vårdgivare inom Regionen
Samt bifoga dokument remissvar daterat 2021-12-13 enligt bilaga 1.

Beslutet ska skickas till
Johan Rosqvist kommunchef
Margareta Albert verksamhetschef
erik.lisshammar@regionvarmland.se, sekreterare hjälpmedelsnämnden Region Värmland

Forshaga
§8

Remiss Hjälpmedelsnämnden
Diarienummer: VON/2022:16

Beslut
Forshaga kommuns vård- och omsorgsnämnd föreslår att hjälpmedelsnämnden antar
scenario 1, en gemensam upphandling

Sammanfattning av ärende
Verksamheten har ett behov av att få stöd i inköp. Däremot sker all övrig hantering självständigt av
kommunen. Vi har fortsatt möjlighet att utveckla välfärdstekniken utifrån vårt egna kommunala
behov.
I korta drag innebär detta att vi tillhandahåller produkter i aktuellt lager hos oss som huvudman, vi
sköter vår egen ankomstrapportering, lagerhantering, förvaring, spårbarhet, inkuranshantering mm.
In- och utfasning sker av utsedd länsövergripande sortimentsgrupp efter delegation från
hjälpmedelsnämnden.
Följa utveckling och kunskapsområdet kring välfärdsteknik bör ske inom den länsövergripande
sortimentsgruppen – kompetensen säkras i expertgruppen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ställningstagande för det fortsatta arbetet med välfärdsteknik, t.f.
förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-01-10
Remiss till kommunerna med två alternativa förslag för det fortsatta arbetet med
välfärdsteknik, Hjälpmedelsnämnden 2021-12-08

Beslut skickas till
Hjälpmedelsnämnden, MAR, MAS, förvaltningschefer, enhetschef HSL, kommunstyrelsen

Status
Pågående

Eda

Svar från socialnämnden Eda kommun på delremiss
från hjälpmedelsnämnden med två alternativa förslag
för det fortsatta arbetet med välfärdsteknik
Sammanfattning
Med utgångspunkt i ett kommunalt önskemål fick den dåvarande
landstingsdirektören 2018 i uppdrag att utreda förutsättningarna för att låta
välfärdsteknologi ingå i hjälpmedelsnämndens verksamhet. Nämnden
beslutade med stöd av utredningens rekommendationer att välfärdsteknik
skulle ingå i den egna verksamheten framöver, men att en fördjupad
utredning först krävdes för att tydliggöra nämndens uppdrag. En tillsatt
projektgrupp bestående av representanter från kommunerna och region
Värmland har genomfört en fördjupad utredning. Projektgruppen behöver
nu synpunkter från kommunerna och regionen för att få hjälp med
inriktningen i det fortsatta utredningsarbetet.
Uppdrag
Vem/vilka ansvarar för utförandet av respektive stödprocess. Utifrån
beskrivningen av 2 olika scenario välja inriktning. Beskrivning av
stödfunktioner samt ansvarsfördelning där svar efterfrågas är följande:
Leverans, Lagerhantering samt in- och utfasning.
Bedömning
Eda kommun förordar scenario 1 på dessa punkter.
Ett tillägg till vår bedömning är även vikten av att välfärdsteknik i större
utsträckning skulle kunna initieras från primärvården via vårdcentralen
vilket i många fall skulle främja den enskildes möjlighet till självständighet.
I tjänsten
Sara Lundgren
Verksamhetschef vård och stöd

Hammarö
KS § 87

2021/ 320.106

Delrem iss - Vä lfä rdsteknik via hjä lpm edelsnäm nden
Komm unstyrelsens b eslut
Kommunstyrelsen g od kä nner förva ltning ens försla g till sva r p å
remissen om vä lfä rd steknik.
Sam ma nfa ttning
En remiss ha r inkommit frå n hjä lp med elnä mnd en som efterfrå g a r
kommunens synp unkter a vseend e d et fortsa tta a rb etet med
vä lfä rd steknik. Nä mnd en ha r sed a n tid ig a re b esluta t a tt
vä lfä rd steknik ska ing å i nä mnd ens a nsva r, men a tt en förd jup a d
utred ning först krä vd es. Projektg rup p en som a rb eta r med
utred ning en p resentera r i en ra p p ort två a lterna tiva försla g p å hur
a rb etet med vä lfä rd steknik ka n b ed riva s. Soc ia lförva ltning en ha r
ta g it fra m ett remissva r som kommunstyrelsen föreslå s g od kä nna .
Beslutsunderla g
Delra p p ort - Vä lfä rd steknik via Hjä lp med elsnä mnd en d en 10
d ec emb er 2021
Följeb rev – Remiss med två a lterna tiva försla g för d et fortsa tta
a rb etet med vä lfä rd steknik d en 10 d ec emb er 2021
Kommunstyrelsens förva ltning s tjä nsteskrivelse d en 10 ja nua ri 2022
Sva r p å remiss om vä lfä rd steknik d en 10 ja nua ri 2022
Kommunstyrelsens a rb etsutskotts p rotokoll § 41 d en 7 ma rs 2022
____________
Beslutet skic ka s till
Hjä lp med elsnä mnd en

Arvika
Paragraf 23

Dnr KS/2021:1103

Region Värmland - Delremiss välfärdsteknik
hjälpmedelsnämnden
Beslut

Kommunstyrelsen förordar att Hjälpmedelsnämndens ansvar för välfärdsteknik i huvudsak ska
handla om att samordna upphandling av produkter och tjänster.

Sammanfattning

År 2018 fick dåvarande landstingsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att låta
välfärdsteknologi ingå i hjälpmedelsnämndens verksamhet. Nämnden beslutade med stöd av
utredningens rekommendationer att välfärdsteknik skulle ingå i den egna verksamheten framöver,
men att det först krävdes en fördjupad utredning för att tydliggöra nämndens uppdrag.
En projektgrupp genomför den fördjupade utredningen, vilken beräknas bli klar i början av år 2022.
Därefter ska förslag på nytt avtal som inkluderar välfärdsteknik gå ut på remiss till berörda huvudmän
innan ett införande av välfärdstekniska hjälpmedel i hjälpmedelsnämndens verksamhet kan bli
aktuellt. Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott har den 29 november 2021 beslutat att först skicka ut
två alternativa förslag på delremiss från projektgruppen. Yttrandet ska ha inkommit till
Hjälpmedelsnämnden senast sista februari 2022.
Arvika kommun anser att hjälpmedelsservice ska ansvara för att initiera och genomföra upphandling
av välfärdsteknik utifrån behovsinventering från sortimentsgruppens representanter, vilka utgår från
aktuella nätverk. Utvecklingen går snabbt inom området välfärdsteknik och det handlar ofta om att
produkter hyrs under en begränsad tidsperiod. Arvika kommun vill själv ansvara för inköp eller
leasing av produkter eller tjänster i stället för att detta ansvar ligger hos hjälpmedelsservice. Det är
dock bra om hjälpmedelsservice har ett sammanhållande ansvar för uppföljning av upphandlade
produkter och tjänster.

Beslutsunderlag

Utskottet vård och omsorgs protokoll den 20 januari 2022, §6
Vård och omsorgs tjänsteskrivelse den 3 januari 2022
Följebrev- Delremiss med två alternativa förslag för det fortsatta arbetet med välfärdsteknik
Välfärdsteknik via Hjälpmedelsnämnden (211129) – Delleverans till Arbetsutskottet (AU) utifrån
uppdrag

Bedömning

Arvika kommun anser att hjälpmedelsservice ska ansvara för att initiera och genomföra upphandling
av välfärdsteknik utifrån behovsinventering från sortimentsgruppens representanter, vilka utgår från
aktuella nätverk. I ansvaret ingår utformning av förfrågningsunderlag med en kravspecifikation.
Dessutom ansvara för anbudsförfarandet och skriva avtal. Utvecklingen går snabbt inom området
välfärdsteknik och det handlar ofta om att produkter hyrs under en begränsad tidsperiod. Arvika
kommun vill själv ansvara för inköp eller leasing av produkter eller tjänster i stället för att detta

Torsby

§ 50 Delremiss om välfärdsteknik
Dnr KST 2022/139

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom socialnämndens yttrande enligt nedan.

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
Genom den gemensamma hjälpmedelsnämnden i Värmland samarbetar samtliga 16
värmländska kommuner i en gemensam struktur för hjälpmedelsförsörjning.
Kostnadsansvaret mellan Region Värmland och kommunerna är att Regionen och
kommunerna finansierar 50% av Kostnaderna vardera. Fördelningen mellan
kommunerna baseras på åldersgruppen 80 år och äldre.
Den 22 september 2020 beslutade hjälpmedelsnämnden att nämndens uppdrag även
ska omfatta Välfärdsteknik, och att Välfärdsteknik ska ingå som en del i nämndens
åtagande.
En utredare inom Region Värmland tillsattes efter beslutet. En arbetsgrupp
sammankallades, med kommunrepresentanter och en representant från Region
Värmlands hjälpmedelsservice, vilken startade i april 2021. Ingen representation från
primärvård eller slutenvård har funnits i arbetsgruppen.
Arbetsgruppen har under tiden arbetat fram två scenarier som kommunerna nu
ombeds ta ställning till och bereds möjlighet att yttra sig om dessa förslag. Remissen
besvaras av kommunledningskontoret.

Socialnämndens synpunkter
Välfärdsteknik som tjänst
Det finns ingen definition för begreppet välfärdsteknik i lag eller annan författning.
Enligt Socialstyrelsens termbank är välfärdsteknik ”digital teknik som syftar till att
bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person
som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning”.

Grums
§ 64

Dnr GKS/2021:971

Delremiss välfärdsteknik hjälpmedelsnämnden
Beslut
Grums kommun ställer sig bakom remissvaret från Karlstads kommun.
Sammanfattning
Med utgångspunkt i ett kommunalt önskemål fick den dåvarande
landstingsdirektören 2018 i uppdrag att utreda förutsättningarna för att låta
välfärdsteknologi ingå i hjälpmedelsnämndens verksamhet. Nämnden beslutade
med stöd av utredningens rekommendationer att välfärdsteknik skulle ingå i den
egna verksamheten framöver, men att en fördjupad utredning först krävdes för att
tydliggöra nämndens uppdrag.
Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott beslutade den 29 november 2021att skicka ut
två alternativa förslag från projektgruppen på delremiss till kommunerna.
Karlstads kommun har utarbetat ett remissvar som socialchef Lotta Österlund
Jansson föreslår att Grums kommun ställer sig bakom.
Beslutsunderlag
Delremiss 2021-11-29
Karlstad kommuns remissvar 2022-03-02
Tjänsteskrivelse 2022-03-16
Beslutet skickas till
Socialchef Lotta Österlund Jansson
Distriktsarbetsterapeut Annika Gyllström
Region Värmland erik.lisshammar@regionvarmland.se

Filipstad
Svar på ”Remiss med två alternativa förslag för det fortsatta
arbetet med välfärdsteknik” (HMN/210038)

Ärendet
Bakgrund
Hjälpmedelsnämnden beslutade 2020-09-22 att välfärdsteknik skulle ingå i
den egna verksamheten framöver, men att en fördjupad utredning först
krävdes för att tydliggöra nämndens uppdrag.
En tillsatt projektgrupp bestående av representanter från kommunerna och
Region Värmland genomför den fördjupade utredningen. Därefter ska det
förslag på nytt avtal som inkluderar välfärdsteknik gå ut på remiss till
berörda huvudmän innan ett införande av välfärdstekniska hjälpmedel i
hjälpmedelsnämndens verksamhet kan bli aktuellt.
För att få hjälp med inriktningen i det fortsatta utredningsarbetet är
projektgruppen emellertid redan nu i behov av synpunkter från kommunerna
och regionen.
Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott har därför utifrån det mandat som
tidigare delegerats från nämnden beslutat 2021-11-29 att skicka ut två
alternativa förslag från projektgruppen på delremiss. I svaret uppmanas
kommunen att framföra sin syn på förslagen och lyfta annat som anses vara
viktigt att beakta i det fortsatta arbetet med att utreda hur och i vilken form
välfärdsteknik bör införas i hjälpmedelsnämndens verksamhet.
Behovet av samverkan är stort i en liten kommun. Inom området
välfärdsteknik ser Filipstads kommun ett omfattande behov av samverkan
inom kompetens och upphandling.
I utskickad remiss beskrivs stödfunktioner som det finns ett behov av för
arbetet med välfärdsteknik. Det anges också var ansvaret föreslås hamna för
varje stödfunktion. Några av stödfunktionerna har två olika scenarier att
välja på när det gäller ansvarsfrågan.
Identifierade stödfunktioner är upphandling, leverans, lagerhantering, in- och
utfasning, utbildning, kunskapsstöd, montering och installation,
förebyggande och avhjälpande underhåll samt rekonditionering/utrangering.
De stödfunktioner där ansvarsfrågan bedöms kunna hanteras på två olika sätt
är: leverans, lagerhantering, in- och utfasning samt kunskapsstöd.
Filipstads kommun bedömer det som svårt att i dagsläget ta ställning till
ansvarsfrågan fullt ut då det behövs mer detaljer runt bland annat kostnader.
Scenario 1 är dock det alternativ som Filipstads kommun bedömer som
rimligt att arbeta vidare med inför ett slutligt förslag. Scenario 2 är inte ett
alternativ att arbeta vidare med.

Hannes Fellsman
Kommundirektör

Hagfors
Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 23/54

2022-03-14

Kommunstyrelsen
HAGFORS
KOMMUN

Dnr KS/2021 :498

§ 39 - Remiss med två alternativa förslag för det
fortsatta arbetet med välfärdsteknik
2020-09-22 togs beslut i hjälpmedelsnämnden om
I. att välfärdsteknik ska ingå i hjälpmedelsnämndens verksamhet,
2. att en ytterligare fördjupande utredning görs för att tydliggöra nämndens
uppdrag och
3. att välfärdsteknik ska vara en del av hjälpmedelsnämndens uppdrag från
och med 2022-01-01.
Beslutet fattades efter en utredning av förutsättningarna för att välfärdsteknik ska
ingå i hjälpmedelsnämndens verksamhet. Utredningen grundar sig på ett uppdrag att
utreda denna fråga som dåvarande landstingsdirektören fick 2018-09-28.
Tidigare under 2018 hade frågan lyfts från kommuner som såg behov av att se på
hur vi i samverkan kan berika varandra i kedjan kring införande av välfärdsteknik.
Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott har utifrån mandat som tidigare delegerats
från nämnden beslutat 2021-11-29 att skicka ut två alternativa förslag från
projektgruppen på delremiss till samtliga huvudmän. I svaret på delremissen
önskas både huvudmännens syn på två uppställda förslag och annat som anses
vara viktigt att beakta i det fortsatta arbetet med att utreda hur och i vilken form
välfärdsteknik bör införas i hjälpmedelsnämndens verksamhet.
Utvecklingen sker i snabb takt i samhället och på området där välfärdsteknik finns
har det skett en stor utveckling sedan första utredningsuppdraget. En omvärldsanalys med genomgång av angränsande ansvar- och verksamhetsområden skulle
bidra till att skapa rätt avgränsningar till utredning och kommande förslag till
beslut. Utifrån uppkommen dialog i frågan, finns även behov av att de sedan
tidigare fattade besluten och förankringsprocessen kring desamma, ses över.
En arbetsgrupp har skapats under 2021 för att bistå utsedd utredare i arbetet med
den fördjupade utredningen. 1 arbetsgruppen har Hagfors kommun en representant
genom Carina Wiberg, verksamhetschefför Rehab/MAR. I denna samverkan
kring den fördjupade utredningen föreslås regionens primär- samt slutenvård delta
utöver hjälpmedelsservice och representanter för kommunerna.
Hagfors kommun ser fördelar med punkt 2.1 i delrapporten avseende samverkan
gällande upphandling. Önskväti är om länet gemensamt kan genomföra
upphandlingar inom ett basutbud så att basutbudet blir lika för värmlänningen.
1 tidigare utredning Ska välfärdsteknik ingå i hjälpmedelsnämndens verksamhet?,
lyfts frågor att utreda vidare. Delrapporten som aktuellt remissvar ska grundas på
Telefon
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Kort sammanfattning
I februari 2020 fattade Riksdagen beslut om ett nytt halveringsmål inom trafiksäkerhet. Målet för 2030
är att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras och antalet allvarligt skadade minska med 25
procent. För att följa utvecklingen mot målet 2030 studeras utvecklingen av antalet dödade och
allvarligt skadade samt ett antal utpekade indikatorer. En av indikatorerna är: hastighetsefterlevnad på
det kommunala vägnätet där delmålet är att minst 80 procent ska hålla hastighetsgränsen. Syftet med
föreliggande studie är att följa upp förändringar av trafikanternas hastighetsval och hastighetsefterlevnad på det kommunala huvudvägnätet i tätort i relation till detta mål. Mätningarna genomfördes av
NTF1 under september månad 2021 på 23 olika orter i Sverige och omfattar det kommunala
huvudvägnätet med hastighetsgränser 40–70 km/tim.
Resultaten visar att för alla fordon år 2021 var den genomsnittliga reshastigheten på det studerade
vägnätet 47 km/tim. För hastighetsgräns 40 km/tim var reshastigheten 40 km/tim, för 50 km/tim var
den 46 km/tim, för 60 km/tim var den 53 km/tim och för gator med 70 km/tim var den 63 km/tim.
Jämför man med 2020 har det inte skett några signifikanta förändringar av reshastigheten. Vad gäller
efterlevnaden av hastighetsgränserna var det totalt sett 64 procent av den studerade trafiken som höll
hastighetsgränsen år 2021. Hastighetsefterlevnaden var sämst på gator med hastighetsbegränsning
40 km/tim där endast 49 procent av trafiken höll hastighetsgränsen. På gator med 50 km/tim var det
67 procent, på gator med 60 km/tim var det 74 procent och på gator med 70 km/tim var det 78 procent
som höll hastighetsgränsen.
Sammanfattningsvis kan konstateras att bristande hastighetsefterlevnad fortfarande är ett problem i
tätort, framför allt på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim. För att nå målet att 80 procent av
trafiken ska följa gällande hastighetsgräns år 2030 är det framför allt hastighetsefterlevnaden på gator
med låg hastighetsbegränsning som behöver förbättras.
Nyckelord
Reshastighet, hastighetsefterlevnad, tätort, kommunala gator
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Abstract
In 2020, the Swedish Parliament passed a resolution stating that between 2020 and 2030 the number of
fatalities and seriously injured from road traffic crashes should be reduced by 50 per cent and 25 per
cent, respectively. To monitor progress toward this goal, national follow-up studies are conducted to
examine trends in the numbers of people killed and seriously injured, in conjunction with several other
indicators. One of these indicators is speed limit compliance on municipality streets; the milestone
here is to have at least 80 per cent of all traffic travelling within the speed limit. The aim of the present
study is to report mean speeds and speed limit compliance for 2021 on the main municipality streets in
Sweden. The measurements were carried out during the month of September 2021 in 23 different
locations in Sweden and include the main municipality streets with speed limits of 40–70 km/h.
The results show that in 2021 the space-mean-speed for all vehicles on the studied main municipality
roads was 47 km/h. When categorized by speed limit, the space-mean-speed was 40 km/h for the 40
km/h speed limit, 46 km/h for 50 km/h, 53 km/h for 60 km/h, and 63 km/h for the 70 km/h speed limit.
With respect to speed violations, overall, 64 per cent of drivers obeyed the speed limit. The lowest
speed limit compliance was found on roads with a speed limit of 40 km/h, where only 49 per cent of
the traffic obeyed the speed limit. Furthermore, 67 per cent obeyed the speed limit on 50 km/h roads,
and 74 per cent on 60 km/h roads and 78 per cent on 70 km/h roads.
In conclusion, the lack of speed compliance remains a problem, especially on streets with speed limit
40 km/h. Primarily, the speed limit compliance on roads with lower speed limits must be improved in
order to reach the goal of 80 per cent compliance by 2030.
Keywords
Space-mean-speed, speed compliance, municipality streets, urban areas
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Förord
Föreliggande studie är gjord på uppdrag av NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande)
i syfte att följa upp hastighetsutvecklingen på det kommunala vägnätet i tätort. VTI:s uppgift består i
att analysera och sammanställa resultaten från mätningarna. På VTI har huvuddelen av arbetet i
projektet genomförts av Anna Vadeby. Projektet finansieras via Trafikverkets bidrag till ideella
organisationer.
Uppdragsgivare på NTF har varit Marie Nordén. Ansvariga för genomförande av projektet på NTF har
varit och Lars-Eric Abrahamsson och Maria Zetterberg Moberg.
Linköping, januari 2022
Anna Vadeby
Projektledare

Granskare/Examiner
Christian Howard, VTI.
De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarens/författarnas egna och speglar inte
nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning./The conclusions and recommendations in the report
are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of VTI as a government agency.
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1.

Inledning

I februari 2020 fattade Riksdagen beslut om ett nytt halveringsmål inom trafiksäkerhet. Målet för 2030
är att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras och antalet allvarligt skadade minska med 25
procent. Utgångsvärdet för målet är ett medelvärde av utfallet 2017, 2018 och 2019, dvs 266
omkomna och 4100 allvarligt skadade. I den årliga nationella uppföljningen analyseras utfallet i
antalet dödade och allvarligt skadade samt utvecklingen av ett antal utpekade indikatorer, se Amin
m.fl. (2021). En av dessa indikatorer är hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet. I syfte att
uppnå etappmålet på högst 133 trafikdödade år 2030, finns delmålet att minst 80 procent av
trafikarbetet ska ske inom gällande hastighetsgräns. Detta gäller för såväl tätort som landsbygd. Enligt
Amin m.fl (2021) är lägre hastigheter och ökad hastighetsefterlevnad några av de viktigaste faktorerna
för att uppnå etappmålet 2030. Målet innefattar såväl personbilar som tunga fordon, motorcyklar och
mopeder. Den hastighetsmätning som genomförs 2021 är den första som görs för att studera
utvecklingen mot målet för hastighetsefterlevnad på kommunala gator år 2030. Mätserien startade år
2012.
I Sverige har man under lång tid följt upp hastigheten på kommunala gator i tätort. Under åren 1996–
2003 genomfördes omfattande hastighetsmätningar i tätort, se Andersson (2004). Dessa mätningar var
dock väldigt resurskrävande och upphörde 2004. I samband med det översynsarbete som gjordes under
2011 och 2012 (Trafikverket, 2012) togs därför ett förslag fram till mindre resurskrävande nationella
mätningar. En metod utvecklades för att följa upp förändringar av trafikanternas hastigheter på det
kommunala huvudvägnätet i tätort (Vadeby och Anund, 2014). Mätplatserna är tänkta att på ett rimligt
och kostnadseffektivt sätt spegla det kommunala huvudvägnätet och de hastighetsgränser som används
där. Urvalet är inte avsett att kunna generaliseras till hela det kommunala vägnätet. Mätningar enligt
den nya metoden har genomförts årligen mellan 2012 och 2020 för att studera trafikanternas
hastighetsnivåer och hastighetsefterlevnad, se Vadeby och Anund (2014, 2015, 2016a och 2017, 2018,
2019, 2020, 2021).
Resultaten från förra året visade att år 2020 var den genomsnittliga reshastigheten ca 46 km/tim på det
kommunala huvudvägnätet i tätort. Det är ingen signifikant förändring jämfört med 2019, men om
man jämför med 2012 då mätserien startade har reshastigheten totalt sett minskat med cirka 3 km/tim,
vilket är en signifikant förändring. Vid förra årets mätningar (2020) var det 67 procent av den
studerade trafiken som höll gällande hastighetsgräns medan övriga överskred den.
Hastighetsefterlevnaden var sämst på gator med hastighetsgräns 40 km/tim där endast 52 procent höll
hastighetsgränsen. Baserat på resultaten från förra årets mätningar är det således framför allt
hastighetsefterlevnaden på gator med lägre hastighetsbegränsning som behöver förbättras.
Mellan år 2012, då mätserien startade, och 2020 har det skett relativt stora förändringar av
hastighetsgränsen på det kommunala vägnätet. Många gator som tidigare hade hastighetsgräns 50
km/tim har fått 40 km/tim och gator med 70 km/tim har sänkts till 60 km/tim. Detta innebär att under
åren 2012–2020 har fördelningen av mätplatser per hastighetsgräns ändrats. På t.ex. hastighetsgräns 50
km/tim fanns det 35 mätplatser 2012 och endast 14 år 2020. Med anledning av detta har antalet
mätplatser utökats med 11 punkter fördelade på hastighetsgräns 50 km/tim och 70 km/tim år 2021.
Detta innebär att resultaten från 2021 inte är helt jämförbara med tidigare år.

1.1.

Syfte

Syftet med föreliggande studie är att följa förändringar av hastighetsefterlevnad och hastighetsnivåer
på det kommunala huvudvägnätet i tätort med målet att följa utvecklingen av indikatorn hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet i Trafikverkets målstyrningsarbete. År 2021 är den första
mätningen i den nya målperioden 2020–2030. Studien redovisar och jämför resultaten från de två
senaste årens mätningar, 2020 och 2021.
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2.

Metod

2.1.

Genomsnittlig reshastighet

Man brukar skilja på två olika typer av genomsnittshastigheter:
•

Genomsnittlig punkthastighet (time-mean-speed) är det aritmetiska medelvärdet av de
observerade hastigheterna och beskriver flödets hastighet i en viss punkt.

•

Reshastighet (space-mean-speed), är genomsnittshastigheten hos ett trafikflöde över ett valt
vägnät och vald tidsperiod. Från mätningar i en enskild punkt får man reshastighet genom det
harmoniska medelvärdet2 av de observerade hastigheterna.

I denna studie är syftet att studera hur hastigheten har förändrats på ett visst vägnät och därför används
i första hand måttet reshastighet. Reshastighet är av denna anledning också det relevanta måttet när
man beräknar effekter på t.ex. trafikolyckor för detta vägnät. Genomsnittlig reshastighet µ beräknas
som kvoten mellan trafikarbete, Q, och restid, R, för valt vägnät och tidsperiod:

=

Q
,
R

där trafikarbetet, Q, definieras som den totala sträckan som alla fordon producerar på det aktuella
vägnätet under den studerade tiden och restiden, R, är den tid det åtgår för att generera detta
trafikarbete, se Danielsson (1999).

2.2.

Andel trafikarbete inom gällande hastighetsgräns

Andel trafikarbete inom gällande hastighetsgräns beskriver hur stor andel av trafikarbetet som utfördes
i tillåten hastighet. Den definieras som kvoten mellan trafikarbetet för fordon inom gällande
hastighetsgräns (Q0) och det totala trafikarbetet för alla fordon (Q):

x=

Q0
,
Q

Även andel trafikarbete som utförs inom 5 km/tim över hastighetsgränsen (polisens rapporteringsgräns) respektive mer än 30 km/tim över hastighetsgränsen (vanlig gräns för indragning av körkort)
redovisas. Dessa definieras på liknande sätt. En utförlig beskrivning av hur dessa parametrar beräknas
finns i Vadeby och Forsman (2012).

2

𝐻𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝑥𝐻 =
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2.3.

Urval

2.3.1.

Val av tätorter och mätplatser

Mätningar har sedan 2012 genomförts av NTF3 på 23 olika orter, vilket motsvarade en ort per län det
år då urvalet gjordes 2012 (med undantag för Västra Götaland där hastigheter mäts i tre orter). Då
valdes tre olika mätsträckor inom varje utvald tätort. En avgränsning gjordes till det kommunala
huvudvägnätet och hastighetsgräns 40–70 km/tim. Hastighetsgränsen 30 km/tim är inte vanligt
förekommande på huvudvägnätet och mäts därför inte. För att studera huvudvägnätet gjordes en
avgränsning av det kommunala vägnätet efter funktionell vägklass 3–5. Klassificeringen enligt
funktionell vägklass beskriver hur viktig en väg är för det totala vägnätets förbindelsemöjligheter
(Vägverket, 2006). Antalet mätplatser på respektive hastighetsgräns i respektive ort beror på vilka
hastighetsgränser som används på huvudvägnätet inom orten, hur lång väglängd de olika
hastighetsgränserna representerar och geografisk spridning inom tätorten. En utförligare beskrivning
av hur urvalet gick till finns i Vadeby och Anund (2014).
Mellan år 2012, då mätserien startade, och 2020 har det skett relativt stora förändringar av
hastighetsgränsen på det kommunala vägnätet. Framför allt har många gator som tidigare hade
hastighetsgräns 50 km/tim fått 40 km/tim och gator med 70 km/tim har sänkts till 60 km/tim. Detta
innebär att under åren 2012–2020 har fördelningen av mätplatser per hastighetsgräns ändrats. På t.ex.
hastighetsgräns 50 km/tim fanns det 35 mätplatser 2012 och endast 14 år 2020. Med anledning av att
det blivit få mätplatser på gator med hastighetsgräns 50 och 70 km/tim har antalet mätplatser utökats
med 11 punkter fördelade på dessa hastighetsgränser år 2021. Detta innebär att resultaten från 2021
inte är helt jämförbara med tidigare år.
De flesta av mätplatserna ligger på rak och plan väg, inte för nära större korsning samt inte för nära
skylt med lokal hastighetsbegränsning. Dessa kriterier sattes upp vid urvalet för att fordonen skulle ha
möjlighet att hinna anpassa sin hastighet efter rådande hastighetsgräns. Mätorter, antal mätplatser per
hastighetsgräns samt antal invånare i kommunen 2021 presenteras i Bilaga 1. För tidigare år hänvisas
till Vadeby och Anund (2014, 2015, 2016a, 2017, 2018, 2019a, 2020 och 2021).
I Figur 1 redovisas den geografiska spridningen av mätorterna.

3
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Figur 1. Geografisk spridning av de 80 mätplatserna i de 23 mätorterna. Källa Lantmäteriet.
Sedan mätserien startade 2012 har det skett vissa förändringar av hastighetsgränsen på det kommunala
vägnätet. En detaljerad bild av förändringarna finns redovisat i Vadeby och Anund, 2021. I Tabell 1
redovisas de väglängder (kommunala gator med funktionell vägklass 3–5) för respektive
VTI rapport 1112
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hastighetsgräns år 2012 och år 2021. De längder som använts till viktningen som beskrivs i avsnitt 2.5
redovisas i respektive årsrapport. År 2021 har på det studerade vägnätet 34 procent av gatorna
hastighetsbegränsning 40 km/tim, 40 procent 50 km/tim, 16 procent 60 km/tim och 11 procent 70
km/tim. Sedan 2012, då denna mätserie startade, har väglängden för 40 km/tim ökat med cirka 1 800
kilometer, väglängden för 60 km/tim ökat med cirka 700 km medan väglängden minskat med cirka
2000 km för 50 km/tim och med knappt 500 km för 70 km/tim. En stor del av förändringarna beror på
att kommunerna har sänkt hastighetsgränsen från 50 km/tim till 40 km/tim och från 70 km/tim till 60
km/tim.
Andelen väglängd per hastighetsgräns och år redovisas i Figur 2. Uttagen av väglängder har gjorts från
NVDB (Nationell VägDataBas) och har betraktelsedatum 31 december för år 2012–2020 och 31
oktober 2021 och gäller för kommunala gator med funktionell vägklass 3–54. För 2021 har
uttagsverktyget hos Trafikverket ändrats vilket påverkar längden marginellt.
Tabell 1. Väglängd per hastighetsgräns för kommunala gator med funktionell vägklass 3–5. Uttag ur
NVDB, betraktelsedatum 2021-10-31 för 2021 och 31 december för 2012. För 2021 har uttagsverktyget hos Trafikverket ändrats vilket påverkar längden marginellt.
Hastighetsgräns

Längd 2012

Andel 2012

Längd 2021

Andel 2021

(km/tim)

(km)

(%)

(km)

(%)

40

464

7

2262

34

50

4 664

70

2646

40

60

346

5

1042

16

70

1 214

18

735

11

Summa

6 687

100

6685

100

4

Klassificeringen enligt funktionell vägklass beskriver hur viktig en väg är för det totala vägnätets
förbindelsemöjligheter (Vägverket, 2006)
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Figur 2. Andelen väglängd per hastighetsgräns och år, kommunala gator med funktionell vägklass 3–
5. Väglängder från NVDB (Nationell VägDataBas), betraktelsedatum 31 december för år 2012 – 2020
och 31 oktober 2021.
Som tidigare nämnts har antalet mätplatser utökats med 11 platser år 2021 på grund av att
fördelningen av mätplatser per hastighetsgräns ändrats under 2012–2020 och det blev få mätplatser
kvar vid hastighetsgräns 70 km/tim och 50 km/tim. År 2021 finns därmed totalt 80 mätplatser (jämfört
med 69 mätplatser tidigare år). Fördelningen över hastighetsgräns för dessa 80 mätplatser redovisas i
Tabell 2. Vad gäller mätplatserna var det en plats som bytte klass på grund av sänkt hastighetsgräns
från 70 till 60 km/tim jämfört med 2020. För år 2021 var det 29 mätplatser som låg på gator med
hastighetsbegränsning 40 km/tim, 21 mätplatser på gator med 50 km/tim, 20 mätplatser på gator med
60 km/tim och 10 mätplatser avsåg gator med 70 km/tim.
Tabell 2. Antal mätplatser fördelade på hastighetsgräns år 2021.
Hastighetsgräns (km/tim)

Antal mätplatser

40

29

50

21

60

20

70

10

Alla

80
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2.4.

Mätutrustning

Radarutrustning av typen SR 4 (Skyltar och Märken, 2017) monterades 0,5–2 meter vid sidan av
vägen och ca en meter högre än vägbanan, se Figur 3.

Figur 3. Radarutrustning SR 4. Foto NTF.
Mätutrustningen kan mäta trafik i två körfält och då i båda riktningarna, alternativt två körbanor i en
riktning. Hastighet (km/tim), fordonets längd (dm) och säkerhetsavstånd till framförvarande fordon
(dm) registreras. Detekteringen av fordonslängder (och därmed fordonstyper) fungerar bättre i det
körfält som är närmast radarn än i det körfält som är längre ifrån på grund av att fordon i det närmsta
körfältet eventuellt täcker fordonet i det bortre körfältet. För att få så god kvalitet som möjligt på
fordonsklassificeringen används därför endast hastigheter från fordon i det körfält som är närmast
radarn i analysen. Fordonen klassas som mc/moped, personbil, lastbil/buss eller lastbil med släp.
Notera att motorcykel och moped inte kan särskiljas utan klassas gemensamt som mc/moped. Inte
heller lastbil och buss kan särskiljas utan klassas som lastbil/buss. Fordonsklassificeringen kan skilja
sig något jämfört med traditionella mätningar med slang.

2.5.

Mätningar, databearbetning och bortfall

Hastighetsmätningarna år 2021 genomfördes i huvudsak under veckorna 36–38 i september månad.
Vid bortfall under ordinarie mätperiod gjordes kompletteringar under vecka 39 men i enstaka fall även
senare. NTF ansvarade för genomförandet av mätningarna. Samma mätperiod har även använts för
åren 2012–2020.
En godkänd mätning omfattar en hel veckas mätning. År 2021 har två punkter exkluderats ur analysen
på grund av orimliga mätresultat och en punkt på grund av ombyggnation. Totalt användes 77
mätplatser i analysen för år 2021.
För att undvika att hastigheter från t.ex. fotgängare och cyklister tas med i analysen har vi valt att
endast inkludera data där hastigheten varit 20 km/tim eller högre. Detta leder även till att situationer
med i princip stillastående trafik vid köbildning försvinner. Dessutom exkluderades orimligt höga
hastighetsvärden (högre än 140 km/tim). Detta resulterade sammantaget i att två procent av
hastigheterna sorterades bort.
Totalt sett har hastigheter för 3,7 miljoner fordon registrerats 2021. Eftersom antal mätplatser utökats
med 11 punkter år 2021 så är det fler fordon som registrerats jämfört med tidigare år (ca 3 miljoner
fordon 2020). Eftersom endast fordon i det körfält som är närmast radarn används i analyserna har
hastigheter från ca 1,9 miljoner fordon inkluderats i analysen år 2021. Det har inte skett några stora
förändringar av trafikmängderna per mätplats jämfört med tidigare år och bedömning är att
Coronapandemin inte påverkat resultaten i någon större utsträckning.
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I analysen studeras alla fordon oavsett tidsavstånd till framförvarande fordon. I vissa fall särredovisas
även fria fordons hastigheter. Fria fordon definieras här som fordon med ett tidsavstånd på mer än 2
sekunder till framförvarande fordon.

2.6.

Analys

De två sökta måtten skattas på följande sätt:
Genomsnittlig reshastighet, µi, beräknas för varje enskild mätplats, i = 1, …, m som kvoten mellan
trafikarbete, Q, och restid, R. Skattningen blir
𝑄𝑖
𝑅𝑖

𝜇𝑖 =

=

1
𝑛𝑖

𝑛𝑖 1
𝑗 =1 𝑣𝑖𝑗

−1

,

vij = hastigheten för fordon j som passerar mätplats i
ni = antal mätta fordon i mätplats i
Andel trafikarbete inom hastighetsgräns (x) skattas som

xˆ =

Qˆ 0
,
Qˆ

där Q0 är totalt trafikarbete för fordon inom hastighetsgräns och Q totalt trafikarbete för alla fordon.
För var och en av hastighetsgränserna 40, …, 70 km/tim beräknas sedan en totalskattning av
genomsnittlig reshastighet (µk) respektive andel inom hastighetsgräns (xk) genom att vikta
skattningarna från varje enskild mätplats med genomsnittligt antal fordon per timme wi enligt:
𝑤𝑖 =

𝜇𝑘 =

𝑛𝑖
𝐷𝑖
𝑚𝑘
𝑤 µ
𝑖=1 𝑖 𝑖
𝑚𝑘
𝑤
𝑖=1 𝑖

, k = 40, 50, 60, 70,

där Di = antal mätta timmar vid mätplats i och mk = antal mätplatser vid hastighetsgräns k, k = 40, 50,
60 respektive 70.
För att få en totalskattning över alla hastighetsgränser som reflekterar fördelningen av trafiken på de
olika hastighetsgränserna hade det varit önskvärt att vikta med andel trafikarbete på respektive
hastighetsgräns på det studerade vägnätet. Några sådana nationella data finns dock inte tillgängliga för
kommunala gator. Därför valdes att vikta efter väglängd på respektive hastighetsgräns för aktuellt år.
Detta innebär att en skattning av den genomsnittliga reshastigheten över alla hastighetsgränser (µ)
beräknas som
µ=

70
𝑘=40 𝑧𝑘 µ𝑘
70
𝑘=40 𝑧𝑘

där zk är väglängd för respektive hastighetsgräns, k = 40, 50, 60 och 70 (Tabell 1). Skattningar för
andel inom hastighetsgräns beräknas på liknande sätt. Konfidensintervall med approximativ
konfidensgrad 0,95 har bildats utifrån normalfördelningsantagande och centrala gränsvärdessatsen
som ˆ  1,96 Vˆ ( ˆ ) (Casella och Berger, 1990).
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3.

Resultat

I kommande avsnitt redovisas resultat i form av genomsnittlig reshastighet och andel trafik som håller
hastighetsgränsen. Resultaten presenteras både totalt för hela urvalet och uppdelade för de fyra olika
hastighetsgränserna 40, 50, 60 och 70 km/tim. Vidare redovisas resultat för olika undergrupper såsom
dagtid/nattetid och fordonstyp. År 2021 har antalet mätplatser utökats med 11 punkter fördelade på
hastighetsgräns 50 km/tim och 70 km/tim. Anledningen till detta är att det år 2020 var relativt få
mätpunkter för dessa hastighetsgränser på grund av att många kommunala gator fått nya (lägre)
hastighetsgränser. Detta innebär att resultaten från 2021 inte är helt jämförbara med tidigare år, men
skillnader på grund av detta bedöms vara små. Resultaten år 2021 avser 77 mätpunkter eftersom en
mätpunkt (40 km/tim) inte mättes på grund av tillfälligt vägarbete och två punkter (40 respektive 70
km/tim) fick exkluderas ur analysen på grund av orimliga mätresultat. För år 2020 användes 67
mätpunkter.

3.1.

Reshastigheter

I Tabell 3 redovisas de genomsnittliga reshastigheterna år 2020 och 2021 för alla fordon. Redovisningen avser skattningar per hastighetsgräns samt en totalskattning över alla hastighetsgränser.
Resultaten visar att det inte är några signifikanta förändringar totalt sett mellan 2020 och 2021 (inses
genom att konfidensintervallet för skillnaden innehåller värdet 0). Den genomsnittliga reshastigheten
för 2021 är 47 km/tim. På de gator som har hastighetsbegränsning 40 km/tim ligger den på 40,1
km/tim, på gator med 50 km/tim ligger den på 46,1 km/tim, på gator med 60 km/tim ligger den på 53,3
km/tim och på gator med hastighetsbegränsning 70 km/tim är den genomsnittliga reshastigheten 63,1
km/tim.
Tabell 3. Reshastigheter och förändringar mellan år 2020 och 2021 för alla fordon dels uppdelade
per hastighetsgräns dels en totalskattning. 95-procentiga konfidensintervall. Notera att det tillkommit
11 mätplatser 2021 och att resultaten från 2021 därmed inte är helt jämförbara med tidigare år.
Hastighetsgräns

Reshastighet 2020

Reshastighet 2021

Differens

(km/tim)

(km/tim)

(km/tim)

(km/tim)

40

39,4

40,1

0,7 ± 2,6

50

44,6

46,1

2,1 ± 4,1

60

51,2

53,3

2,1 ± 3,8

70

65,4

63,1

-2,4 ± 2,9

Totalt

46,3

47,0

0,7 ± 2,0

I Figur 4 - Figur 7 redovisas genomsnittliga reshastigheter mot antal fordon per timme från enskilda
mätpunkter för respektive hastighetsgräns år 2021. Hastigheterna redovisas för alla fordon. På de
studerade gatorna med hastighetsbegränsning 40 km/tim har cirka 60 procent av mätpunkterna en
genomsnittlig reshastighet som ligger över 40 km/tim. För 50, 60 och 70 km/tim så ligger den
genomsnittliga reshastigheten för de flesta av de studerade punkterna under gällande hastighetsgräns.
Reshastighet per år och hastighetsgräns mellan 2012 och 2021 redovisas i bilaga 2.
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Figur 4. Reshastighet och antal fordon per timme och mätpunkt 2021. Mätpunkter med
hastighetsbegränsning 40 km/tim. N = 27 mätpunkter.

Figur 5. Reshastighet och antal fordon per timme och mätpunkt 2021. Mätpunkter med
hastighetsbegränsning 50 km/tim. N = 21 mätpunkter.
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Figur 6. Reshastighet och antal fordon per timme och mätpunkt 2021. Mätpunkter med
hastighetsbegränsning 60 km/tim. N = 20 mätpunkter.

Figur 7. Reshastighet och antal fordon per timme och mätpunkt 2021. Mätpunkter med
hastighetsbegränsning 70 km/tim. N = 9 mätpunkter.
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I Tabell 4 redovisas den genomsnittliga reshastigheten för fria fordon vilket definierats som fordon
med ett tidsavstånd större än 2 sekunder till framförvarande fordon. År 2021 är reshastigheten för fria
fordon totalt sett 47,7 km/tim vilket är ungefär samma nivå som 2020. Jämför man med reshastigheten
då alla fordon och tidsavstånd studeras är reshastigheten för fria fordon något högre (47,7 km/tim
jämfört med 47,0 km/tim), men skillnaderna är små och inte signifikanta. Att det inte är större
skillnader beror troligtvis på att data för extrema hastigheter och kötrafik tagits bort före analysen, se
avsnitt 2.4. Detta stöds också av Figur 4 - Figur 7 där fler fordon inte verkar resultera i lägre
hastigheter. Det är närmare 80 procent av trafiken som har ett tidsavstånd till framförvarande fordon
som är större än 2 sekunder.
Tabell 4. Reshastigheter och förändringar mellan år 2021 och 2020 för fria fordon med ett
tidsavstånd större än 2 sekunder till framförvarande fordon dels uppdelade per hastighetsgräns dels
en totalskattning. 95-procentiga konfidensintervall.
Hastighetsgräns

Reshastighet 2020

Reshastighet 2021

Differens

(km/tim)

(km/tim)

(km/tim)

(km/tim)

40

39,9

40,8

0,9 ± 2,5

50

45,0

46,5

1,5 ± 4,2

60

52,0

53,9

1,9 ± 3,8

70

66,2

64,2

-2,0 ± 3,0

Totalt

46,9

47,7

0,8 ± 2,0

3.1.1.

Reshastigheter uppdelade på dag respektive natt

I Tabell 5 redovisas genomsnittliga reshastigheter uppdelade på dag (klockan 06–20) och natt (klockan
20–06). Resultaten redovisas för alla fordon, uppdelade per hastighetsgräns samt en totalskattning per
tidsperiod. För 2021 är reshastigheten ungefär en km/tim högre på natten än på dagen, vilket även var
fallet vid mätningarna 2020. Vad gäller förändringen totalt sett mellan år 2020 och 2021 så har det inte
skett någon signifikant förändring. Totalt sett över alla hastighetsgränser och mätpunkter 2021 så sker
89 procent av trafiken på dagen.
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Tabell 5. Reshastighet uppdelad på dag (kl. 06–20) respektive natt (kl. 20–06) 2019 och 2020. Alla
fordon. 95-procentiga konfidensintervall för skillnad mellan åren.
Hastighetsgräns

Reshastighet dag 2020

Reshastighet dag 2021

Differens

(km/tim)

(km/tim)

(km/tim)

(km/tim)

40

39,3

40,0

0,7 ± 2,6

50

44,5

46,0

1,5 ± 4,1

60

51,1

53,1

2,0 ± 3,9

70

65,4

63,0

-2,4 ± 2,9

Totalt

46,2

46,9

0,7 ± 2,0

Hastighetsgräns

Reshastighet natt 2020

Reshastighet natt 2021

Differens

(km/tim)

(km/tim)

(km/tim)

(km/tim)

40

40,5

41,0

0,6 ± 2,5

50

45,3

46,6

1,2 ± 4,5

60

52,6

55,4

2,8 ± 4,0

70

65,2

63,4

-1,8 ± 3,2

Totalt

47,2

47,9

0,8 ± 2,1

3.1.2.

Reshastigheter uppdelade på fordonstyp

Fordon som registrerats i mätutrustningen delas upp i olika fordonstyper utifrån fordonets längd.
Fordonen klassas som mc/moped, personbil, lastbil eller lastbil med släp utifrån uppmätta längder
enligt avsnitt 2.3. Motorcykel och moped kan inte särskiljas utan klassas gemensamt som mc/moped.
Buss och lastbil kan inte heller särskiljas utan klassas gemensamt som lastbil/buss. Totalt sett över alla
analyserade fordon och alla hastighetsgränser 2021 är 91 procent av fordonen personbilar, 4 procent
mopeder/ motorcyklar, 4 procent lastbilar/bussar och 1 procent lastbilar med släp.
I Tabell 6 redovisas genomsnittlig reshastighet uppdelad på fordonstyp och hastighetsgräns. Dessutom
redovisas en totalskattning per fordonstyp. Sett till alla hastighetsgränser är reshastigheten år 2021
42,0 km/tim för mc/moped, 47,4 km/tim för personbilar, 45,6 km/tim för lastbil/buss och 43,4 km/tim
för lastbilar med släp. Det är ingen signifikant förändring mellan år 2020 och 2021.
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Tabell 6. Reshastighet uppdelad per år, fordonstyp (mc/moped, personbil, lastbil/buss och lastbil med
släp) och hastighetsgräns. 95-procentiga konfidensintervall för skillnad mellan åren.
Hastighetsgräns

Reshastighet mc/moped 2020

Reshastighet mc/moped 2021

Differens

(km/tim)

(km/tim)

(km/tim)

(km/tim)

40

36,1

38,3

2,2 ± 3,4

50

35,6

38,3

2,7 ± 5,3

60

45,7

49,1

3,4 ± 5,8

70

56,6

56,5

-0,2 ± 8,5

Totalt

39,7

42,0

2,3 ± 2,7

Hastighetsgräns

Reshastighet personbil 2020

Reshastighet personbil 2021

Differens

(km/tim)

(km/tim)

(km/tim)

(km/tim)

40

39,7

40,3

0,6 ± 2,7

50

45,2

46,5

1,4 ± 4,2

60

51,5

53,6

2,1 ± 3,9

70

65,9

63,5

-2,4 ± 3,0

Totalt

46,8

47,4

0,6 ± 2,0

Hastighetsgräns

Reshastighet lastbil/buss 2020

Reshastighet lastbil/buss 2021

Differens

(km/tim)

(km/tim)

(km/tim)

(km/tim)

40

38,1

39,1

1,0 ± 3,5

50

43,2

44,8

1,7 ± 5,3

60

50,5

51,7

1,2 ± 5,0

70

61,2

59,9

-1,2 ± 5,4

Totalt

44,7

45,6

0,9± 2,6

Hastighetsgräns

Reshastighet lastbil m släp 2020

Reshastighet lastbil m släp 2021

Differens

(km/tim)

(km/tim)

(km/tim)

(km/tim)

40

36,2

36,1

-0,1 ± 5,2

50

40,9

42,7

1,8 ± 7,6

60

51,4

50,3

-1,1 ± 8,7

70

58,7

58,4

-0,3 ± 6,4

Totalt

43,0

43,4

0,4 ± 3,8
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3.2.

Andel trafik som håller hastighetsgränsen

I Tabell 7–Tabell 9 redovisas andel trafik som håller hastighetsgränsen, andel trafik som kör inom
5 km/tim över tillåten hastighetsgräns, (polisens rapporteringsgräns) respektive andel trafik som kör
mer än 30 km/tim för fort (gräns som vanligtvis gäller för indragning av körkort). Detta redovisas
uppdelat per hastighetsgräns och som en totalskattning över alla hastighetsgränser för åren 2020–2021.
Notera att år 2021 har antalet mätplatser utökats med 11 punkter fördelade på hastighetsgräns 50
km/tim och 70 km/tim, vilket innebär att resultaten från 2021 inte är helt jämförbara med tidigare år,
men skillnader på grund av detta bedöms vara små.
Av Tabell 7 framgår att på de gator som har hastighetsbegränsning 40 km/tim kör 49 procent av
trafiken inom gällande hastighetsgräns år 2021. På gator med 50 km/tim är det 67 procent som kör
inom tillåten hastighetsgräns och på gator med 60 km/tim är det 74 procent och på 70 km/tim är det 78
procent. Hastighetsefterlevnaden är därmed klart sämst på gator med hastighetsbegränsning 40
km/tim. Totalt sett över alla hastighetsgränser är det 63 procent som kör inom gällande hastighetsgräns
år 2021 vilket inte är någon signifikant skillnad jämfört med år 2020.
Tabell 7. Andel inom hastighetsgräns, dels uppdelad per hastighetsgräns, dels en totalskattning. 95procentiga konfidensintervall.
Hastighetsgräns

Andel inom hastighetsgräns 2020

Andel inom hastighetsgräns 2021

Differens

(km/tim)

(%)

(%)

(%-enheter)

40

52,4

48,7

-3,7 ± 13,3

50

73,4

66,7

-6,7 ± 15,5

60

77,8

74,0

-3,9 ± 14,1

70

69,0

78,2

9,2 ± 12,3

Totalt

66,9

63,0

-3,9 ± 8,1

Mönstret är detsamma om man studerar den trafik som kör inom 5 km/tim över tillåten hastighet
(polisens rapporteringsgräns), även om nivåerna är högre, se Tabell 8. För år 2021 gällde att på gator
med hastighetsbegränsning 40 km/tim körde 75 procent inom polisens rapporteringsgräns, på gator
med 50 km/tim var det 84 procent, på 60 km/tim var det 88 procent och på gator med 70 km/tim var
det 91 procent. Totalt sett var det 82 procent av trafiken som år 2020 körde inom polisens
rapporteringsgräns. Jämfört med hur det såg ut år 2020 var det inga signifikanta förändringar år 2021.
Tabell 8. Andel trafik som kör inom 5 km/tim över tillåten hastighet (inom polisens
rapporteringsgräns) dels uppdelad per hastighetsgräns dels en totalskattning. 95-procentiga
konfidensintervall.
Hastighetsgräns

Andel inom + 5 km/tim 2020

Andel inom + 5 km/tim 2021

Differens

(km/tim)

(%)

(%)

(%-enheter)

40

76,8

74,6

-2,2 ± 12,0

50

89,4

83,8

-5,6 ± 9,4

60

89,5

88,4

-1,1 ± 7,9

70

87,3

91,2

3,8 ± 6,4

Totalt

85,3

82,2

-3,1 ± 5,6
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Generellt sett var det en mycket låg andel av trafiken som körde mer än 30 km/tim över tillåten
hastighet inom tätort båda åren, se Tabell 9. Sett över alla hastighetsgränser var det 0,3 procent år
2021.
Tabell 9. Andel trafik som kör mer än 30 km/tim över tillåten hastighet dels uppdelad per
hastighetsgräns, dels en totalskattning. 95-procentiga konfidensintervall.
Hastighetsgräns

Andel över +30 km/tim 2020

Andel över + 30 km/tim 2021

Differens

(km/tim)

(%)

(%)

(%-enheter)

40

0,3

0,4

0,1 ± 0,7

50

0,1

0,3

0,2 ± 0,3

60

0,2

0,2

0,0 ± 0,2

70

0,3

0,2

-0,1 ± 0,2

Totalt

0,2

0,3

0,1 ± 0,3

I bilaga 2 redovisas andelen inom gällande hastighetsgräns för år 2012–2021 uppdelad per hastighetsgräns.
I Figur 8–Figur 11 redovisas andel inom hastighetsgräns och antal fordon per timme och mätpunkt år
2021. Figurerna avser alla fordon oavsett fordonstyp. Röd linje markerar nationellt mål om 80
procents hastighetsefterlevnad. Det är stora skillnader i andel som håller hastighetsgränsen mellan de
olika mätpunkterna. I vissa mätpunkter är målet om 80 procents efterlevnad uppnått, medan det i andra
punkter kan vara så låg efterlevnad som 10–20 procent. Punkter med mycket dålig efterlevnad
förekommer främst på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim och där är det bara vid en mätpunkt
som målet om 80 procents hastighetsefterlevnad är uppfyllt.

Figur 8. Andel inom hastighetsgräns och fordon per timme och mätpunkt år 2021 N = 27 mätpunkter.
Hastighetsgräns 40 km/tim. Röd linje markerar nationellt mål om 80 procents hastighetsefterlevnad.
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Figur 9. Andel inom hastighetsgräns och fordon per timme och mätpunkt år 2021. N = 21 mätpunkter.
Hastighetsgräns 50 km/tim. Röd linje markerar nationellt mål om 80 procents hastighetsefterlevnad.

Figur 10. Andel inom hastighetsgräns och fordon per timme och mätpunkt år 2021. N =20
mätpunkter. Hastighetsgräns 60 km/tim. Röd linje markerar nationellt mål om 80 procents
hastighetsefterlevnad.
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Figur 11. Andel inom hastighetsgräns och fordon per timme och mätpunkt år 2021. N = 9 mätpunkter.
Hastighetsgräns 70 km/tim. Röd linje markerar nationellt mål om 80 procents hastighetsefterlevnad.

3.2.1.

Andel inom gällande hastighetsgräns uppdelad på dag respektive natt

I Tabell 10 redovisas andel inom hastighetsgräns uppdelad på dag (klockan 06–20) och natt (klockan
20–06). Resultaten redovisas för alla fordon, uppdelade per hastighetsgräns samt en totalskattning per
tidsperiod. Sett över alla hastighetsgränser och mätpunkter förekommer ca 89 procent av trafiken på
dagen. År 2021 var det totalt sett 64 procent av trafiken som körde inom gällande hastighetsgräns på
dagtid medan 59 procent av trafiken körde inom gällande hastighetsgräns nattetid. Sämst efterlevnad
2021 var det såväl dagtid som nattetid på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim då endast 49
respektive 44 procent av trafiken höll gällande hastighetsgräns. Bäst efterlevnad var det dagtid på
gator med hastighetsbegränsning 70 km/tim då 79 procent höll hastighetsgränsen. En jämförelse
mellan 2020 och 2021 visar inga signifikanta förändringar.
Tabell 10. Andel inom hastighetsgräns uppdelad på dag (kl. 06–20) respektive natt (kl. 20–06). Alla
fordon. 95-procentiga konfidensintervall.
Hastighetsgräns

Andel inom hastighetsgräns dag 2020

Andel inom hastighetsgräns dag 2021

Differens

(km/tim)

(%)

(%)

(%-enheter)

40

53,2

49,3

-4,0 ± 13,7

50

74,1

67,1

-7,0 ± 15,6

60

78,4

75,0

-3,5 ± 14,3

70

69,2

78,6

9,3 ± 12,6

Totalt

67,5

63,5

-4,0 ± 8,2
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Hastighetsgräns

Andel inom hastighetsgräns natt 2020

Andel inom hastighetsgräns natt 2021

Differens

(km/tim)

(%)

(%)

(%-enheter)

40

46,4

44,4

-2,0 ± 11,5

50

67,6

63,5

-4,0 ± 15,5

60

72,4

65,0

-7,4± 14,2

70

67,1

76,0

8,9 ± 14,2

Totalt

61,5

58,7

-2,8 ± 7,8

I Bilaga 3 redovisas motsvarande andelar för de som kör inom 5 km/tim över gällande
hastighetsgräns (polisens rapporteringsgräns) och mer än 30 km/tim över gällande hastighetsgräns.

3.2.2.

Andel inom gällande hastighetsgräns uppdelad på fordonstyp

I Tabell 11 redovisas andel inom hastighetsgräns uppdelad på fordonstyp och hastighetsgräns.
Dessutom redovisas en totalskattning per fordonstyp. Andelen överträdelser redovisas inte separat för
gruppen mc/moped. Anledningen till detta är att den gruppen innehåller fordon med olika hastighetsbegränsningar beroende på om det är en moped (och vilken typ) eller en motorcykel. Det går därmed
inte att tolka betydelsen av andelen som följer skyltad hastighetsgräns för denna grupp. Totalt sett över
alla analyserade fordon och alla hastighetsgränser 2021 är 91 procent av fordonen personbilar, 4
procent mopeder/motorcyklar, 4 procent lastbilar/bussar och 1 procent lastbilar med släp. Sett till alla
hastighetsgränser år 2021 var andel inom hastighetsgräns 62 procent för personbilar, 67 procent för
lastbil och buss samt 77 procent för lastbilar med släp. Jämförs resultatet 2020 med 2021 är det inte
några signifikanta förändringar för någon fordonstyp och hastighetsgräns.
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Tabell 11. Andel inom hastighetsgräns (%) uppdelad på år, fordonstyp och hastighetsgräns.
95-procentiga konfidensintervall.
Hastighetsgräns

Andel inom hg, personbil 2020

Andel inom hg, personbil 2021

Differens

(km/tim)

(%)

(%)

(%-enheter)

40

51,4

48,1

-3,3 ± 13,5

50

72,6

65,8

-6,8 ± 15,8

60

77,4

73,2

-4,2 ± 14,3

70

68,2

77,8

9,6 ± 13,2

Totalt

66,0

62,3

-3,7 ± 8,2

Hastighetsgräns

Andel inom hg, lastbil/buss 2020

Andel inom hg, lastbil/buss 2021

(km/tim)

(%)

(%)

(%enheter)

40

58,1

50,5

-7,6 ± 19,2

50

78,1

70,4

-7,8 ± 16,9

60

77,9

80,5

2,6 ± 13,5

70

81,2

83,0

1,9 ± 11,8

Totalt

72,1

66,6

-5,4 ± 9,6

Hastighetsgräns

Andel inom hg, lastbil m släp 2020

Andel inom hg, lastbil m släp 2021

(km/tim)

(%)

(%)

(%enheter)

40

65,2

67,4

2,2 ± 24,0

50

90,3

78,3

-12,0± 19,6

60

85,1

81,7

-3,4 ± 20,0

70

89,9

90,1

0,2 ± 7,4

Totalt

81,5

76,5

-5,0 ± 11,6

Differens

Differens

I Bilaga 3 redovisas motsvarande andelar för de som kör inom 5 km/tim över gällande
hastighetsgräns (polisens rapporteringsgräns) och mer än 30 km/tim över gällande hastighetsgräns.
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4.

Sammanfattande slutsatser

Syftet med föreliggande studie är att följa förändringar av hastighetsefterlevnad och hastighetsnivåer
på gator i det kommunala huvudvägnätet 2021. Hastighetsmätningarna genomfördes av NTF med
radar (SR 4) under september månad 2021 på 23 olika orter i Sverige. Sammanfattningsvis kan
konstateras att resultaten från denna studie pekar på att totalt sett är det 63 procent av trafiken som
håller gällande hastighetsgräns på det studerade vägnätet i tätort. På samma sätt som tidigare år är det
framför allt är på gator med 40 km/tim som efterlevnaden behöver förbättras. Ungefär en tredjedel av
längden på det kommunala gatunätet har hastighetsgräns 40 km/tim.
På grund av Corona-pandemin under 2020 och 2021 minskade trafikmängderna på vägarna under
vissa tidsperioder, framför allt under våren 2020. I denna studie, där mätningarna genomfördes i
september, har vi dock inte kunnat se några större förändringar av trafikmängderna mellan 2019, 2020
och 2021 och gör bedömningen att det inte är troligt att eventuellt förändrat resande i samband med
pandemin påverkat resultaten i någon större utsträckning.
Resultaten visar att för alla fordon år 2021 var den genomsnittliga reshastigheten på det studerade
vägnätet 47 km/tim. För hastighetsgräns 40 km/tim var reshastigheten 40 km/tim, för hastighetsgräns
50 km/tim var den 46 km/tim, för hastighetsgräns 60 km/tim var den 53 km/tim och för gator med
hastighetsbegränsning 70 km/tim var den 63 km/tim. Jämför man med 2020 har det inte skett några
statistiskt säkerställda förändringar av reshastigheten. År 2021 har antalet mätplatser utökats med 11
punkter fördelade på hastighetsgräns 50 km/tim och 70 km/tim. Anledningen till detta är att det år
2020 var relativt få mätpunkter för dessa hastighetsgränser på grund av att många kommunala gator
fått nya (lägre) hastighetsgränser. Detta innebär att resultaten från 2021 inte är helt jämförbara med
tidigare år, men skillnader på grund av detta bedöms vara små.
Det är stor spridning mellan hastighetsnivåerna för de olika punkterna inom varje hastighetsgräns.
Trots samma hastighetsgräns kan det skilja upp till cirka 20 km/tim i reshastighet mellan mätpunkterna. En förklaring är att det är många andra faktorer såsom korsningstäthet, vägbredd,
förekomst av gatuparkering och gångbanor, som förutom skyltad hastighetsgräns påverkar
trafikanternas hastighetsval. Vadeby och Anund (2016b) visade att när sambandet mellan vald
hastighet och ett antal platsspecifika bakgrundsvariabler studeras så kan trafikanternas hastighetsval
förklaras med vägspecifika egenskaper som hastighetsgräns och huruvida man har företräde eller inte,
men även med faktorer som beskriver vad som omger vägen såsom typ av bebyggelse och om det
finns oskyddade trafikanter i närheten. Vadeby och Anund (2019b) visade att för gator med
hastighetsbegränsning 40 km/tim var det bättre efterlevnad i citykärnan (stenstad) där man jobbat med
förstärkt gestaltning i form av gatsten, växtlighet och avbrytande färg på t.ex. gångbanor, medan det
var sämre efterlevnad på 40-gator i ytterområden med få omgivande detaljer och raka gator.
Vad gäller andelen inom gällande hastighetsgräns var det totalt sett 63 procent av den studerade
trafiken som höll gällande hastighetsgräns år 2021 vilket innebär att 37 procent körde för fort.
Efterlevnaden är sämst på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim där 49 procent av trafiken höll
hastighetsgränsen och 51 procent körde för fort. På gator med 50 km/tim var det 67 procent som höll
hastighetsgränsen, på 60 km/tim 74 procent och på 70 km/tim 78 procent. Hastighetsefterlevnaden är
därmed bäst på gator med hastighetsbegränsning 60 och 70 km/tim.
Kullgren (2021) har för fjärde året i rad studerat hastigheten hos yrkestrafiken på vägar i Stockholm
och Uppsala där hastigheten mättes på cirka 5 300 företagsbilar från sju olika branscher. Totalt sett var
andelen yrkestrafik som håller hastighetsgränsen 30 procent, vilket är betydligt lägre än efterlevnaden
för totaltrafiken som redovisas i denna studie (64 %). Högst andel överträdelser uppmättes i Kullgren
(2021) på gator med hastighetsgräns 40 km/tim (89 %), 30 km/tim (79 %) och 60 km/tim (76 %). ISO
39001-certifierade bolag visade generellt cirka 30 procent lägre andel fortkörning jämfört med ickecertifierade.
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Det är inga signifikanta förändringar mellan åren 2020 och 2021 vad gäller andel trafik som håller
hastighetsgränsen., men det finns en tendens till att efterlevnaden har försämrats något sedan 2020. Vi
kan dock konstatera att konfidensintervallen är vida och att det krävs stora förändringar för att kunna
visa på en eventuell signifikans. Detta gäller främst intervallen för andelen inom hastighetsgräns, där
det krävs en förändring på 8 procentenheter för att visa en signifikant förändring på totalen och ännu
vidare intervall för delresultaten per hastighetsgräns För att visa på en signifikant förändring av
reshastigheten krävs en förändring på cirka 2 km/tim.
Studeras andelen inom hastighetsgräns år 2021 uppdelad på fordonstyp var det 62 procent av alla
personbilar som körde inom gällande hastighetsgräns, 67procent av alla lastbilar/bussar och 77 procent
av lastbilarna med släp. Samma trend med högre andel inom hastighetsgräns för tunga fordon i tätort
kunde ses i Andersson (2004) då andelen överträdelser generellt var lägre för lastbilar med släp än för
personbilar (utan släp) i tätort.
Vad gäller andelen trafik som kör inom 5 km/tim över gällande hastighetsgräns visar resultaten sett
över alla hastighetsgränser och mätpunkter att det var 82 procent av trafiken som körde inom polisens
rapporteringsgräns. Resultat från hastighetsundersökningen 2020 på statliga vägar i landsbygd visar att
på det vägnätet var det 49 procent av trafiken som höll hastighetsgränsen, medan 66 procent körde
inom polisens rapporteringsgräns (Greijer och Nyfjäll, 2020). Hastighetsefterlevnaden på statliga
vägar var bättre för personbilister och motorcyklister jämfört med förare av lastbilar med släp. Här är
en skillnad jämfört med tätort där hastighetsefterlevnaden generellt sett är bättre.
Under 2020 omkom 26 gående och cyklister på det kommunala vägnätet, varav 21 på gator med
hastighetsgräns 50 km/tim eller lägre. Eftersom det är 2–3 gånger högre risk för en fotgängare att
dödas om man blir påkörd i 50 km/tim jämfört med 40 km/tim (Kröyer m.fl., 2014) finns stor potential
för att minska antalet dödade och allvarligt skadade genom att minska hastigheterna och öka
efterlevnaden. Vadeby, Forsman och Ekström, (2017) studerade trafiksäkerhetseffekter av att sänka
bashastigheten från 50 till 40 km/tim i tätort och visade att om alla gator med 50 km/tim sänks till 40
km/tim och medelhastigheten minskade 2 km/tim, så kan 5 liv per år sparas. Om man lyckas minska
medelhastigheten med 5 eller 10 km/tim kan istället 10 respektive 17 liv sparas.
För att öka efterlevnaden på gator i tätort kan tänkbara åtgärder vara att:
•

öka användningen av tekniska stödsystem såsom ISA (Intelligent stöd för anpassning av
hastighet) som hjälper föraren att hålla hastighetsgränsen.

•

Införa försäkringspremier som belönar de som håller hastigheten.

•

införa geofencing, geografiska staket som begränsar hastigheten i vissa områden.

•

öka användningen av trafiksäkerhetskameror, ATK (Automatisk Trafiksäkerhetskontroll).

•

öka den manuella polisövervakningen.

•

utforma gatorna så att det blir mer naturligt för trafikanterna att följa skyltad hastighetsgräns.

•

tänka på hur gestaltningen av en gata ser ut med tanke på t.ex. stensättningar och omgivande
planteringar.

Sammanfattningsvis kan konstateras att bristande hastighetsefterlevnad fortfarande är ett problem i
tätort, framför allt på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim. För att nå målet att 80 procent av
trafiken ska följa gällande hastighetsgräns år 2030 är det framför allt hastighetsefterlevnaden på gator
med låg hastighetsbegränsning som behöver förbättras.
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Bilaga 1. Fördelning av mätplatser på ort och hastighetsgräns 2021
Tabell 12. Län och mätort samt antal invånare (2021-09-30) i den kommun där mätorten ligger (källa
SCB: http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningenssammansattning/befolkningsstatistik/) samt antal mätplatser per hastighetsgräns och mätort.
Antal invånare i
kommunen
2021-09-30

Antal
mätplatser på
40 km/tim

Antal
mätplatser på
50 km/tim

Antal
mätplatser på
60 km/tim

Antal mätplatser på
70 km/tim

Län

Mätort

Blekinge

Karlshamn

32 335

tom

2

tom

1

Dalarna

Ludvika

26 514

3

tom

tom

tom

Gotland

Visby

61 031

tom

2

1

tom

Gävleborg

Sandviken

39 291

1

1

1

tom

Halland

Halmstad

104 461

2

tom

1

tom

Jämtland

Östersund

64 354

2

tom

1

tom

Jönköping

Nässjö

31 691

3

tom

tom

tom

Kalmar

Kalmar

71 255

1

tom

2

tom

Kronoberg

Växjö

95 671

tom

tom

3

tom

Norrbotten

Luleå

78 787

2

1

tom

2

Skåne

Malmö

350 647

2

tom

1

tom

Stockholm

Stockholm

977 345

tom

2

1

tom

Sörmland

Nyköping

57 511

2

tom

1

tom

Uppsala

Uppsala

236 509

2

tom

1

Tom

Värmland

Karlstad

95 167

1

1

1

tom

Västra
Götaland

Trollhättan

59 148

tom

4

tom

1

Västra
Götaland

Lidköping

40 478

1

tom

2

tom

Västra
Götaland

Göteborg

586 425

tom

4

tom

2

Västerbotten

Skellefteå

73 283

1

1

1

tom

Västernorrland Sundsvall

99 386

2

1

1

1

156 597

1

tom

2

tom

22 070

2

tom

tom

1

165 408

1

2

tom

2

Västmanland

Västerås

Örebro

Kumla

Östergötland

Linköping
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Bilaga 2. Utveckling hastigheter och efterlevnad 2012 - 2021
I Figur 12 redovisas reshastighet per år och hastighetsgräns mellan 2012 och 2021. Här bör noteras att
det inte är exakt samma antal punkter för varje hastighetsgräns under åren eftersom punkter som får ny
hastighetsgräns byter grupp. Förändringar mellan åren kan alltså till viss del förklaras av att det
tillkommer respektive faller bort punkter mellan åren vid en viss hastighetsgräns. Dessutom har det
tillkommit 11 nya mätplatser 2021 (på 50 och 70 km/tim) och resultaten år 2021 är därmed inte är helt
jämförbara med tidigare år. Skillnader på grund av detta bedöms dock vara små. Det finns en liten
tendens att reshastigheten har gått upp på gator med hastighetsgräns 40, 50 och 60 km/tim och ner på
70 km/tim år 2021, men förändringarna är inte signifikanta.

Figur 12. Reshastighet per år och hastighetsgräns mellan 2012 och 2021.
I Figur 13 redovisas andelen inom gällande hastighetsgräns för år 2012–2021 uppdelad per hastighetsgräns. Röd heldragen linje i figuren markerar nationellt mål om 80 procents hastighetsefterlevnad. För
hastighetsgräns 40 km/tim har andelen inom gällande hastighetsgräns legat runt 50 procent alla år
förutom 2015 då efterlevnaden var något sämre. För hastighetsgräns 50 och 60 km/tim är tendensen en
liten nedgång 2021 (ej signifikant) och för hastighetsgräns 70 km/tim ökade efterlevnaden något 2021,
inte heller där var dock förändringen signifikant.
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Figur 13. Andelen inom gällande hastighetsgräns mellan 2012 och 2021 uppdelad per hastighetsgräns
och år. Röd heldragen linje markerar nationellt mål om 80 procents hastighetsefterlevnad.
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Bilaga 3. Andel grövre överträdelser
Uppdelat på dag och natt
I Tabell 13 redovisas andel trafik som kör inom 5 km/tim över tillåten hastighetsgräns (polisens
rapporteringsgräns) och i Tabell 14 andel trafik som kör mer än 30 km/tim över tillåten hastighet
uppdelad på dag (kl. 06–20) respektive natt (kl. 20–06). Totalt sett över alla hastighetsgränser år 2021
och mätpunkter sker 89 procent av trafiken dagtid. Dagtid kör 83 procent av den studerade trafiken
inom polisens rapporteringsgräns, medan det nattetid är 77 procent. Även bland de grövsta
hastighetsöverträdarna är efterlevnaden sämre nattetid och sämst efterlevnad är det på gator med 40
km/tim i hastighetsbegränsning. Det har inte skett några signifikanta förändringar mellan 2020 och
2021.
Tabell 13. Andel trafik (%) som kör inom 5 km/tim över tillåten hastighet uppdelad på dag (kl 06–20)
respektive natt (20–06). Alla fordon. 95-procentiga konfidensintervall.
Hastighetsgräns

Andel inom + 5 km/tim, dag, 2020

Andel inom + 5 km/tim, dag, 2021

Differens

(km/tim)

(%)

(%)

(%-enheter)

40

77,7

75,3

-2,4 ± 12,2

50

90,1

84,3

-5,8 ± 9,3

60

90,0

89,3

-0,7 ± 7,8

70

87,9

91,6

3,8 ± 6,5

Totalt

85,9

82,8

-3,0 ± 5,7

Hastighetsgräns

Andel inom + 5 km/tim, natt, 2020

Andel inom + 5 km/tim, natt, 2021

Differens

(km/tim)

(%)

(%)

(%-enheter)

40

70,3

69,6

-0,7 ± 10,6

50

83,1

79,4

-3,7 ± 10,9

60

84,6

80,6

-4,0 ± 9,1

70

83,1

88,0

4,9 ± 9,4

Totalt

79,2

77,2

-2,0 ± 5,9
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Tabell 14. Andel trafik (%) som kör mer än 30 km/tim över tillåten hastighet uppdelad på dag (kl. 06–
20) respektive natt (kl. 20–06). Alla fordon. 95-procentiga konfidensintervall.
Hastighetsgräns

Andel över + 30 km/tim, dag, 2020

Andel över + 30 km/tim, dag, 2021

Differens

(km/tim)

(%)

(%)

(%-enheter)

40

0,2

0,3

0,1 ± 0,7

50

0,1

0,2

0,2 ± 0,2

60

0,2

0,1

0,0 ± 0,2

70

0,2

0,1

0,0 ± 0,2

Totalt

0,1

0,2

0,1 ± 0,2

Hastighetsgräns

Andel över + 30 km/tim, natt, 2020

Andel över + 30 km/tim, natt, 2021

Differens

(km/tim)

(%)

(%)

(%-enheter)

40

0,8

1,0

0,2 ± 1,0

50

0,5

0,9

0,3 ± 0,7

60

0,9

0,9

0,1 ± 0,7

70

1,0

0,6

-0,4 ± 0,8

Totalt

0,7

0,9

0,2 ± 0,5
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Uppdelat på fordonstyp
I Tabell 15 redovisas andelen trafik som kör inom 5 km/tim över tillåten hastighet uppdelad på
fordonstyperna: personbil, lastbil och lastbil med släp. Bland personbilar är det 82 procent som kör
inom 5 km/tim över tillåten hastighetsgräns medan andelen är 85 procent för lastbil/buss och 91
procent för lastbil med släp. Det är inga statistiskt signifikanta förändringar jämfört med 2020.
I Tabell 17 redovisas andelen trafik som kör mer än 30 km/tim över tillåten hastighet uppdelad på
fordonstyperna: personbil och lastbil/buss. Genomgående är det väldigt få som kör mer än 30 km/tim
för fort i tätort. Det är i princip inga lastbilar med släp som kör mer än 30 km/tim för fort och därför
särredovisas inte den gruppen.
Tabell 15. Andel trafik (%) som kör inom 5 km/tim över tillåten hastighet uppdelad på år, fordonstyp
och hastighetsgräns.
Hastighetsgräns

Andel inom + 5 km/tim, personbil
2020

Andel inom + 5 km/tim, personbil
2021

Differens

(km/tim)

(%)

(%)

(%-enheter)

40

76,1

74,1

-2,0 ± 12,2

50

89,0

83,3

-5,7 ± 9,6

60

89,3

88,0

-1,3 ± 8,0

70

87,0

90,9

3,9 ± 7,4

Totalt

84,7

81,8

-2,9 ± 5,8

Andel inom + 5 km/tim, lastbil/buss
2020

Andel inom + 5 km/tim, lastbil/buss
2021

Differens

Hastighetsgräns
(km/tim)

(%)

(%)

(%enheter)

40

81,9

78,5

-3,4 ± 14,4

50

92,5

85,0

-7,5 ± 10,2

60

90,3

93,1

2,8 ± 7,1

70

93,8

93,7

0,0 ± 4,5

Totalt

88,9

85,0

-3,9 ± 6,4

Andel inom + 5 km/tim, lastbil m släp
2020

Andel inom + 5 km/tim, lastbil m släp
2021

Differens

Hastighetsgräns
(km/tim)

(%)

(%)

(%enheter)

40

88,3

88,9

0,6 ± 16,5

50

98,8

89,3

-9,5± 12,6

60

95,2

94,3

-0,9 ± 11,6

70

97,0

97,6

0,6 ± 2,6

Totalt

94,7

90,9

-3,8 ± 7,6
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Tabell 16. Andel trafik (%) som kör mer än 30 km/tim över tillåten hastighet uppdelad på år,
fordonstyp och hastighetsgräns.

40

Hastighetsgräns

Andel över + 30 km/tim, personbil
2020

Andel över + 30 km/tim, personbil
2021

Differens

(km/tim)

(%)

(%)

(%-enheter)

40

0,3

0,4

0,1 ± 0,7

50

0,1

0,3

0,2 ± 0,3

60

0,2

0,2

0,0 ± 0,2

70

0,3

0,2

-0,1 ± 0,3

Totalt

0,2

0,3

0,1 ± 0,3

Andel över + 30 km/tim, lastbil/buss
2020

Andel över + 30 km/tim, lastbil/buss
2021

Differens

Hastighetsgräns
(km/tim)

(%)

(%)

(%enheter)

40

0,1

0,1

0,0 ± 0,8

50

0,0

0,1

0,1 ± 0,1

60

0,1

0,1

-0,1 ± 0,2

70

0,0

0,1

0,1 ± 0,0

Totalt

0,1

0,1

0,0 ± 0,3
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OM VTI

TI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn.
Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att
uppnå Sveriges transportpolitiska mål.
Verksamheten omfattar samtliga transportslag och områdena väg- och banteknik, drift och underhåll, fordonsteknik, trafiksäkerhet, trafikanalys, människan
i transportsystemet, miljö, planerings- och beslutsprocesser, transportekonomi
samt transportsystem. Kunskapen från institutet ger beslutsunderlag till aktörer
inom transportsektorn och får i många fall direkta tillämpningar i såväl nationell
som internationell transportpolitik.
VTI utför forskning på uppdrag i en tvärvetenskaplig organisation. Medarbetarna
arbetar också med utredning, rådgivning och utför olika typer av tjänster inom
mätning och provning. På institutet finns tekniskt avancerad forskningsutrustning
av olika slag och körsimulatorer i världsklass. Dessutom finns ett laboratorium för
vägmaterial och ett krocksäkerhetslaboratorium.
I Sverige samverkar VTI med universitet och högskolor som bedriver närliggande
forskning och utbildning. Vi medverkar även kontinuerligt i internationella forskningsprojekt, framförallt i Europa, och deltar aktivt i internationella nätverk
och allianser.
VTI är en uppdragsmyndighet som lyder under regeringen och hör tilI Infrastrukturdepartementets verksamhets-/ansvarsområde. Vårt kvalitetsledningssystem
är certifierat enligt ISO 9001 och vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO
14001. Vissa provningsmetoder vid våra laboratorier för krocksäkerhetsprovning
och vägmaterialprovning är dessutom ackrediterade av Swedac.

Statens väg- och transportforskningsinstitut • www.vti.se • vti@vti.se • +46 (0)13–20 40 00
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Kommunerna i Värmlands län
Kommunfullmäktige tillhanda
För kännedom till nämnd med
ansvar för tobakstillsyn

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 1 augusti
Länsstyrelsen informerar härmed om ny lagstiftning som förväntas beslutas
av Sveriges riksdag den 21 juni. Vi uppmanar därför kommunen att följa nyhetsrapporteringen. Om riksdagen inte beslutar att införa den nya lagen kan
kommunen bortse från innehållet i detta brev. Om riksdagen beslutar att införa den nya lagen behöver kommunen vidta ett antal åtgärder vilka gås igenom nedan. Observera att det kan finnas fler åtgärder som behöver vidtas.
Kommunen bör redan nu ta del av informationen nedan så att nödvändiga
åtgärder hinner förberedas i tid till lagens förväntade ikraftträdande.
Den 1 augusti 2022 förväntas lag (xxxx:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter
att träda i kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste
anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel
vitt snus. Produkterna kommer bara få säljas till den som fyllt 18 år, den
som säljer produkterna ska förvissa sig om mottagarens ålder och inne på
varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria
nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. Det kommer även finnas
bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara
märkta med hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas även förordning (xxxx:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter införas.
Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter.
Kommunen blir tillsynsmyndighet
Kommunen och Polismyndigheten kommer att vara ansvariga för tillsynen
på försäljningsställena. Länsstyrelsen får det regionala tillsynsansvaret och
ska även biträda kommunerna med information och råd samt främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och
andra.
Viktigt att tänka på är att kommunen måste vidta vissa åtgärder med anledning av den nya lagen:
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Kommunen behöver fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara
för att ta emot anmälningar från försäljningsställen och bedriva tillsyn över dessa.
De handläggare som ska arbeta med tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter kan behöva delegation för detta.
Det måste finnas anmälningsblanketter för de säljare som vill sälja
tobaksfria nikotinprodukter. Skicka ut blanketten till de försäljningsställen ni redan vet säljer sådana produkter idag.
Tillsynsprotokoll behöver tas fram alternativt införlivas i andra befintliga tillsynsprotokoll.
Avgiftstaxor behöver ändras till att även omfatta tobaksfria nikotinprodukter.
Kommunens hemsida behöver uppdateras med information om den
nya lagen, anmälningsblanketter, egenkontroll m.m.
Skicka ut information om den nya lagen till försäljningsställen.

Länsstyrelsen arbetar med att ta fram ett informationsblad om lagen som
kommunen har möjlighet att vidaredistribuera till försäljare i er kommun.
Länsstyrelsen räknar med att distribuera informationsbladet till kommunen
den 21 juni när riksdagen har fattat beslut. Det finns redan nu dekaler om
18-årsgräns som kommunen kan beställa från Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen behöver era kontaktuppgifter
För vårt framtida arbete och dialog med kommunen behöver vi veta vilken
nämnd som kommer att ha ansvaret för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. När beslut om ansvarig nämnd har fattats önskar Länsstyrelsen
att kommunen meddelar oss e-postadress till nämnden genom att mejla till
Länsstyrelsen.
Har kommunen några frågor eller funderingar kring lag om tobaksfria nikotinprodukter samt vid dekalbeställning är ni välkomna att kontakta Länsstyrelsen Värmland på matias.kivisto@lansstyrelsen.se / 010 224 73 34.

Matias Kivistö
Tillsynshandläggare – alkohol & tobak
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2022-03-01
Kommunrevisionen

För kännedom: Revisorerna för de ingående kommunerna i den gemensamma nämnden; Östra
Värmlands Överförmyndarnämnd (Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors).

Beträffande granskning av Östra Värmlands Överförmyndarnämnd
2021
För kännedom överlämnar härmed revisorerna i Kristinehamn en redogörelse för årets
granskningsinsatser
avseende
den
gemensamma
nämnden;
Östra
Värmlands
Överförmyndarnämnd.
Revisorerna har genomfört den årliga grundläggande granskningen via studier av relevanta
dokument bl.a. protokoll, verksamhetsplan, delårsrapport, internkontrollplan. Därutöver har
revisorerna genomfört ett dialogmöte med ledamöter från nämnden.
Vi har i vår granskning inte funnit något som föranleder några avvikande uttalanden i vår
revisionsberättelse avseende Östra Värmlands Överförmyndarnämnd.
Om ni önskar en redogörelse eller har frågor kring den grundläggande granskningen finns
erbjudande om ett Teams-möte med Kristinehamns kommuns revisorer den 8 april kl. 10.30.
Anmälan till detta möte sker till:
david.backer@kpmg.se

Rolf Larsson
Ordförande kommunrevisionen Kristinehamns kommun
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1

Inledning/Bakgrund
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.
Den grundläggande granskningen är den granskning som varje år genomförs
avseende styrelse och nämnder. Den är till sin karaktär en löpande insamling av fakta
och iakttagelser och ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

1.1

Syfte
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har varit att bedöma om
nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och kontroll av
verksamheten.

1.2

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av underlag, som bland annat
verksamhetsplan, strategisk plan, delårsrapport samt internkontrollplan och tillhörande
rapport för 2021. Detta har sedan kompletterats med ett dialogmöte mellan
Kristinehamns kommunrevisorer och företrädare för överförmyndarnämnden.
Iakttagelserna har sammanställts till en rapport vars primära syfte är att utgöra delar av
underlaget till revisorernas ansvarsprövning för år 2021.

2

Resultat av granskningen
Nedan redovisas resultatet från dokumentstudierna samt från de iakttagelser utifrån
den dialog som fördes mellan med ledamöterna i nämnden. Iakttagelserna utifrån
dialogen baseras på revisorernas diskussion med ledamöterna. Ambitionen är inte att
fullständigt redovisa för de diskussioner som förts med varje nämnd/styrelse utan att
återge revisorernas viktigaste iakttagelser.

2
© 2022 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

2.1

Östra Värmlands överförmyndarnämnd

2.1.1

Målstyrning
Överförmyndarnämnden har formulerat fem mål för 2021. Då nämnden är gemensam
för fyra kommuner är inte målen kopplade till någon av kommunernas
kommunfullmäktiges mål.
Delårsrapporten för 2021 innehåller en uppföljning av mål och indikatorer och
inkluderar en prognos för måluppfyllnad vid årets slut. En analys per mål har gjorts.
Enligt delårsrapporten är prognosen för måluppfyllnad vid årets slut:

— 1 av 5 mål bedöms bli uppnådda utifrån beslutade indikatorer.
— 3 av 5 mål bedöms bli delvis uppnådda utifrån beslutade indikatorer.
— 1 av 5 mål bedöms inte bli uppnådda utifrån beslutade indikatorer.
Nämndens ledamöter upplever målen som relevanta och beskriver att förvaltningen tar
fram förslag till mål som politikerna tar ställning till. Nämnden upplever att de får bra
redovisningar av måluppfyllelsen och har nära samarbete med verksamheten.
Ledamöterna beskriver att en av nämndens utmaningar är att ärendena blir allt mer
komplexa och att det då är svårt att få ställföreträdare. Beslut har fattats om att anlita
professionella ställföreträdare, vilket ju dock är förknippat med en kostnad.

2.1.2

Ekonomistyrning
Delårsrapporten innehåller en ekonomisk uppföljning inklusive prognos för helåret.
Prognosen anger ett positivt resultat, vilket förklaras i ett analysavsnitt i rapporten.
Nämndens ledamöter upplever att budgeten är anpassad till verksamheten. Under
2021 fick nämnden ett överskott på grund av frånvarande personal under pandemin.
Nämnden har under året fått information om avvikelser. Ekonomisk uppföljning sker tre
gånger per år där ekonomen medverkar och presenterar det ekonomiska utfallet.

2.1.3

Intern kontroll
Vi har tagit del av internkontrollplan för 2021, som tydligt innehåller riskområde,
kontrollpunkt, tidpunkt, hur och vem som ansvarar. Vi har även tagit del av
delårsrapporteringen av internkontrollplanen till nämnden, där status på
kontrollpunkterna framgår.
Nämndens ledamöter anser sig delaktiga i arbetet med riskanalys och att de har
påverkan på internkontrollplanen och lägger även till kontroller. Nämndens ordförande
anser förvaltningen ger er nämndsledamöter god information om risker i olika
verksamheter, system och processer.
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2.2

Bedömning
Vi bedömer att överförmyndarnämndens måluppfyllelse är delvis tillfredsställande.
Vår bedömning är att överförmyndarnämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning
och rapportering avseende verksamhetens ekonomi och resultat.
Vår övergripande bedömning är att överförmyndarnämnden har ett system för att
säkerställa en tillräcklig intern kontroll.
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2022-03-01
Kommunrevisionen

För kännedom: Revisorerna för de ingående kommunerna i den gemensamma nämnden; Administrativa nämnden (Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga)

Beträffande granskning av Administrativa nämnden 2021
För kännedom överlämnar härmed revisorerna i Kristinehamn en redogörelse för årets granskningsinsatser avseende den gemensamma nämnden; Administrativa nämnden.
Revisorerna har genomfört den årliga grundläggande granskningen via studier av relevanta dokument bl.a. protokoll, verksamhetsplan, delårsrapport, internkontrollplan. Därutöver har revisorerna genomfört ett dialogmöte med ledamöter från nämnden.
Vi har i vår granskning inte funnit något som föranleder några avvikande uttalanden i vår revisionsberättelse avseende den administrativa nämnden.
Om ni önskar en redogörelse eller har frågor kring den grundläggande granskningen finns erbjudande om ett Teams-möte med Kristinehamns kommuns revisorer den 8 april kl. 10.30. Anmälan till detta möte sker till:
david.backer@kpmg.se

Rolf Larsson
Ordförande kommunrevisionen Kristinehamns kommun
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1

Inledning/Bakgrund
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.
Den grundläggande granskningen är den granskning som varje år genomförs
avseende styrelse och nämnder. Den är till sin karaktär en löpande insamling av fakta
och iakttagelser och ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

1.1

Syfte
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har varit att bedöma om
nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och kontroll av
verksamheten.

1.2

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av underlag, som bland annat
verksamhetsplan, strategisk plan, delårsrapport samt internkontrollplan och tillhörande
rapport för 2021. Detta har sedan kompletterats med ett dialogmöte mellan
Kristinehamns kommunrevisorer och företrädare för administrativa nämnden.
Iakttagelserna har sammanställts till en rapport vars primära syfte är att utgöra delar av
underlaget till revisorernas ansvarsprövning för år 2021.
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2

Resultat av granskningen
Nedan redovisas resultatet från dokumentstudierna samt från de iakttagelser utifrån
den dialog som fördes mellan med ledamöterna i nämnden. Iakttagelserna utifrån
dialogen baseras på revisorernas diskussion med ledamöterna. Ambitionen är inte att
fullständigt redovisa för de diskussioner som förts med varje nämnd/styrelse utan att
återge revisorernas viktigaste iakttagelser.

2.1

Administrativa nämnden
Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors har en gemensam administrativ nämnd
som har uppdraget att hantera löneadministrationen. Nämnden är placerad i
Kristinehamn.
Karlskoga kommun har under 2021 gjort en fördjupad granskning av Lönecentrum.
Kristinehamns revisorer har fått ta del av rapporten under januari 2022. Några av
granskningens slutsatser inkluderar är att löne- och pensionsadministrationsprocessen
inom Lönecentrum fungerar tillfredsställande
Administrativa nämnden rekommenderas att
— utforma en övergripande dokumenterad beskrivning av hela löneprocessen
där det tydligt framgår de olika funktionernas uppdrag och ansvar i de olika
delarna av processen
— säkerställa att Lönecentrum har tillgång till kommunens attestförteckning för
att kunna kontrollera att rätt attestant undertecknat manuella rapporter
— genomföra en årlig riskbedömning som underlag till beslut om
internkontrollplan
— ta initiativ till att förtydliga chefernas ansvar i löneprocessen samt ta fram
förslag på rutiner för hur cheferna ska signera/attestera löneutbetalningarna

2.1.1

Målstyrning
Då den administrativa nämnden är gemensam för fyra kommuner har nämndens mål
inte tydlig koppling till någon av kommunernas kommunfullmäktiges mål. Nämnden
anger att de har haft diskussioner om vilken kommuns mål man ska ta hänsyn till.
Nämndens ledamöter upplever en delaktighet i att ta fram målen. De framhåller att de
faktum att nämnden endast har en målgrupp dvs anställda som får lön från
kommunerna, gör det enklare att sätta konkreta mål, än för andra nämnder.
Nämndens måluppfyllelse följs inte upp under året, utan endast i samband med
årsredovisningen. Rapporten för 2021 är ännu inte beslutad, men i underlagen till
nämndsammanträdet i februari 2022 framgår nedan resultat:

— 2 av 3 mål bedöms som uppnådda utifrån beslutade indikatorer.
— 1 av 3 mål bedöms som delvis uppnådda utifrån beslutade indikatorer.
— 0 av 3 mål bedöms en inte uppnådda utifrån beslutade indikatorer.
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2.1.2

Ekonomistyrning
Vi har tagit del av nämndens ekonomiska uppföljning för januari-oktober 2021. Den
innehåller inte en prognos för återstoden av året.
Uppföljningen visar på ett ekonomiskt överskott vid tredje kvartalet. Nämndens
ledamöter uppger att årets utfall inte gett lika stort överskott som tidigare, vilket betyder
att de varit bättre på att budgetera. Ledamöterna upplever den ekonomiska
redovisningen som tydlig och att det är enkelt att återrapportera till sin egen kommun.

2.1.3

Intern kontroll
Nämnden fastställer en årlig internkontrollplan, vilken följs upp under året. Vi har tagit
del av uppföljningen per juli 2021 och noterar att rapporten beskriver hur verksamheten
har arbetat med de identifierade kontrollerna. Nämndens ledamöter upplever att
nämndens handfasta uppdrag gör att det är enkelt att ta fram relevanta internkontroller.
Vidare upplever de att Lönecentrum har fungerande system för att uppmärksamma och
ta hand om avvikelser, och rapporterar då till nämnden.
Nämnden har inte gjort en omvärldsanalys för att identifiera större risker som kommer
från externt håll, exempelvis rörande IT-säkerhet.

2.2

Bedömning
Verksamhetsmålen bedöms vara utformade så att de är mätbara men nämnden har
dock inte följt upp dem under året. Vi bedömer att Administrativa nämndens
måluppfyllelse är delvis tillfredsställande.
Vår bedömning är att administrativa nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning
och rapportering avseende verksamhetens ekonomi och resultat.
Vår övergripande bedömning är att administrativa nämnden har ett system för att
säkerställa en tillräcklig intern kontroll.
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2022-03-18

Följebrev granskning av årsbokslut
Vi har, med hjälp av KPMG, genomfört en granskning av kommunens årsredovisning för
räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Uppdraget innebär att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna och
kommunfullmäktige ett tillräckligt underlag inför revisionsberättelsen.
KPMG har granskat årsredovisningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter i
denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal
bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed. Resultatutfallet för helåret
uppgår till 9,0 mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än budgeterat resultat. Skatteintäkter och
generella statsbidrag blev 10,7 mnkr högre än budget samtidigt som finansnettot och
nettokostnaderna också blev högre än budgeterat. Det beror främst på negativa
budgetavvikelser inom Funktionsstöd, Hemtjänst och Särskilt boende samt en nedskrivning
av andelar i dotterbolag. Bedömningen är att kommunen har uppnått balanskravet för
helåret. Av underskottet från 2019 återstår 2,3 mnkr att återställa inom ett år. Det saknas
upplysning i förvaltningsberättelsen om på vilket sätt kommunen avser att kunna återställa
underskottet.
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen har inte gjort någon sammantagen
bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås. Vi rekommenderar
kommunstyrelsen att göra en sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk
hushållning kommer att uppnås. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte
omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet. Vi rekommenderar
kommunstyrelsen att ta fram mål med betydelse för god ekonomisk hushållning
för kommunkoncernen. Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda
finansiella målen endast delvis har uppnåtts 2021 eftersom endast två av tre mål bedöms
uppfyllda.
Vår sammanfattande bedömning är att det är svårt att avgöra vad som krävs för att ett
verksamhetsmål ska anses vara uppfyllt. Verksamhetsmålen och inriktningsmålen bedöms
också svåra att mäta. Av den anledningen avstår vi ifrån att uttala oss om huruvida resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen.
Utöver ovanstående synpunkter hänvisar vi till vår rapport som helhet.
Vi önskar att kommunstyrelsen inkommer med kommentarer utifrån ovanstående
iakttagelser, senast den 15 augusti 2021.
För kommunrevisionen
Ingemar Olsson
Ordförande
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Drifts- och servicenämnden
Grundläggande granskning Karlstads kommun 2021

Inledning
Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder.
Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar
och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning,
kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan
riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.
Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse.
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:
1.
2.
3.
4.

Styrning, kontroll och åtgärder.
Måluppfyllelse för verksamheten.
Måluppfyllelse för ekonomin.
Internkontroll.

Nr (1) och (4) utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att
bedöma om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3).
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av
mål och budget 2021.
Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I
övrigt se “syfte och revisionsfrågor”. Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt),
gult (delvis) och röd (otillräckligt).
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Sammanfattning - Drifts- och servicenämnden
Granskningsområde

Revisionell
bedömning

Ändamålsenlighet

Gul

Nämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts
på ett ändamålsenligt sätt under år 2021. I drift- och
servicenämndens årsredovisning 2021 bedöms 4 av 8 mål som
uppfyllda. Vid flera mål noteras att ett arbete kommer fortsatt pågå
under 2022, bland annat insatser för att öka kännedom om
nämndens potential, framtida samverkansområden inom nämndens
ansvarsområde samt utveckling av gymnasiesamverkan.
Med anledning av ovanstående redovisad måluppfyllelse bedöms
måluppfyllelsen som delvis god, detta då ca 50% av nämndens mål
är uppfyllda.

Grön

Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. Drift- och
servicenämndens mål är som alltid att visa ett kostnadsneutralt
resultat där varje kostnad också ska motsvaras med en intäkt. Årets
överskott beror på att intäkterna från medlemsavgifterna var 328 tkr
högre än omkostnaderna för nämnden.

Gul

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har delvis
varit tillräcklig under år 2021. Detta med hänvisning till att nämnden
inte beslutat om någon internkontrollplan för året 2021.

Baseras på revisionsfråga 5a

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a,
3a-c, 4a-d, 6a-f

Grundläggande granskning av styrelse och nämnder Karlstads kommun
PwC

Kommentar

Mars 2022
3

Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har nämnden antagit en plan för sin
verksamhet?

Grön

2021-02-26 §3
Verksamhetsplan och budget 2021

2. Budget

a) Har nämnden antagit en budget för sin
verksamhet?

Grön

2021-02-26 §3
Verksamhetsplan och budget 2021

3. Mål

a) Finns mål formulerade för nämndens
verksamhet?

Grön

I verksamhetsplanen framgår mål för nämndens
verksamhet.

b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?

Grön

Antagen budget är att betrakta som ekonomiskt
mål.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

4. Rapportering och
åtgärder

Gul

En övervägande del av målen för nämnden
baseras på genomförda aktiviteter. För ett fåtal av
målen finns en indikator och målvärde.

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för
rapportering till nämnden?

Grön

I Karlstads kommun ska ekonomi och verksamhet
följas upp i samband med 4-månaders prognos
(T1), delårsrapport (T2) och årsredovisning.
Verksamhetsmålen följs upp i samband med T2
och årsredovisning.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och
resultat?

Grön

En tydlig rapportering av ekonomi redovisas vid
tertialrapport 1, 2 och årsredovisning. Nämnden
följer upp mål i samband med delårsrapport och
årsredovisning. I delårsrapport görs en avstämning
mot antalet genomförda aktiviteter samt en
beskrivning av hur verksamheten arbetar med
respektive mål.
I delårsrapport lämnas prognos för måluppfyllelsen
(vilka och hur många mål som förväntas uppfyllas).
Att nämnden lämnar en prognos är en positiv
utveckling i jämförelse med föregående år.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
4. Rapportering och
åtgärder

5. Måluppfyllelse

Bedömning
c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål
för verksamheten?

Röd

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål
för ekonomin?

Ej tillämpbar

a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten?

Gul

Ev. noteringar
I drift- och servicenämndens delårsrapport 2021
bedöms 5 av 8 mål som uppfyllda.
Vid flera mål noteras att ett arbete ännu inte
påbörjats, bland annat arbetet med att öka
kännedom om nämndens potential.
Vid sammanträdet 2021-09-17 §7 godkänner
nämnden delårsrapporten och vidtar inga
ytterligare åtgärder för ökad måluppfyllnad.
Inga budgetavvikelser beräknas för 2021.
Revisionsfrågan bedöms som ej tillämpbar.
I drift- och servicenämndens årsredovisning 2021
bedöms 4 av 8 mål som uppfyllda. Vid flera mål
noteras att ett arbete kommer fortsatt pågå under
2022, bland annat insatser för att öka kännedom
om nämndens potential, framtida
samverkansområden inom nämndens
ansvarsområde samt utveckling av
gymnasiesamverkan.
Med anledning av ovanstående redovisad
måluppfyllelse bedöms måluppfyllelsen som
delvis god, detta då ca 50% av nämndens mål är
uppfyllda.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin?

Grundläggande granskning av styrelse och nämnder Karlstads kommun
PwC

Grön

Drift- och servicenämndens mål är att visa ett
kostnadsneutralt resultat där varje kostnad också
ska motsvaras med en intäkt. Årets överskott
2021 beror på att intäkterna från
medlemsavgifterna var 328 tkr högre än
omkostnaderna för nämnden.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
6. Intern kontroll

Bedömning
a)Finns en dokumenterad riskanalys för intern
kontroll?
b)Har nämnden antagit en plan för intern kontroll
för innevarande år?

Ej tillämpbar

Röd

Ev. noteringar

Ej tillämpbar med hänvisning till 6b.
Drifts- och servicenämnden har inte beslutat om
någon internkontrollplan för 2021.

c)Är planen heltäckande, dvs. omfattar den
förekommande risker av olika slag?

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar med hänvisning till 6b.

d)Har nämnden upprättat direktiv för rapportering
av intern kontroll till nämnden?

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar med hänvisning till 6b.

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar med hänvisning till 6b.

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar med hänvisning till 6b.

e)Sker rapportering till nämnden enligt direktiv?

f)Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån
lämnad rapportering?

Grundläggande granskning av styrelse och nämnder Karlstads kommun
PwC

Mars 2022
6

Sammanfattning - Drifts- och servicenämnden
Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:
●

Vi rekommenderar att nämnden säkerställer att mål även mäts genom en indikator med ett mätvärde som är
kopplat till respektive mål. Detta för att nämnden ska konsekvent kunna följa upp måluppfyllelse i samband med
rapportering.

●

Vi rekommenderar nämnden att vid låg prognostiserad måluppfyllelse vidta åtgärder.

●

Vi rekommenderar nämnden att upprätta en internkontrollplan årligen, detta i enlighet med Karlstads kommuns
reglemente för internkontroll.
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Sammanställning närvaro
Närvaro sammanträden per
kommun

2021-02-26

2021-05-21

2021-09-17

2021-11-12

2021-12-03

2022-02-25

Totalt

x

x

5/6

x

x

6/6

x
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Sunne

x

x

x

Eda

x

x

x

Filipstad

x

x

x

Forshaga

x

x

x

x

x

x

6/6

Grums

x

x

x

x

x

x

6/6

Hagfors

x

x

x

x

x

x

6/6

Hammarö

x

x

x

x

x

x

6/6

Kristinehamn

x

x

x

Munkfors

x

x

x

x

x
x

4/6

Storfors
Säffle

x

x

Årjäng

x

x

Arvika

x

x

Kil
Region Värmland

x

Torsby

x

Karlstad

x
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Grundläggande granskning Karlstads kommun 2021

Inledning
Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder.
Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar
och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning,
kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan
riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.
Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse.
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:
1.
2.
3.
4.

Styrning, kontroll och åtgärder.
Måluppfyllelse för verksamheten.
Måluppfyllelse för ekonomin.
Internkontroll.

Nr (1) och (4) utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att
bedöma om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3).
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av
mål och budget 2021.
Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I
övrigt se “syfte och revisionsfrågor”. Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt),
gult (delvis) och röd (otillräckligt).

Grundläggande granskning av styrelse och nämnder Karlstads kommun
PwC

Mars 2022
2

Sammanfattning - Drifts- och servicenämnden
Granskningsområde

Revisionell
bedömning

Ändamålsenlighet

Gul

Nämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts
på ett ändamålsenligt sätt under år 2021. I drift- och
servicenämndens årsredovisning 2021 bedöms 4 av 8 mål som
uppfyllda. Vid flera mål noteras att ett arbete kommer fortsatt pågå
under 2022, bland annat insatser för att öka kännedom om
nämndens potential, framtida samverkansområden inom nämndens
ansvarsområde samt utveckling av gymnasiesamverkan.
Med anledning av ovanstående redovisad måluppfyllelse bedöms
måluppfyllelsen som delvis god, detta då ca 50% av nämndens mål
är uppfyllda.

Grön

Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. Drift- och
servicenämndens mål är som alltid att visa ett kostnadsneutralt
resultat där varje kostnad också ska motsvaras med en intäkt. Årets
överskott beror på att intäkterna från medlemsavgifterna var 328 tkr
högre än omkostnaderna för nämnden.

Gul

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har delvis
varit tillräcklig under år 2021. Detta med hänvisning till att nämnden
inte beslutat om någon internkontrollplan för året 2021.

Baseras på revisionsfråga 5a

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a,
3a-c, 4a-d, 6a-f
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har nämnden antagit en plan för sin
verksamhet?

Grön

2021-02-26 §3
Verksamhetsplan och budget 2021

2. Budget

a) Har nämnden antagit en budget för sin
verksamhet?

Grön

2021-02-26 §3
Verksamhetsplan och budget 2021

3. Mål

a) Finns mål formulerade för nämndens
verksamhet?

Grön

I verksamhetsplanen framgår mål för nämndens
verksamhet.

b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?

Grön

Antagen budget är att betrakta som ekonomiskt
mål.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

4. Rapportering och
åtgärder

Gul

En övervägande del av målen för nämnden
baseras på genomförda aktiviteter. För ett fåtal av
målen finns en indikator och målvärde.

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för
rapportering till nämnden?

Grön

I Karlstads kommun ska ekonomi och verksamhet
följas upp i samband med 4-månaders prognos
(T1), delårsrapport (T2) och årsredovisning.
Verksamhetsmålen följs upp i samband med T2
och årsredovisning.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och
resultat?

Grön

En tydlig rapportering av ekonomi redovisas vid
tertialrapport 1, 2 och årsredovisning. Nämnden
följer upp mål i samband med delårsrapport och
årsredovisning. I delårsrapport görs en avstämning
mot antalet genomförda aktiviteter samt en
beskrivning av hur verksamheten arbetar med
respektive mål.
I delårsrapport lämnas prognos för måluppfyllelsen
(vilka och hur många mål som förväntas uppfyllas).
Att nämnden lämnar en prognos är en positiv
utveckling i jämförelse med föregående år.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
4. Rapportering och
åtgärder

5. Måluppfyllelse

Bedömning
c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål
för verksamheten?

Röd

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål
för ekonomin?

Ej tillämpbar

a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten?

Gul

Ev. noteringar
I drift- och servicenämndens delårsrapport 2021
bedöms 5 av 8 mål som uppfyllda.
Vid flera mål noteras att ett arbete ännu inte
påbörjats, bland annat arbetet med att öka
kännedom om nämndens potential.
Vid sammanträdet 2021-09-17 §7 godkänner
nämnden delårsrapporten och vidtar inga
ytterligare åtgärder för ökad måluppfyllnad.
Inga budgetavvikelser beräknas för 2021.
Revisionsfrågan bedöms som ej tillämpbar.
I drift- och servicenämndens årsredovisning 2021
bedöms 4 av 8 mål som uppfyllda. Vid flera mål
noteras att ett arbete kommer fortsatt pågå under
2022, bland annat insatser för att öka kännedom
om nämndens potential, framtida
samverkansområden inom nämndens
ansvarsområde samt utveckling av
gymnasiesamverkan.
Med anledning av ovanstående redovisad
måluppfyllelse bedöms måluppfyllelsen som
delvis god, detta då ca 50% av nämndens mål är
uppfyllda.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin?

Grundläggande granskning av styrelse och nämnder Karlstads kommun
PwC

Grön

Drift- och servicenämndens mål är att visa ett
kostnadsneutralt resultat där varje kostnad också
ska motsvaras med en intäkt. Årets överskott
2021 beror på att intäkterna från
medlemsavgifterna var 328 tkr högre än
omkostnaderna för nämnden.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
6. Intern kontroll

Bedömning
a)Finns en dokumenterad riskanalys för intern
kontroll?
b)Har nämnden antagit en plan för intern kontroll
för innevarande år?

Ej tillämpbar

Röd

Ev. noteringar

Ej tillämpbar med hänvisning till 6b.
Drifts- och servicenämnden har inte beslutat om
någon internkontrollplan för 2021.

c)Är planen heltäckande, dvs. omfattar den
förekommande risker av olika slag?

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar med hänvisning till 6b.

d)Har nämnden upprättat direktiv för rapportering
av intern kontroll till nämnden?

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar med hänvisning till 6b.

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar med hänvisning till 6b.

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar med hänvisning till 6b.

e)Sker rapportering till nämnden enligt direktiv?

f)Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån
lämnad rapportering?

Grundläggande granskning av styrelse och nämnder Karlstads kommun
PwC
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Sammanfattning - Drifts- och servicenämnden
Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:
●

Vi rekommenderar att nämnden säkerställer att mål även mäts genom en indikator med ett mätvärde som är
kopplat till respektive mål. Detta för att nämnden ska konsekvent kunna följa upp måluppfyllelse i samband med
rapportering.

●

Vi rekommenderar nämnden att vid låg prognostiserad måluppfyllelse vidta åtgärder.

●

Vi rekommenderar nämnden att upprätta en internkontrollplan årligen, detta i enlighet med Karlstads kommuns
reglemente för internkontroll.

Grundläggande granskning av styrelse och nämnder Karlstads kommun
PwC
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Sammanställning närvaro
Närvaro sammanträden per
kommun

2021-02-26

2021-05-21

2021-09-17

2021-11-12

2021-12-03

2022-02-25

Totalt

x

x

5/6

x

x

6/6

x

4/6

Sunne

x

x

x

Eda

x

x

x

Filipstad

x

x

x

Forshaga

x

x

x

x

x

x

6/6

Grums

x

x

x

x

x

x

6/6

Hagfors

x

x

x

x

x

x

6/6

Hammarö

x

x

x

x

x

x

6/6

Kristinehamn

x

x

x

Munkfors

x

x

x

x

x
x

4/6

Storfors
Säffle

x

x

Årjäng

x

x

Arvika

x

x

Kil
Region Värmland

x

Torsby

x

Karlstad

x
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Grundläggande granskning av
Hjälpmedelsnämnden
2022-03-14

Granskningen
• Rapportens syfte är att utgöra ett
underlag för revisorerna i Region
Värmland och länets kommuner i
ansvarsprövningen.
• Rapporten är en grundläggande
granskning av Hjälpmedelsnämnden
under 2021.

Bakgrund
• Hjälpmedelsnämnden bildades 2004 av
dåvarande Landstinget i Värmland och länets
16 kommuner.
• Den gemensamma nämnden ingår i Region
Värmlands nämndorganisation och regionen
är juridisk person för nämnden.
• Den gemensamma nämnden ska erbjuda
länets invånare en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor.

Iakttagelser 2021
• Nämnden har haft fyra protokollförda möten.
• Deltagandet vid nämndens möten, som är digitala
under 2021 – låg närvaro vilket väcker frågor
– Fem kommuner har deltagit vid samtliga fyra
möten
– Fyra kommuner har deltagit vid tre möten
– En kommun har deltagit vid två möten
– Tre kommuner, har deltagit vid ett möte
– Tre kommuner, Hagfors, Filipstad och Forshaga,
har inte deltagit vid något möte
– Region Värmland deltog fulltaligt vid alla möten

Iakttagelser 2021
• Närvaro vid nämndens möten:
• Fyra möten: Grums, Kil, Sunne, Storfors,
Årjäng
• Tre möten: Hammarö, Karlstad,
Kristinehamn, Torsby
• Två möten: Arvika
• Ett möte: Eda, Munkfors, Säffle
• Inget möte: Filipstad, Forshaga, Hagfors

Ärenden och händelser 2021
exempel
• Hjälpmedelsservice deltar i 9 upphandlingar
inom sjukvårdsregion Mellansverige.
• 15 nätverksträffar har genomförts.
• 35 utbildningstillfällen har genomförts.
• 1 digital förskrivarutbildning har tagits fram
• 18 ärenden inom teknisk beredskap.
• Säkerställa leveranssäkerhet inom 10 dagar
för beställningsvaror och lagervaror.

Politisk representation
• Ordförande: Henrik Samuelsson,
Region Värmland
• Vice ordförande: Eva Frykenberger
Kils kommun

Iakttagelser 2021
• Politisk representation enligt mandatfördelning i regionfullmäktige – ej helt
enligt avtalet. Ökad skillnad efter valet
2018.
• Det har i praktiken varit svårt att uppfylla
sedan nämnden bildades, då mandatfördelningen i de kommunerna ser olika
ut och nya partier har tillkommit.

Iakttagelser 2021
• Resultatet för 2021, ett överskott om
19 000 kr, godkändes på nämndens
möte den 11mars 2022.
• Nämnden gör den fördelning av
överskott/underskott som avtalet
föreskriver, med 50% till kommunerna
och 50 % till regionen.

Iakttagelser 2021
• Protokollen innehåller, trots justering, vissa
otydligheter.
• Det är utifrån nämndens protokoll för 2021
svårt att fastställa om nämnden säkerställt att
en del av det som ska göras enligt
reglementet blir verkställt. Det bör under
rubriken i protokollen ”utdraget skickas till”
framgå att årsredovisning och delårsrapport
skickas till de värmländska kommunerna.
Detta har gjorts under tidigare år men inte
under 2021 och inte under 2020.

Bedömning 2021
Av nämndens redovisning och protokoll
för 2021 framgår att nämnden, utöver
nämnda iakttagelser, i allt väsentligt
verkat enligt de intentioner och riktlinjer
som fastställdes vid bildandet.

Rapportens hantering
• Efter genomförd granskning överlämnas
rapporten till regionfullmäktige, regionstyrelsen och Hjälpmedelsnämnden.
• Rapporten översänds till kommunrevisorernas ordförande och sakkunnigstöd.
• En avrapportering sker vid ett digitalt
seminarium om gemensamma nämnder med
region- och kommunrevisorer den 14 mars.

Efter val 2018
Forum
Regionfullm.
%
HMN ordinarie
%
HMN ers
%
HMN ord + ers
%

V
6
7,4
0
0
0
0
0
0

S
28
34,6
9
47,3
6
26,3
15
39,5

C
8
9,9
4
21,0
5
26,3
9
23,7

L
4
4,9
0
0,0
0
0,0
0
0,0

KD
5
6,2
1
5,3
2
10,5
3
7,9

M
12
14,8
3
15,8
5
26,3
8
21,1

Underrepresenterade i förh till mandatförd. V, SIV, SD, MP, L
Ersättare inräknat
Hela Edas lista 1 ord
Oberoende realister 1 ord

SIV
6
7,4
0
0,0
1
5,3
1
2,6

MP
2
2,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0

SD
10
12,3
0
0
0
0
0
0

HEL
0
0,0
1
5,3
0
5,3
1
2,6

OR
0
0
1
5,3
0
0
1
2,6

Totalt
81
100,0
19
100,0
19
100,0
38
100,0

STORFORS
KOMMUN

MEDBORGARFÖRSLAG
Datum
2022-04-11

Sida 1 (1)
Diarienummer
KS/2022:150

Medborgarförslag
Inkom via e-tjänst 2022-04-11:
Jag tycker att det borde finnas en till lekpark i Storfors.
Den som idag finns i Ravinen är i mycket dåligt skick.
Jag bor på Östra skyttegatan och där har man förr haft lekparker.
Det finns en väldigt stor och fin gräsplätt på Östra skyttegatan där man förr hade
lägenhetshus som kallades för Wemans. Där skulle det vara perfekt för en lekpark.
Gräsplätten används inte till någonting just nu.
Det bor väldigt mycket barnfamiljer i området och jag är säker på att ett tillskott på en ny
lekpark skulle bli både uppskattat och välanvänd.
Emelie Ullström
Storfors

STORFORS
KOMMUN

MEDBORGARFÖRSLAG
Datum
2022-05-19

Sida 1 (1)
Diarienummer
KS/2022:181

Medborgarförslag
Inkom via E-tjänst 2022-05-12:
Hejsan. Då många går på elljusspåret nere vid Gärdesgatan skulle det behövas fylla på med
grus från gatan in till spåret. Gärna med ngn slags matta under så att inte gruset sjunker ner i
leran.
Tror det rör sig om kanske 30 meter. Det värsta partiet är nog kanske 10-15 meter.
Många kliver på spåret här och jag tror fler skulle göra det om det inte vore så blött.
Det är inte så kul att bli blöt om fötterna och sen gå/jogga ex 5km.
Tyvärr är det inte många dagar per år det är såpass torrt att man inte blir blöt.
Om man inte kan få hela sträckan så gärna den värsta biten på ca 10-15 meter.
Vi värnar ju så bra om friskvården i våran kommun så detta vore ju ett steg på vägen för att
underlätta.
Tack för ordet.
Marie Ruotsalainen, Storfors

STORFORS
KOMMUN

MEDBORGARFÖRSLAG
Datum
2022-05-30

Sida 1 (1)
Diarienummer
KS/2022:192

Medborgarförslag
Ett medborgarförslag inkom 2022-05-24 från Rigmor Larsson som hon lämnat tillsammans
med deltagare på anhörigträff:
Fysiska aktiviteter är alltid bra och hjälper kroppen att hålla igång. Även personer med
nedsatt fysik, en så kallad somatisk funktionsnedsättning kan utföra olika aktiviteter så länge
de är anpassade. Det är också viktigt att socialt få umgås med personer med likartade
funktionsnedsättningar. Träna tillsammans, prata och varför inte avsluta träningspasset med
en fikastund.
Önskemål är att det ska finnas träningsmöjligheter för närstående med funktionshinder eller
annat hinder så inte medborgaren ensam kan delta på träningen.
Stöd och hjälpmedel bör finnas till hands.
Syfte: 1. Avlastning för anhöriga
2. Att leva som andra och få träna som alla medborgare i kommunen.

STORFORS
KOMMUN

MEDBORGARFÖRSLAG
Datum
2022-06-07

Sida 1 (1)
Diarienummer
/Ärendebeteckning/

Medborgarförslag
Inkom via E-tjänst 2022-06-06:
Beskrivning av medborgarförslaget:
Förslagsställaren föreslår att kommunen skall lämna in en intresseanmälan snarast till
Kriminalvårdsstyrelsen om att få en kriminalvårdsanstalt i kommunen.
Det som behövs är en mark på 30-40 hektar, det är det enda som det kan stupa på vad jag ser.
Här kommer skälen till att lägga det i Storfors.
1. Ligger mitt i emellan Göteborg och Stockholm ca 20 mil.
2. Ligger mitt i emellan Örebro och Karlstad som båda har flygplats ca 7 mil.
3. Ligger mitt i emellan Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad ca 3 mil. Storfors har Järnvägs och
Bussförbindelse.
Motivera ditt förslag:
Detta skulle skapa ca 300 arbetstillfällen, många olika yrkeskategorier, t.ex. vårdare, läkare,
sköterska, kurator, kökspersonal, lokalvårdare m.m.
Alf Ove Ronny Johansson
Storfors
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Revisionsberättelse 2021

Datum:
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Sida nr (av):

1 (2)

Till Fullmäktige i Storfors kommun
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer i Storfors kommun, har granskat den verksamhet som
bedrivits i kommunstyrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer under 2021.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt uppsatta mål
och övriga styrande dokument som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det sker
en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de styrande dokument
som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
KPMG har biträtt oss vid revisionen. Resultatet och omfattningen av genomförd granskning
framgår i bilagan Revisorernas redogörelse och i bilagor för de kommunala bolagen.
Till revisionsberättelsen hör även granskningsrapporter för de gemensamma nämnderna Administrativa nämnden, Drifts- och servicenämnden, Hjälpmedelsnämnden, Tillväxt och tillsynsnämnden och Östra Värmlands överförmyndarnämnd.
Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen och nämnder i allt väsentligt har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Resultatutfallet för helåret uppgår till 9,0 mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än budgeterat resultat.
Skatteintäkter och generella statsbidrag blev10,7 mnkr högre än budget samtidigt som finansnettot och nettokostnaderna också blev högre än budgeterat. Det beror främst på negativa
budgetavvikelser inom Funktionsstöd, Hemtjänst och Särskilt boende samt en nedskrivning
av andelar i dotterbolag. Av underskottet från 2019 återstår 2,3 mnkr att återställa. Vi ser
allvarligt på att det saknas upplysning i förvaltningsberättelsen på vilket sätt kommunen avser
att återställa underskottet.
Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild. Årsredovisningen har i allt väsentligt, upprättats enligt lag och god sed.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte går att bedöma då
de finansiella och verksamhetsmässiga målen bedöms svåra att mäta.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnder (Administrativa nämnden,
Drifts- och servicenämnden, Hjälpmedelsnämnden, Tillväxt- och tillsynsnämnden, Valnämnden och Östra Värmlands överförmyndarnämnd) samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Vi tillstyrker att kommunen godkänner årsredovisning för 2021.
Gjorda iakttagelser och synpunkter har redovisats för ansvarig styrelse och nämnd genom
skriftliga rapporter eller muntliga redogörelser vid sammanträde.
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Vi åberopar Revisorernas redogörelse, och bilagor enligt nedan.
Revisionsberättelsen är upprättad av Ingemar Olsson, Anders Nordell och Gunnar Övelius i
egenskap av kommunfullmäktige valda revisorer.
Storfors kommun 2022-03-18

Ingmar Olsson

Anders Nordell

Gunnar Övelius

Följande revisionsrapporter har överlämnats till kommunfullmäktige för kännedom:
•

Granskning av investeringsprocessen

•

Granskning av delårsbokslut

•

Granskning gemensamt med Regionen och Värmlands kommuner av palliativ vård

Granskning av årsredovisning 2021 överlämnas till fullmäktige i samband med fullmäktiges behandling av bokslut och årsredovisning.
Till revisionsberättelsen hör även granskningsrapporter för de gemensamma nämnderna,
drifts- och servicenämnden och hjälpmedelsnämnden. Dessa rapporter avlämnas vid ett
senare tillfälle.
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Revisorernas redogörelse 2021

Datum:

2022-03-18
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1 (6)

Till Fullmäktige i Storfors kommun
Revisorernas uppdrag följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Revisionen syftar till att ge kommunfullmäktige underlag för ansvarsprövning av nämnder, styrelser och enskilda politiker. För att kunna ge underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning har vi granskat det arbete som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden och då prövat om
• verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
• räkenskaperna är rättvisande
• den interna kontrollen är tillräcklig
Revisorerna granskar även kommunens verksamhet i förvaltning och företag ur ett ägarstyrningsperspektiv. Resultatet redovisas i revisionsberättelsen.

Revisionens åtaganden och arbetssätt

Revisionen ska verka för att:
• fullmäktiges mål och uppdrag fullföljs
• fullmäktige får en rättvisande redovisning av ekonomi, verksamhet och kvalitet från
nämnder och styrelser
• nämnder och styrelser tar ett aktivt ansvar för styrning, uppföljning och kontroll av
ekonomi, verksamhet och kvalitet.
Generella åtaganden:
• Revisionen ska kännetecknas av oberoende, saklighet, kompetens och integritet.
• Revisionen ska utgå från en koncernsyn.
• Revisionen ska granska om redovisningen har utförts enligt god redovisningssed.
• Revisionen ska granska om verksamheten bedrivs enligt lag samt kommunfullmäktiges mål och styrande dokument.
• Revisionen ska vara stödjande och förebyggande.
Arbetssätt:
• Revisionens inriktning och omfattning ska grundas på en bedömning av risk och väsentlighet. En viktig del i revisionens arbete är dialogen mellan revisorerna och
kommunens nämnder och styrelse.
• Revisionen ska verka enligt en dokumenterad arbetsordning.
Kommunallagen (KL 9 kap 9§) anger att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. Revisorernas resurser medger inte att all verksamhet granskas på djupet varje år. Därför uppdelas granskningen i en allmän del, s.k. Grundläggande granskning, och en Fördjupad granskning inom ett område som valts ut genom en
riskanalys. I det följande lämnas sammanfattande kommentarer till de revisionsprojekt som
har genomförts under revisionsåret 2020, och vars resultat efter hand redovisats till kommunfullmäktige för kännedom.
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Grundläggande granskning
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse. Revisorerna har genomfört den årliga grundläggande granskningen genom dialog med
kommunstyrelsen om mål, uppdrag, ansvar, styrning och resultat samt studier av relevanta
dokument.
Revisorerna har genomfört den årliga grundläggande granskningen utifrån vad som framgår
av kommunallagen och god revisionssed.
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har varit att genom dialog och
dokumentstudier bedöma om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig
styrning av verksamheten.
Revisorernas sammanfattade bedömning var att de genomförda mötena innehöll bra diskussioner. För 2021 har kommunfullmäktigen för första gången fattat beslut om uppföljningsbara
mål för verksamheten. Förvaltningens enheter har därefter utformat verksamhetsplaner för sitt
arbete.
De ekonomiska rapporterna beskrivs vara av allt bättre kvalitet, dock har revisionen inte fått
möjlighet att följa den ekonomiska utvecklingen som tänkt, då ekonomirapporterna inte översänds till kommunrevisionen. Ekonomin är fortsatt mycket ansträngd men kommunen har
erhållit en del stöd från staten för att täcka kostnader som har koppling till coronapandemin
och det har bidragit till att kommunen går mot ett nollresultat. Det underskottet som uppstått
tidigare år och som ska återställas kommer inte att kunna minskas eller nollställas.
Det har upprättats internkontrollplaner som följts upp under året. Revisionen har tagit del av
uppföljningen och där noterades att den interna kontrollen fungerar relativt bra.
Kommunen samverkar med Karlskoga kommun genom Tillväxt- och tillsynsnämnden. Revisionen konstaterar att det pågår ett arbete inom nämnden med att förbättra verksamhetsstyrningen, ekonomistyrningen och uppföljningen då det uppdagats av nämnden att den tämligen
nya förvaltningen inte fungerar optimalt i detta hänseende.
Kommunens resultat för delåret uppgår till 7,0 mkr, vilket är 2,6 mkr högre än samma period
förra året. Kommunens prognos för helåret uppgår till 1 mkr, vilket är 9,4 mkr lägre än budget. Det beror främst på att flera verksamheter prognostiserar större avvikelser mot budget,
totalt uppgår dessa avvikelser till -13,7 mkr.
Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 3,7 mkr för 2021 enligt prognosen och
balanskravet beräknas därmed kunna uppnås för 2021. Från tidigare år finns ett negativt balanskravsresultat om 11,4 mkr att återställa
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Fördjupad granskning Kommunens investeringsprocess
Vi har granskat kommunens investeringsprocess för pågående investeringar. KPMG har bistått oss i granskningen.
Syfte med granskningen är att översiktligt bedöma ändamålsenligheten i kommunens investeringsprocess.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att investeringsprocessen inte
är ändamålsenlig. Vi bedömer att det saknas strukturer och formaliserade riktlinjer för processen i sin helhet. Det saknas ett tydligt arbetssätt för investeringar, från det att behov uppkommer till projektens genomförande. Vidare har vi uppmärksammat att de riskbedömningar som
görs avseende de planerade projekten saknar en tydlig metodik, i den mån riskbedömningar
genomförs.
Vi noterar också att det saknas rutiner för återrapportering och uppföljning inom kommunens
investeringsprojekt.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
— Ta fram övergripande riktlinjer för investeringsprocessen.
— Upprätta rutiner för när återrapportering och uppföljning ska ske inom kommunens
investeringsprojekt.
— Utarbeta mallar för hur riskbedömningar ska göras i investeringsprojekten.

1.

Samverkan med andra kommunrevisorer

Revisionen har inbjudits att medverka i en länsgemensam presentation av granskning av samverkan kring palliativ vård. Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen och resultatet av
granskningen har beaktats i revisionsberättelsen.
Revisorerna har också samverkat med andra kommuners revisorer avseende granskning av
gemensamma nämnder såsom Tillväxt- och tillsynsnämnden, Administrativa nämnden,
Drifts- och servicenämnden, Hjälpmedelsnämnden och Östra Värmlands överförmyndarnämnd. I rapporteringen från de gemensamma nämnderna framkommer att det i flera nämnder
är ett lågt deltagande av de av Storfors utsända representanterna.

2.

Revisorernas utlåtande avseende delårsbokslut

Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten, som enligt 8 kap 20 § KL
ska behandlas av fullmäktige är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat samt att delårsrapporten per 2021-08-31 är upprättad enligt God revisionssed. Vi har haft sakkunniga till vår
hjälp i granskningen.
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
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Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagen. Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning
att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma
om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.
Revisorerna sammanfattande bedömning av de finansiella målen är att resultatet enligt delårsrapporten endast delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen eftersom ett av målen inte beräknas uppnås. Vi har noterat att det inte finns några åtgärdsförslag
presenterade i delårsrapporten avseende det mål som kommunstyrelsen bedömer att kommunen inte kommer att uppnå för helåret 2021. Revisorernas sammanfattande bedömning av de
verksamhetsmässiga målen är att avsaknaden av måluppföljning i delårsrapporten inneburit en
begränsning av vår granskning och medför att vi inte kan göra någon bedömning av måluppfyllelsen.
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
- Kommunens resultat för delåret uppgår till 7,0 mkr, vilket är 2,6 mkr högre än samma period förra året.
- Kommunens prognos för helåret uppgår till 1 mkr, vilket är 9,4 mkr lägre än budget. Det
beror främst på att flera verksamheter prognostiserar större avvikelser mot budget, totalt uppgår dessa avvikelser till -13,7 mkr.
- Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 3,7 mkr för 2021 enligt prognosen och
balanskravet beräknas därmed kunna uppnås för 2021. Från tidigare år finns ett negativt balanskravsresultat om 11,4 mkr att återställa.

3.

Gemensam granskning samverkan mellan regionen
och kommunerna avseende palliativ vård

Storfors kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil,
Kristinehamn, Munkfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam granskning gällande Palliativ vård. En styrgrupp bestående av revisorer från de ingående parterna
har varit sammanhållande för projektet. Helseplan har på uppdrag av revisorerna genomfört
granskningen.
Det övergripande syftet har varit att granska om Region Värmland och kommunerna – utifrån
sina respektive ansvar och uppdrag – har inrättat arbets- och samverkansformer samt rutiner
för informationsöverföring, i syfte att tillgodose berörda patienters behov av palliativ vård och
omsorg i livets slutskede. Granskningens utgångspunkt har varit om Regionstyrelsen, kom-
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munstyrelserna och ansvariga nämnder genom styrning, uppföljning och intern kontroll säkerställt att det finns rutiner och avtal som syftar till en ändamålsenlig palliativ vård respektive
omsorg i livets slutskede.
En uppföljning av revisionsrapporten ”Palliativ vård” från 2015 har ingått i granskningen. I
granskningen har även regionens läkarbemanning, tillgänglig för palliativ vård, belysts.
Granskningen har avgränsats till att gälla palliativ vård och har omfattat verk-samhet i de i
granskningen ingående kommunerna samt i regionen.
I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande:
Den samlade bedömningen är att Region Värmland och kommunerna – utifrån sina respektive
ansvar och uppdrag – delvis har inrättat arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose berörda patienters behov av palliativ vård och omsorg i livets slutskede. De rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen har
delvis implementerats.
Det bedöms finnas ett antal brister i Region Värmland och länets kommuner avseende arbetsoch samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring som leder till ökade risker.
Kännedom om avtal och brister är inte fullständigt implementerat i hela organisationerna. Det
bedöms saknas uppföljning avseende avtal och andra styrdokuments efterlevnad av ansvarig
styrelse och nämnd och Region Värmlands internkontroll bedöms som bristfällig avseende
palliativ vård. Vidare bedöms att Region Värmland och kommunernas ansvariga styrelsers
och nämnders styrning för att säkerställa arbets- och samverkansformer mellan huvudmännens enheter som bristande.
Helseplan bedömer att rekommendationer från den ursprungliga granskningen till viss del har
tagits i beaktande. Det har inom ramen för granskningen inte framkommit att tidigare landstinget och länets kommuner utformat enhetliga överenskommelser för samverkan inom palliativ vård och det har inte heller framkommit att tidigare landstinget har skapat en funktion som
ansvarar för att bistå vårdenheterna i detta avseende. Vidare bedöms att Region Värmland
tillsammans med länets kommuner inte har utformat en övergripande plan för utveckling av
den palliativa vården men att flertalet åtgärder har genomförts på regional och kommunal
nivå.
Berörda kommunala styrelser och nämnder och Regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderas, utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden, att:
•

Säkerställa att kännedomen kring avtal och överenskommelser ökar för att minska risken för att samverkan blir personbunden.

•

Säkerställa att det finns rutiner framtagna och implementerade i verksamheter avseende att säkerställa att avtal och överenskommelser följs upp löpande, eller vid behov.

•

Säkerställa att uppföljning av avtal och andra styrdokuments efterlevnad genomförs
utifrån fastställd struktur, vilket kan utföras av ansvariga verksamheter genom så kallade egenkontroll inom den interna kontrollen.

•

Säkerställa att regionens och kommunernas uppföljning är tillräcklig för att säkerställa
ändamålsenliga arbets- och samverkansformer, exempelvis genom att säkerställa sys-
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tematisk uppföljning i form av förslagsvis mätbara mål i verksamhetsplan och uppföljning i verksamhetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse eller inom ramen för internkontroll.

4.

Revisionsrapport över årsredovisningen 2021

Kommunrevisorerna i Storfors kommun har granskat kommunens årsredovisning 2021.
Resultatet uppgår till 9 mnkr. Det finns ett negativt balanskravsresultat från 2019 att reglera
om 11, 4 mnkr. Efter året återstår 2,3 mnkr att återställa inom ett år.
Det har inte gjorts någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning
har uppnåtts. Kommunstyrelsen rekommenderas att göra en sådan sammantagen bedömning.
Granskande revisors bedömning är att det finansiella resultatet endast delvis är förenliga med
de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen eftersom ett av målen inte uppfyllts
under året.
Av de tre fastställda verksamhetsmålen bedöms två uppfyllda. Sju av tio inriktningsmål bedöms ha uppnåtts. Det saknas en sammanställande bedömning av huruvida resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige fastställda inriktnings- och verksamhetsmålen.
Granskande revisor uttalar sig inte om verksamhetsmålen då de bedöms vara svårt att avgöra
om de är uppfyllda och svåra att mäta.
Granskande revisor lämnar en kommentar avseende koncernen och det kommunala bolaget
Storfors industri och mark AB som anses borde ha nedskrivit värdet till noll då fastigheten
som var bolagets tillgång är sålt, med förlust.
Revisionsrapporten och bedömningar överlämnas till fullmäktige i samband med fullmäktiges
behandling av bokslut och årsredovisning.
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Till Fullmäktige i Storfors kommun
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer i Storfors kommun, har granskat den verksamhet som
bedrivits i kommunstyrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer under 2021.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt uppsatta mål
och övriga styrande dokument som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det sker
en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de styrande dokument
som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
KPMG har biträtt oss vid revisionen. Resultatet och omfattningen av genomförd granskning
framgår i bilagan Revisorernas redogörelse och i bilagor för de kommunala bolagen.
Till revisionsberättelsen hör även granskningsrapporter för de gemensamma nämnderna Administrativa nämnden, Drifts- och servicenämnden, Hjälpmedelsnämnden, Tillväxt och tillsynsnämnden och Östra Värmlands överförmyndarnämnd.
Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen och nämnder i allt väsentligt har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Resultatutfallet för helåret uppgår till 9,0 mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än budgeterat resultat.
Skatteintäkter och generella statsbidrag blev10,7 mnkr högre än budget samtidigt som finansnettot och nettokostnaderna också blev högre än budgeterat. Det beror främst på negativa
budgetavvikelser inom Funktionsstöd, Hemtjänst och Särskilt boende samt en nedskrivning
av andelar i dotterbolag. Av underskottet från 2019 återstår 2,3 mnkr att återställa. Vi ser
allvarligt på att det saknas upplysning i förvaltningsberättelsen på vilket sätt kommunen avser
att återställa underskottet.
Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild. Årsredovisningen har i allt väsentligt, upprättats enligt lag och god sed.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte går att bedöma då
de finansiella och verksamhetsmässiga målen bedöms svåra att mäta.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnder (Administrativa nämnden,
Drifts- och servicenämnden, Hjälpmedelsnämnden, Tillväxt- och tillsynsnämnden, Valnämnden och Östra Värmlands överförmyndarnämnd) samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Vi tillstyrker att kommunen godkänner årsredovisning för 2021.
Gjorda iakttagelser och synpunkter har redovisats för ansvarig styrelse och nämnd genom
skriftliga rapporter eller muntliga redogörelser vid sammanträde.
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Vi åberopar Revisorernas redogörelse, och bilagor enligt nedan.
Revisionsberättelsen är upprättad av Ingemar Olsson, Anders Nordell och Gunnar Övelius i
egenskap av kommunfullmäktige valda revisorer.
Storfors kommun 2022-03-18

Ingmar Olsson

Anders Nordell

Gunnar Övelius

Följande revisionsrapporter har överlämnats till kommunfullmäktige för kännedom:
•

Granskning av investeringsprocessen

•

Granskning av delårsbokslut

•

Granskning gemensamt med Regionen och Värmlands kommuner av palliativ vård

Granskning av årsredovisning 2021 överlämnas till fullmäktige i samband med fullmäktiges behandling av bokslut och årsredovisning.
Till revisionsberättelsen hör även granskningsrapporter för de gemensamma nämnderna,
drifts- och servicenämnden och hjälpmedelsnämnden. Dessa rapporter avlämnas vid ett
senare tillfälle.

Årsredovisning 2021
Gemensam drifts- och servicenämnd
Tertial 3, helår 2021

Innehållsförteckning
Nämndens verksamhetsberättelse ..............................................................................3
Viktigare händelser 2021 .............................................................................................................3
Ekonomistyrning ..........................................................................................................................3
Målstyrning ..................................................................................................................................5
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Nämndens verksamhetsberättelse
Viktigare händelser 2021






Under året har nämndens samverkansavtal och reglemente setts över och uppdaterats, för att
skapa rätt förutsättningar för fortsatt utveckling av samverkan i länet.
Vi har sett en fortsatt ökad användning av tjänster inom ramen för nämndens områden. Inom etjänsteplattformen ökade antalet e-tjänster och användandet av dessa. Inom bibliotekssamverkan
ökade användningen av bibliotekens digitala tjänster.
Under året gjordes en inventering av kommunernas och regionens system, för att hitta
gemensamma förutsättningar inom ramen för avtal och upphandling. En analys av det insamlade
materialet har påbörjats och kommer att fortlöpa under 2022.
Hösten 2021 påbörjades arbetet med att avveckla den gemensamma digitala samarbetsytan,
Projektplatsen.

Ekonomistyrning
Ekonomisk utveckling 2019-2021

Under 2021 ökade drifts- och servicenämndens omsättning med cirka 3,5 mkr jämfört med 2020. Den
ökade omsättningen kan främst hänföras till inköp av nätutrustning, som ökat med 2,8 mkr, och till
Bibliotekssystem som ökat med cirka 260 tkr jämfört med förra året. Även omsättningen för E-tjänster
och E-id ökat. Medlemsavgiften räknas som vanligt upp enligt index.
Matrisen nedan visar nämndens omsättning de senaste 6 åren.

Nedan visas fördelning av omsättning per tjänst för 2021.
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Belopp i miljoner kronor

Utfall

Utfall

Utfall

Budgetavvikelse

2019

2020

2021

Intäkter

12 228

11 810

14 663

Kostnader

12 132

11 691

14 335

-96

-119

-328

0

0

0

96

119

328

Nettokostnad
Budget
Budgetavvikelse
Nettoinvestering

Budgetavvikelse

Drifts- och servicenämndens mål är att visa ett kostnadsneutralt resultat, där varje kostnad också ska
motsvaras med en intäkt. Enda avvikelsen är medlemsavgiften som räknas upp med hjälp av ett index.
Avgiften ska sedan täcka de administrativa kostnader som uppstår i nämnden.
Drifts- och servicenämndens har 2021 ett överskott om 328 tkr, vilket beror på att nämndens inte haft
full personalbemanning under året.

Målstyrning
Verksamhetsmål

NÄMNDMÅL: Lägre kostnad för drift som kan ske gemensamt
INFÖRANDE AV ETT GEMENSAMT DOKUMENT-OCH ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM
Under 2020 påbörjades ett länsövergripande implementeringsprojekt för införande av ett gemensamt
dokument- och ärendehanteringssystem som upphandlats inom ramen för nämnden. Arbetet har varit
stort och omfattande för de ingående parterna, men tidsplanen har följts. I början av 2021 återstod tre
kommuner, där dokument- och ärendehanteringssystemet implementerades under första halvåret 2021.
Mätmetod av måluppfyllelse:


Att implementeringsarbetet har slutförts och att systemet i drift hos samtliga ingående parter

Måluppfyllelse: Uppfylld
NÄMNDMÅL: Effektivare utnyttjande av resurser genom samverkan
SAMVERKANSAKTIVITETER IT
Samverkan inom IT-chefsnätverket baseras på nedan strategiska områden, aktiviteter tas fram löpande
och följs upp gentemot kommun- och regiondirektörsnätverket. Prioriterade aktiviteter kommer även att
avrapporteras till nämnden.






Omvärldsbevakning
o Nya nationella krav och riktlinjer
o Trendspaning framtid, ex. AI, Chatbots, robotar
Transformering IT-avdelning
o ”Från driftspartner till verksamhetsparter”
Säkerhet
o Både informationssäkerhet och IT-säkerhet
Digital infrastruktur
o System, nät, arkitektur och standarder
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Verksamhetsutveckling/digitalisering
o samverkansprojekt
Digital kompetens
o Verka för ökad digital kompetens, öka förståelsen för digital utveckling i samhället och
för begrepp inom digitalisering
Avtalssamverkan
o Upphandlingar och avtal

Mätmetod av måluppfyllelse:


Att samverkansaktiviteter avrapporteras löpande vid drifts- och servicenämndens möten.

Måluppfyllelse: Uppfylld
Samtliga årets möten har varit digitala med hänsyn till rådande pandemi, men närvaron på träffarna har
varit hög. It-chefsnätverket är nöjda med träffarna och uttrycker att frågorna som lyfts och hanterats har
tillförts värde till organisationerna.
Engagemanget har varit stort bland de flesta av nätverkets medlemmar. Nätverket har under året arbetat
utifrån en fast struktur med begränsat med tid, där minst en timme har ägnats åt ett förbestämt ämne för
att kunna fördjupa sig i ämnet eller få inspiration. Fördjupningsfrågorna har valts ut och prioriterats
utifrån nätverkets verksamhetsplan. Detta har dock gjort att det ägnats mindre tid till operativa frågor till
förmån för de strategiska och framåtblickande frågorna. Nätverkets medlemmar har uttryckt önskemål
om att även det måste finnas tid till de operativa frågorna i det här forumet eller ett annat forum.
Digital struktur för ytterligare samverkan gällande teknik- och expertnätverk inom nätverkets parter
byggs just nu upp, vilket känns mycket bra.
Den pågående pandemin har tydligt visat att antalet cyberattacker har ökat. Detta gör att man även har
ökat kompetens- och erfarenhetsutbytet vad gäller IT-säkerhet bland nämndens parter.
FRAMTIDA SAMVERKANSOMRÅDEN INOM RAMEN FÖR NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE
Fortsatt arbete kommer att ske under 2021 gällande att tydliggöra ärendegång och skapa en förmåga
inom ramen för nämnden att ha beredskap för mer behovsstyrd samverkan.
Mätmetod av måluppfyllelse:


Att ärendegång för potentiella samverkansprojekt är klarlagd för nämndens samtliga parter

Måluppfyllelse: Ej uppfyllt. Arbetet kommer pågå även under 2022.
INSATS FÖR ATT ÖKA KÄNNEDOM OM NÄMNDENS POTENTIAL
Nämndens uppdrag i dag ej är känt inom våra kommuner och regionen. Ett marknadsföringsmaterial
ämnas att skapas för att profilera och kommunicera nämndens uppdrag i respektive parts organisation.
Syftet är att dels göra nämnden känd för fler, dels sprida kunskap om potentialen för den samverkan som
nämnden kan bana väg för i sitt värdskap.
Mätmetod av måluppfyllelse:


Att arbetet är genomfört och att fler känner till potentialen med drifts- och servicenämnden

Måluppfyllelse: Ej uppfyllt. Arbetet kommer pågå även 2022.
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NÄMNDMÅL: Bidra till en bättre och snabbare utveckling genom samverkan
FORTSATT GEMENSAM UTVECKLING OCH ANVÄNDNING AV E-TJÄNSTER
De värmländska kommuner har sedan länge en gemensam samverkan vad gäller utvecklande av etjänster. Karlstads kommun ansvarar för den regionala e-tjänsteplattformen. I plattformen bygger de
anslutna kommunerna sina egna e-tjänster och/eller använder e-tjänster skapade av en annan kommun.
Det ger en möjlighet att ge god service till sina kommuninvånare genom att samutnyttja resurser
samtidigt som man kan bygga e-tjänster som uppfyller den egna kommunens behov.
Mätmetod av måluppfyllelse:



Att fler e-tjänster kan erbjudas till länets invånare
Att nyttjandet av antalet e-tjänster har ökat i samtliga kommuner. Ambitionen är att nyttjandet
av antalet e-tjänster ökar med minst 10% i Värmland.

Måluppfyllelse: Uppfylld
Under 2021 har antalet e-tjänster och användningen av dem ökat mer än under något av de föregående
åren, vilket innebär att nämndens mål att öka antalet e-tjänster har uppnåtts.
Under 2021 har det fortsatt byggts många nya e-tjänster i kommunerna, men det finns ännu skillnader i
hur många e-tjänster som byggts mellan kommunerna. Det lanserades totalt 319 nya e-tjänster 2021,
vilket motsvarar en ökning med 21 procent. Alla kommuner, samt Räddningstjänstförbundet, har under
året ökat sitt utbud av e-tjänster. Flest nya e-tjänster har Karlstads, Eda och Forshaga kommuner
lanserat, men även Kil, Säffle och Hagfors kommuner har byggt många nya e-tjänster.
Antalet inkomna ansökningar fortsätter att öka varje år. Det kom in 16 397 fler ansökningar via etjänsterna under 2021 jämfört med 2020. Det är en ökning med 59 procent.
Alla kommuner har nu infört busskortstjänsten för gymnasieelever. De sista fem kommunerna lanserade
e-tjänsten till höstterminen 2021. Totalt kom det in 3 800 ansökningar av busskort i Värmland, varav
1 085 avser Karlstads kommun och resterande 2 715 avser övriga Värmland. E-tjänsten har inte bara
förenklat ansökningsförfarandet, utan hela beslutsprocessen och distributionen av app-biljett och
traditionella busskort. I flera av kommunerna delas det nu ut färre busskort jämfört med innan e-tjänsten
infördes, vilket beror på att eleven nu måste ansöka om busskort istället för att det skickas ut per
automatik. Detta har lett till minskade kostnader för verksamheterna.
Utvecklingen av interna e-tjänster har också börjat ta fart i flera av kommunerna vilket innebär att nyttan
av plattformen ökar ytterligare.
Det är nu sju kommuner som nu har en integration mellan ABOU och AD-registret, vilket möjliggör för
kommunerna att bygga interna e-tjänster med attestflöde. Det är till exempel användbart för olika
tjänster inom HR-området och olika beställningstjänster. Interna e-tjänster förenklar administrativa
uppgifter för medarbetare och chefer, och ger en ökad intern effektivitet.
Utöver utökningen av e-tjänster har ytterligare kommuner nu integrerat e‑tjänsteplattformen med andra
verksamhetssystem. Det gäller framför allt det paket med färdiga e-tjänster som kan anslutas till Sokigos
Bygglov- och Miljösystem. För bygglovssystemet är det tio nya e-tjänster som tillkommit i respektive
kommun, vilket förenklar både ansöknings- och handläggningsförandet. Den sökande kan genom de nya
e-tjänsterna följa sitt ärende via en ”Min sida”-funktion. Dessa e-tjänster räknas dock inte in i den
statistik som redovisas i den här sammanställningen, då de uppgifterna finns inom respektive
verksamhetssystem. Utöver detta har ytterligare en kommun har anslutit plattformen till Bolagsverket
och Tillväxtverkets e-tjänster Serverat.
Under året har det skett ett omfattande arbete med att säkerhetsklassificera ABOU-plattformen. Arbetet
har skett i samarbete mellan Kontaktcenter, Karlstads kommuns IT-avdelning samt leverantören. Det har
inte framkommit några allvarliga brister och det finns en åtgärdsplan för mindre åtgärder som kommer
att genomföras under 2022. Gemensamma PUB-avtal mellan Karlstads kommun och de anslutna
kommunerna finns nu plats. Det gör också gemensamma riktlinjer för säker hantering av inkommen
information via e-tjänster och användarregister.
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En utbildning för att bygga e-tjänster för medarbetare i kommunerna har genomförts under året.
Aktiviteten under de genomförda nätverksträffar har ökat och lett till mer erfarenhetsutbyte mellan
kommunerna, vilket är mycket positivt

FORTSATT UTVECKLING AV BIBLIOTEKSSYSTEM OCH SAMVERKAN
Nedan följer en kort sammanställning av aktiviteter genomförda under 2021:





Ny grafisk profil: Under 2021 lanserades Bibliotek Värmlands nya grafiska profil. Konkret
innebar det grafiska element som exempelvis ny logotyp/symbol, nya färger och nytt typsnitt.
Syftet är att tydligare skapa en röd tråd och igenkänning i Bibliotek Vämlands kommunikation.
Ny webbplats: I juni 2021 lanserades den nya webbplatsen. Tack vare ett bidrag från Statens
kulturråd kunde en modernare, mer tillgänglig och användarvänlig webbplats tas fram. Vissa
tillgänglighetsbitar kvarstår att genomföra under 2022.
Mer digitalt innehåll: Under året fortsatte arbetet med att inom samarbetet skapa och publicera
mer digitalt innehåll. Bland annat släpptes två avsnitt av det nya webbmagasinet ”Bibliotek
Värmland runt” med gäster som Hanna Hellquist och Anna-Lena Lodenius.
Fortsatt arbete med strategin framöver för samarbetet Bibliotek Värmland – med hjälp av
extern part.

FORTSATT UTVECKLING AV GYMNASIESAMVERKAN
Inom ramen för samverkan så planeras en gemensam ansats kring system för e-hälsa. Arbetet kring detta
startades upp under hösten och genomförs i samverkan under 2022.
NÄMNDMÅL: Genomföra gemensamma upphandlingar som resulterar i lägre kostnader även
om inte drift sker gemensamt
GEMENSAMMA UPPHANDLINGAR
Det är fortsatt angeläget för nämndens parter att finna områden där gemensamma upphandlingar både
bidrar till gemensam verksamhetsutveckling samt sänkta kostnader tack vare samverkan.
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Mätmetod av måluppfyllelse:


Att en gemensam upphandling har genomförts alternativt erbjudits inom ramen för nämnden

Måluppfyllelse: Uppfylld
Gemensamma upphandlingar sker löpande och i olika konstellationer inom länet. Under året har det
arbetats med upphandlingar inom utskriftstjänster och inom IT-partner, där flertalet av länets kommuner
är med. Utöver dessa har arbete med gemensam upphandling inom e-hälsa påbörjats.
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Dpl 10

Gemensam drifts- och servicenämnds förslag till beslut

Årsredovisningen för år 2021 godkänns.
Sammanfattning av ärendet

Den gemensamma drifts- och servicenämndens långsiktiga vision är - det
ska bli bättre att vara medborgare i Värmland. Nämnden skapar
förutsättningar för samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner
och landstinget. Genom samverkan kan resurser nyttjas på ett mer
kostnadseffektivt sätt och kvalitén samt möjligheten att följa utvecklingen
förbättras. Nämnden ska för varje verksamhetsår anta verksamhetsplan och
budget samt hantera nämndens årsredovisning efter genomfört
verksamhetsår.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2022
Drifts-och servicenämndens Årsredovisning 2021
Beslutet skickas till

Samtliga parter i Drifts-och servicenämnden

Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad

Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se

Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Fax: 054-155039 Org.nr: 212000-1850 Bankgiro: 405-2213
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1 Sammanfattning
Årsredovsningen påverkas av den pågående coronapandemin på olika sätt. Liksom förra året har
nämndsammanträden och möten med arbetsutskottet genomförts digitalt.
Hjälpmedelsnämndens verksamhet har under året fortsatt utvecklas framförallt med hjälp av digital
teknik. Verksamheten har hanterat upphandlingar, utbildningar och nätverksträffar genom digitala
mötesformer. Under året har över 50 olika aktiviteter som samlat mer än 600 personer genomförts. Ett
antal aktiviteter har tyvärr blivit inställda eller framflyttade.
I det samlade ekonomiska utfallet för hjälpmedelsnämnden ligger i paritet med budget.
Noteras bör att inom Region Värmland redovisas resultatet för hjälpmedelsnämnden i relation till en
nettokostnadsramen som endast avser regionens del, inklusive kostnader för politikerna i nämnden,
men exklusive kostnader för lokaler, service och administration, som ligger under regionstyrelsen.
Hjälpmedelsnämnden tog under 2020 beslut om att inkludera välfärdsteknik i sitt uppdrag. En
fördjupad utredning för att tydliggöra nämndens uppdrag har påbörjats under året. Centrala aspekter i
utredningen är att skapa en gemensam målbild för implementering av välfärdsteknik med fokus utifrån
både användar- och anhörigperspektivet samt verksamhetsperspektiv. Verksamhetsperspektivet
inkluderar resurseffektivitet samt god försörjning på lika villkor i hela regionen.

2 Händelser av väsentlig betydelse
Den fördjupade utredningen kring välfärdsteknik har fortgått under året. Aktuella frågeställningar från
projektgruppen har tagits upp på samtliga arbetsutskott och nämndmöten. Arbetsutskottet tillika
styrgrupp för projektet har tydliggjort att utredningens arbete ska eftersträva att skapa förutsättningar
för god, nära och jämlik vård. Vidare har arbetsutskottet framhållit vikten av en bred diskussion där alla
känner sig delaktiga och får ge uttryck för sina åsikter.
Under hösten beslutade arbetsutskottet på delegation av nämnden att projektgruppen som en
delleverans av uppdraget ska återkomma med två alternativa förslag gällande vilka stödfunktioner
(helt eller delvis) som kan ligga på den gemensamma verksamheten inom Hjälpmedelsservice
respektive på kommun och regionen. För att säkerställa förankring hos samtliga huvudmän så
skickades de två alternativa förslagen till kommuner och regionen för att få vägledning i det fortsatta
utredningsarbetet.
Hjälpmedelsnämnden har under året särskilt uppmärksammat de långa väntetiderna för bedömning av
individers behov av elektriska rullstolar för ställningstagande till förskrivning. Det bör framhållas att
nämndens uppdrag inte omfattar de elektriska rullstolarna utan det faller inom hälso- och
sjukvårdsnämndens uppdrag. Budget för elrullstolar ligger under hälso- och sjukvårdsnämnden men
riktlinjerna för hjälpmedel, där elrullstolar ingår beslutas av hjälpmedelsnämnden. Enhetschefen för
hjälpmedelsservice har vid sammanträdena redovisat det aktuella läget. Effekterna av vidtagna
förbättringsåtgärder kunde avläsas genom att tillgängligheten tillfälligt förbättrades i början på 2020
men har under coronapandemin försämrats på nytt dels genom att medarbetarnas sjukfrånvaro har
varit högre än tidigare år dels genom att målgrupperna till stor del tillhör riskgrupperna och kunde
därmed inte kallas till mottagningen. I samband med att riskgruppen blivit vaccinerad ökade av
remissinflödet igen.

3

Årsredovisning 2021, Hjälpmedelsnämnd – REGION VÄRMLAND

3 Uppföljning av resultatmål
Den gemensamma nämnden ska verka för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning
på lika villkor. Hjälpmedlen ska följa brukaren.
Hjälpmedelsnämnden ger förutsättningar genom det gemensamma regelverket och riktlinjer,
förskrivarutbildningar, nätverk och upphandlingar för att länets invånare ska kunna erbjudas en god
hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Hjälpmedelsnämden bidrar med sin verksamhet till att personer
med funktionsnedsättningar får utprovade personliga hjälpmedel som kompenserar helt eller delvis för
den nedsatta funktionen.
Nämnden bedömer att resultatmålen uppnåtts för året 2021.

3.1 God, jämlik och jämställd hälsa
Nämnden bidrar till regionens mål god och jämlik hälsa genom att arbeta fram gemensamma riktlinjer
för de hjälpmedel som hanteras av nämnden, genom att anordna utbildningar för förskrivare och
genom att administrera gemensamma inköp och upphandlingar med stöd av sortimentsgrupper så att
det är samma hjälpmedel som hanteras och förskrivs på samma premisser i hela regionen.
I uppdraget som kompetenscentrum ingår att genomföra utbildningar för förskrivare,
hjälpmedelsnämnden har under året tagit fram en digital förskrivarutbildning. Under 2021 har det
genomförts 35 föreläsningar/utbildningar och 15 nätverksträffar där över 600 medarbetare i regionen
och länets kommuner har deltagit.

3.1.1 God hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov

Hjälpmedelsnämnden har ett resultatmål:
•

God hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov

3.1.1.1 Upphandlingar
Hjälpmedelservice deltar i "Sjuklövern" ett samarbete inom sjukvårdsregion Mellansverige.
Samarbetet med de gemsamma upphandlingarna bidrar till en minskad administrativa belastning för
varje enskild region och kommunerna.
Indikatorer

Utfall

Genomförda upphandlingar

Ja

Kommentar Inom ramen för Hjälpmedelsnämndens uppdrag är hjälpmedelsservice delaktiga i 21 olika
upphandlingar. Dessa upphandlingar resulterar i sjukvårdsregionala avtal. Under året genomfördes nio
upphandlingar i samverkan. Region Värmland varit huvudansvarig för en av upphandlingarna.
Fyra upphandlingar har avslutats under 2021 vilket betyder att vi har förnyade avtal inom kognition, manuella
allround- och transportrullstolar, eldrivna rullstolar och arbetsstolar.
Upphandlingarna har av naturliga skäl stött på en del problem under året till följd av coronapandemin men med
hjälp av den digitala tekniken har mycket gått att lösa. Avtal finns inom nämndens alla ansvarsområden.
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3.1.1.2 Utbildningar för förskrivare
Indikatorer

Utfall

Genomförda utbildningstillfällen

35

Kommentar Kompetenscentrum, Hjälpmedelsservice, har genomfört 35 utbildningstillfällen för förskrivare.
Sammantaget har över 450 personer deltagit i olika utbildningsinsatser.

3.1.1.3 Lokala nätverksträffar
Indikatorer

Utfall

Genomförda nätverksträffar

15

Kommentar Kompetenscentrum inom Hjälpmedelsservice har under året genomfört digitala nätverksträffar för
regionens och kommunernas medarbetare. Sammantaget har över 150 personer deltagit på nätverksträffarna.

3.1.1.4 Teknisk beredskap
Teknisk beredskap handlar om avhjälpande insatser vid akuta nödsituationer:
•
•
•

Förflyttning för att kunna äta och klara toalettbesök
Lägesförändring i säng eller rullstol vid medicinskt behov
Ta sig i och ur säng

Indikatorer

Utfall

Teknisk beredskap

18

Kommentar Under 2021 har den tekniska beredskapen haft 18 ärenden som tjänstgörande tekniker har
bedömt fallit inom riktlinjerna och renderat en insats. Tre av dessa ärende har gått att lösa över telefon medan
15 ärenden renderat en insats som inneburit att tekniker behövt åka ut på ärendet. Ärendena har berört:
•

Vårdsängar 10 ärenden

•

Personlyftar 6 ärenden varav 3 löstes via telefon

•

Rollator 1 ärende

•

Elrullstol 1 ärende

3.1.1.5 Leveranssäkerhet beställningsvaror
Indikatorer

Utfall

Leveranssäkerhet beställningsvaror som levereras till beställaren inom 10 dagar

74,26
%

Kommentar I beställningsvarorna återfinns både upphandlade och icke-upphandlade hjälpmedel vilket har
påverkat leveranstiderna. Det upphandlade sortimentet har fasta leveranstider men när det gäller det ickeupphandlade sortimentet fördröjs ibland leveranserna.
Värt att notera är att vissa beställningar läggs med önskemål om senare leverans. Beställningssystemet
registrerar även i dessa fall att att leveransen tagit längre än tio dagar från beställning.
Under 2021 har vi även påverkats rejält av Covid-19 vad det gäller leveransstörningar och förseningar. Under
2021 har vi anställt en ny person på lagret för att ersätta en person som gått vidare till andra arbetsuppgifter
vilket varit positivt. Däremot har vi sett att de flesta leverantörer har haft stora problem med
leveransförseningar, vilket fått till följd att vi fått prioritera och hantera bristen på hjälpmedel som förseningarna
fått till följd, detta har skett i samarbete med kommunerna i Värmland och än så länge gått att hantera.
Alla kommuner med undantag för Karlstad har ett leveranstillfälle per vecka, Karlstad har två. Med fler tillfällen
per vecka skulle leveranstiderna kunna reduceras.
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3.1.1.6 Leveranssäkerhet lagervaror
Indikatorer

Utfall

Leveranssäkerhet, lagervaror som levereras till beställaren inom 10 dagar

92,38
%

Kommentar Coronapandemin har påverkat tillgängligheten för vissa varor vilket lett till en fördröjd leverans.
Alla kommuner med undantag för Karlstad har ett leveranstillfälle per vecka, Karlstad har två. Med fler tillfällen
per vecka skulle leveranstiderna kunna reduceras.

3.2 Hållbar organisation - Ekonomi i balans
Nämndens uppdrag, som delas med kommunerna, utgår från totalkostnaden för uppdraget, det vill
säga inklusive lokaler, service och administration, men exklusive politikerkostnaderna. Den budgeten
uppgick till 7,2 miljoner kronor.
Enligt samverkansavtalet för nämnden ska eventuella överskott, eller underskott, fördelas lika mellan
kommunerna och Region Värmland. Fördelningen mellan kommunerna sinsemellan baserar sig på
respektive kommuns andel av åldersgruppen 80 år och äldre den 1 november 2021.
Indikatorer

Utfall

Nettokostnad mot budget
Kommentar Nämndens uppdrag, som delas med kommunerna, utgår från totalkostnaden för uppdraget, det
vill säga inklusive lokaler, service och administration, men exklusive politikerkostnaderna. Den budgeten
uppgick till 7,2 miljoner kronor.
Enligt samverkansavtalet för nämnden ska eventuella överskott, eller underskott, fördelas lika mellan
kommunerna och Region Värmland. Fördelningen mellan kommunerna sinsemellan baserar sig på respektive
kommuns andel av åldersgruppen 80 år och äldre den 1 november 2021.
Hjälpmedelsnämndens utfall för 2021 är ett överskott motsvarande 19 tkr.
Noteras bör att resultatet är påverkat av coronapandemin. Under perioden har verksamheten haft lägre
kostnader till följd av coronapandemin. Färre utbildningar och möten i samband med upphandlingar har lett till
minskade kostnader för resa och logi. Om ordinarie verksamhet hade pågått under perioden hade kostnaderna
för verksamheten varit högre än avsatt budget.
Regionen har avsatt 1 miljon för fördjupad utredning angående välfärdsteknik under 2021 där endast en del av
utrymmet har använts under året.

3.2.1 Hållbar organisation - Ekonomi i balans
Hjälpmedelsnämndens utfall för 2021 är ett överskott motsvarande 19 tkr.
Noteras bör att resultatet är påverkat av coronapandemin. Under perioden har verksamheten haft
lägre kostnader till följd av coronapandemin. Färre utbildningar och möten i samband med
upphandlingar har lett till minskade kostnader för resa och logi. Om ordinarie verksamhet hade pågått
under perioden hade kostnaderna för verksamheten varit högre än avsatt budget.
Regionen har avsatt 1 miljon för fördjupad utredning angående välfärdsteknik under 2021 där endast
en del av utrymmet har använts under året.

3.2.1.1 Hållbart arbetsliv
Under 2021 har batterirekond byggts om för att minska de tunga momenten och förbättra arbetsmiljön
samt flöden.
Indikatorer

Utfall

Sjukfrånvaro

1,2 %

Kommentar Pandemin har medfört att sjukfrånvaron har ökat kraftigt. Under 2021 så har vi haft en
sjukfrånvaro på hela hjälpmedelsservice på 5,3 % där nämnddelen ligger lågt på 1,2%. Tidigare år har vi
enbart redovisat hela enhetens sjukfrånvaro och 2020 låg den på 5 % Sjukfrånvaron är en följd av både
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Indikatorer
pandemin och ett par långtidssjukskrivningar.

Utfall

3.2.1.2 Respektfulla möten
Respektfulla möten kopplat till värdegrundsarbete.
Indikatorer

Utfall

Värdegrundsarbete
Kommentar Ett arbete som tar avstamp i regionens värdegrundsmaterial har påbörjats. Medarbetare och
chefer har haft en temadag med gemensamma aktiviteter tillsammans. Aktiviteterna bestod av
utbildningsfilmer, gemensamma övningar. Dialogen under dagen var mycket givande.

3.2.1.3 Minskat miljöavtryck
Hjälpmedelsservice arbetar på flera olika sätt för att minska verksamhetens miljöavtryck.
Indikatorer

Utfall

Rekonditionering och återanvändning av hjälpmedel
Kommentar Hjälpmedel, inklusive batterier, rekonditioneras och återanvänds. Syftet är att minska både
kostnader och miljöpåverkan. Om inte hjälpmedlen går att rekonditioneras och återanvändas demonteras
dessa och användbara delar sparas för att återbrukas vid behov.

Källsortering
Kommentar Trä, wellpapp, metall och batterier sorteras i möjligaste mån vid demontering och från
ankommande gods.
Emballage från ankommande gods återbrukas till de egna leveranserna som går ut från hjälpmedelsservice till
kunderna. Det sker i sådan omfattning att man inte behöver köpa in nytt emballage.
Köksavfallet sorteras i personalrummet.
Tjänsteresor
Kommentar Gällande teknisk beredskap, vid utleveranser och avhjälpande underhåll planerades tjänsteresor
för att i så stor utsträckning som möjligt kunna hantera flera ärenden på samma rutt. Genom en välplanerad
verksamhet och en strategiskt utrustad bil har även problem som inte är anmälda i förväg kunnat lösas.
Under året har möten och utbildningar har i de flesta fall genomförts digitalt. Det digitala arbetssättet är något
som kommer följa med hjälpmedelservice även när pandemin inte längre är det problem i samhället.
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4 Uppföljning av nämndplan och andra politiska uppdrag
Hjälpmedelsnämnden ska fastställa policy, riktlinjer och kompetenskrav för förskrivning samt
upphandling av hjälpmedel. Nämnden har också i uppdrag att fastställa policy, riktlinjer och
kompetenskrav för förskrivning samt upphandling av inkontinenshjälpmedel, med undantag för
upphandling av inkontinenshjälpmedel till vårdtagare i särskilt boende. Lagerhållning och distribution
av dessa hjälpmedel ingår även det i nämndens uppdrag.
Vid behov ska nämnden lägga förslag till avgifter som föreläggs respektive huvudman för beslut.
Hjälpmedelsnämnden ska finansiera driften av ett gemensamt kompetenscentrum för nämndens
ansvarsområde. Kompetenscentret ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut
samt planerar och administrerar den verksamhet nämnden ansvarar för. Huvuduppdraget är att
samordna och genomföra upphandling av hjälpmedel för parterna, svara för lagerhållning och
distribution av dessa hjälpmedel samt ansvara för kompetensförsörjning ochkompetensutvecklinginom
hjälpmedelsområdet. Arbetet sker med delaktighet och i samverkan mellan huvudmännen och andra
aktörer.
Under 2019 gav hjälpmedelsnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda välfärdsteknik. Utredningen
ledde till att hjälpmedelsnämndens 17 huvudmän beslutade att en fördjupad utredning ska
genomföras med målsättning att välfärdsteknik ska komma att ingå i hjälpmedelsnämndens
verksamhet. En fördjupad utredning har påbörjats under 2021 för att konkretisera vilka delar som ska
omfattas av nämndens ansvar.

5 Nämndanalys
Utfallet för 2021 är 19 tkr. Noteras bör att resultatet är påverkat av coronapandemin. Under perioden
har verksamheten haft lägre kostnader till följd av coronapandemin. Färre utbildningar och möten i
samband med upphandlingar har lett till minskade kostnader för resa och logi. Om ordinarie
verksamhet hade pågått under perioden hade kostnaderna för verksamheten varit högre än avsatt
budget.

6 Internkontroll
Internkontroll innefattar flera delar: system för internkontroll, regionövergripande internkontrollåtgärder
samt nämndernas egna interkontrollplaner. Hjälpmedelsnämnden definierar internkontroll som:
· Genomförda nätverksträffar
· Genomförda utbildningstillfällen: antal och syfte/innehåll
· Genomförda upphandlingar: antal och i vilka områden. Uppföljning av att avtal finns inom nämndens
alla ansvarsområden.
Under året har aktuella internkontrollspunkter redovisats både på nämnden möten och nämndens
arbetsutskott. Synpunkter och önskemål om åtgärder lämnas till berörd verksamhet. Åtgärder har följts
upp löpande under året.
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7 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
En allt äldre och växande befolkning kommer öka efterfrågan av hjälpmedel. Teknikutvecklingen är
både en risk och en möjlighet då priser sjunker och tillgängligheten ökar, men tekniken innebär också
risker i form av frågeställningar runt etiska- och lagstiftningsaspekter som inte följt med utvecklingen.
Det här kräver eftertanke och arbete så att det blir rätt så att den enskildes säkerhet och integritet
värnas.
Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning som nämnden står inför då flera erfarna medarbetare
kommer att gå i pension inom några år. Vi ser även en spännande utmaning att MDR (vilket är ett nytt
direktiv inom medicinteknik inom EU som ersätter det nuvarande som heter MDD) träder i kraft och
kommer ställa hårdare krav på vår verksamhet. Andra utmaningar är att möta det ökade behovet som
en äldre befolkning innebär med befintliga resurser vi ser redan idag hur vi har en lång kö på
elrullstolssidan. Vi har ett behov av att investera inom rekonditioneringsområdet. Alla dessa
utmaningar och risker arbetar nämnden kontinuerligt med att minska och få bort. Vi ser över vår
organisation hur vi ska hantera pensionsavgångar, vi ska börja med produktionsplanering på
elrullstolar.
Under 2021 har hjälpmedelservice inlett ett arbete tillsammans med en administrativ resurs för att
förbättra flöden, remisshantering och administration. Verksamheten har under 2021 haft hög
sjukfrånvaro på elrullstolsbedömning pga långtidssjukskrivna medarbetare som vi hoppas är tillbaka
under 2022. Vi har även tillförts extraresurser för att kunna arbeta med kösituationen under 2022. Det
förs en dialog med fastighetsförvaltarna i regionen för att förbättra lokalerna för rekonditionering.
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Överförmyndarnämnden
Årsberättelse 2021
Godkänd ÖFN § 10, 7 mars 2022

ÖSTRA VÄRMLANDS
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
Ordförande: Ellen Skaare Håkansson
Förvaltningschef: Martin Willén
Enhetschef: Magnus Warnicke

Överförmyndarnämndens uppdrag
Överförmyndarnämndens uppdrag är främst att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och
förvaltare för att ge skydd mot rättsförluster för personer som inte själva kan tillvara ta sin rätt,
förvalta sin egendom, sörja för sin person eller är underåriga.
I nämndens uppdrag ingår även att utreda behov av god man eller förvaltare, att föreslå en
lämplig person till uppdraget samt utbilda gode män och förvaltare.
Länsstyrelsen har tillsyn över nämndens verksamhet.

Överförmyndarnämndens ansvarsområde
Östra Värmlands överförmyndarnämnd med kommunerna Kristinehamn, Degerfors, Filipstad,
Karlskoga och Storfors ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i
enlighet med reglerna i föräldrabalken samt de övriga författningarna som reglerar frågor knutna
till verksamheten.

Viktiga händelser under året
Det har varit svårt att rekrytera gode män och förvaltare till komplicerade ärenden under flera år
och Coronapandemin har försvårat läget ytterligare. Extra resurser har satsas på en
rekryteringskampanj av nya ställföreträdare.
Även personal har varit frånvarande i betydligt högre omfattning än normalt varför
omprioriteringar behövt göras i verksamheten för att bibehålla en hög rättssäkerhet. Utifrån de

restriktioner som funnits under året från Folkhälsomyndigheten gällande hemarbete så infördes detta
även på överförmyndarenheten. Men då arkivet ännu ej är digitalt visade sig detta var en omöjlighet
varpå alla fick återgå till att finnas fysisk på plats på kontoret efter en tids hemarbete.

Östra Värmlands överförmyndarnämnds verksamhetsmål
Målområde

Hög rättssäkerhet

Nämndmål

Måluppfyllelse

Överförmyndarnämndens arbete ska tillgodose kommuninvånarnas behov av
rättssäkerhet och service.
Förväntad måluppfyllelse vid årets slut:
uppfyllt
delvis uppfyllt
inte uppfyllt

Indikator
Nya gode män och förvaltare ska genomgå utbildning
med godkänt resultat.
Föreläsning inom relevanta områden ska erbjudas minst
en gång per år.
Gode män och förvaltare ska genomgå
lämplighetskontroll i samband med nytt uppdrag om
kontroll inte skett de senaste 6 månaderna.
Gode män och förvaltare ska genomgå
lämplighetskontroll minst vart tredje år.
Nämndledamöter och tjänstemän erbjuds att delta på
Föreningen Sveriges överförmyndares studiedagar samt
ytterligare utbildning efter individuella behov.
Internkontroll ska genomföras av förvaltningen och
följas upp av nämnden. Vid behov ska åtgärdsplan
lämnas till nämnden.
Barnbokslut ska upprättas varje år.
Nämnden och enheten erbjuds att gå de utbildningar
som hålls under 2021 med anledning av att
barnkonventionen blivit svensk lag
Information där det finns behov eller intresse.

Målvärde
100 %

Utfall
2019
100 %

Utfall
2020
100 %

Utfall
2021
100%

1 ggr

2 ggr

0 ggr

2 ggr

100 %

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

100%

3 ggr

3 ggr

3 ggr

3 ggr

1 ggr
100 %

1 ggr

1 ggr

1 ggr
100%

5 ggr

6 ggr

3 ggr

1 ggr

Kommentar
Kontroll att samtliga nya gode män och förvaltare genomgått utbildning med godkänt resultat har skett
löpande enligt rutin som en del i lämplighetskontrollen.

En digital föreläsning om arvskifte har hållits för ställföreträdare. Föreläsare var Sveriges Kommuner
och Regioners förbundsjurist Kalle Larsson. Ytterligare en föreläsning gällande demens har erbjudits i
samarbete tillsammans med övriga överförmyndarenheter.
Kontroll att gode män och förvaltare genomgått lämplighetskontroll har skett löpande enligt rutin när
förslag på ställföreträdare ska lämnas till tingsrätten eller när överförmyndarnämnden fattar beslut om
byte av ställföreträdare.
Under hösten gick överförmyndarenheten igenom ställföreträdarregistret för att se när
gode män och förvaltare kontrollerades senast. Ny kontroll har gjorts i de fall där ställföreträdarna inte
kontrollerats de senaste tre åren.
Samtliga nämndledamöter och tjänstepersoner har erbjudits att delta på Föreningen Sveriges
överförmyndares studiedagar. Både nämndledamöter och tjänstepersoner har deltagit på länsträff i
Örebro, länsträff i Värmland samt seminarium om arv och dödsbon. Tjänstepersoner har deltagit på
Jan Wallgrens Överförmyndanyheter.
Internkontroll har genomförts och presenterats vid nämndsammanträde i september 2021 samt
kommer slutredovisas på nämndsammanträdet i februari 2022.
Barnbokslut för föregående år har upprättats.
Nämnden och enheten har haft ett tillfälle hittills under 2021 att delta på föreläsning om
Barnkonventionen vid Föreningen Sveriges överförmyndares studiedagar.
På grund av pågående pandemi har möjligheterna för att sprida information om verksamheten
varit begränsade

Målområde

Information till de som berörs av överförmyndarnämndens
verksamhet

Nämndmål

Måluppfyllelse

God information till samverkande kommuner för insyn i verksamheten.
God information till allmänheten för att de som är i behov av ställföreträdare
ska få rätt hjälp samt underlätta rekrytering av ställföreträdare.
Förväntad måluppfyllelse vid årets slut:
uppfyllt
delvis uppfyllt
inte uppfyllt

Indikator
Information om överförmyndarens verksamhet i
samverkande kommuner KF, KS eller KSAU.
Deltagande vid lokala aktiviteter och arrangemang som
är lämpliga ur verksamhetssynpunkt.

Målvärde
5 ggr

Utfall
2019
3 ggr

Utfall
2020
0 ggr

Utfall
2021
1 ggr

1 ggr

0 ggr

0

Kommentar
Kommunstyrelsen i Karlskoga informerades om överförmyndarnämndens verksamhet i början
av året.
Det har inte funnits några aktiviteter som nämnden kunnat delta vid för att sprida information till
allmänheten på grund av pågående pandemi.

Målområde

Ekonomi
Måluppfyllelse

Nämndmål
God kontroll och planering gällande ekonomin.
Förväntad måluppfyllelse vid årets slut:
uppfyllt
delvis uppfyllt
inte uppfyllt

Indikator
Rapportering på nämndens sammanträden under året,
inklusive årsberättelse och delårsrapport.

Målvärde
3 ggr

Utfall
2019
3 ggr

Utfall
2020
3 ggr

Kommentar
Ekonomin har redovisats genom årsberättelse för 2021, kvartalsrapport samt delårsbokslut.

Utfall
2021
3 ggr

Målområde

Miljö

Nämndmål

Måluppfyllelse

Överförmyndarnämnden ska ha ett miljötänk i sin verksamhet.
Förväntad måluppfyllelse vid årets slut:
uppfyllt
delvis uppfyllt
inte uppfyllt

Indikator
Omedelbar justering av sammanträdesprotokoll.
Digitala kallelser till nämndsammanträden.

Målvärde
100 %
100 %

Utfall
2019
100 %

Utfall
2020
30 %
100 %

Utfall
2021
0%
100%

Kommentar
Protokollen har inte kunnat justeras omedelbart eftersom nämndsammanträden på grund av pandemin
skett digitalt på distans.
Kallelser till sammanträden skickas ut digitalt.

Årets ekonomiska resultat

(Tusentals kronor)

Utfall
2020

Utfall
2021

Årsbudget
2021

Årets
avvikelse

Intäkter
Kostnader
varav personal
varav kapitaltjänst
Nettokostnad

5 351
5 351
4 321
44
0

5 436
5 436
4 403
33
0

6 185
6 185
4 941
70
0

749
749
525
36

0

0

0

110
5 241

83
5 353

170
6 015

Nettobudget
Resultat för perioden
Kostnad per
verksamhetsområde:
Nämnd
Kansli
TOTALT

87
662

Kommentar till årets ekonomiska resultat
Resultatet för året är ett överskott på 788 tkr. Anledningen till det positiva överskottet är framförallt
lägre personalkostnader på drygt 500 tkr. De lägre personalkostnaderna beror b la på sjukskrivningar,
föräldraledighet samt en vakant tjänst. Denna tjänst är nu tillsatt. Kostnaderna för avgifter, kurser och
konferenser har varit lägre än budget under året vilket är en följd av pandemin.

Årets investeringar

(tusentals kronor)

Utfall
2021

Årsbudget
2021

Årets
Avvikelse

TOTALT
Kommentar till årets investeringar
Inga investeringar har gjorts under året. Investeringar gällande nytt verksamhetssystem och
ytterligare arkivskåp var inplanerat men har fått skjutas framåt på grund av pågående pandemi.

Framtiden

Mer komplicerade ärenden
Antalet komplicerade ärenden som handläggs har ökat under många år men det har blivit extra
tydligt under de senaste åren. Komplexiteten är svår att mäta men antalet förvaltarskapsärenden
som handhas har ökat sedan den gemensamma nämndens bildande 2011. Antalet
komplicerade ärenden bedöms fortsätta öka.
Rekrytering av ställföreträdare
När uppdragen blir allt mer komplicerade ställs andra krav på ställföreträdares kompetens än
tidigare. Därför är det viktigt med god tillgång på ställföreträdare, så att en matchning mellan
huvudman och ställföreträdare kan göras.
Det har blivit svårare att rekrytera ställföreträdare. Delvis på grund av mer komplicerade ärenden
men även en samhällsutveckling där det är svårare att få människor att ställa upp på ideell, eller
delvis ideell, basis. Samtidigt ökar medelåldern bland ställföreträdarna och andelen som beräknas
”gå i pension” bedöms vara hög de närmaste åren. Det innebär att än fler nya ställföreträdare
behöver rekryteras för de som är i behov av hjälp ska kunna få det.
Eftersom en stor andel av gode män och förvaltare är i den ålderskategorin att de, enligt
Folkhälsomyndigheten, tillhör en riskgrupp under pågående pandemi. Det har inneburit att ett
flertal inte är villiga att åta sig nya uppdrag, varken ärenden av enklare eller svårare karaktär. Det
betyder att det redan ansträngda läget att rekrytera ställföreträdare har försvårats ytterligare.
Resurser
För att samma kvalitet ska kunna bibehållas i verksamheten har en uttökning skett med en
administratörstjänst. Rekryteringen är klar och den nya medarbetaren kommer att påbörja sin
tjänst under april. Detta kommer innebära att tid frigörs för handläggarna att kunna rekrytera
ställföreträdare och hantera de allt mer komplicerade ärendena.
Ställföreträdarutredningen
En utgångspunkt för utredningen har varit att skapa en ordning som på ett bättre sätt än i dag
säkerställer att de personer som är i behov av en god man eller förvaltare ska kunna lita på att de
får den hjälp och det stöd som de behöver. Den syftar till att stärka rättssäkerheten för den
enskilde, skydda huvudmannen och ge överförmyndaren fler uppgifter.
Utredningen föreslår också moderniseringar av bestämmelserna på området. Merparten av
förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Om förslagen träder i kraft kommer detta
innebära att mer ansvar läggs på överförmyndarenheten och personell förstärkning kommer då
att bli aktuellt för att kunna hantera det utökade uppdraget.

Nyckeltal
Verksamhetsvolymer 2021-12-31
Godmanskap
Förvaltarskap
Förmynderskap
Godmanskap ensamkommande barn
Särskild förordnad vårdnadshavare/ förmyndare
Totalt antal aktiva ärenden

Kommun

Godmanskap,
inkl tillfälliga
godmanskap

Karlskoga
Filipstad
Degerfors
Storfors
Kristinehamn

211231
698
107
341
7
49
1202

Förvaltarskap

214
114
92
24
254

201231
666
113
287
6
49
1136

Förmynderskap

39
13
5
6
44

115
45
65
29
87

191231
677
104
270
13
51
1133

Ensamkommande
barn (särskild
förordnad
vårdnadshavare)
1
3
0
1
2

Kommentar/Analys
Antalet ärenden rörande ensamkommande barn ligger på ungefär samma låga nivå som
tidigare. Över ett längre tidsperspektiv än det som syns i ovanstående siffror framgår att
antalet godmanskap samt förvaltarskap har skiftat något över åren. Antalet
förmynderskap har ökat.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
1(6)

2022-03-08

Plats och tid

Kommunhuset, Kristinehamns kommun, kl. 14:00-14.30 samt distansdeltagande via teams

Beslutande

Ledamöter
Ellen Skaare Håkansson (KD) ordförande
Barbro Davidsson (M)
Ingrid Resare (S)
Sune Frisk (S)
Ingegerd Nordkvist (-)
Ersättare
Inga-Lill Röhr (S)
Britt-Marie Karlsson (S)
Eva Närvä Eickenrodt (M)

Övriga närvarande

Jenny Alpmyr, HR-chef
Elisabet Lilljebjörn, sekreterare

Justerare

Ingegerd Nordkvist (-)

Justeringens plats och tid

Justering på distans klar 2022-03-08

Underskrifter

Sekreterare
Ordförande
Justerare

Paragrafer

Elisabet Lilljebjörn

7-12

Ellen Skaare Håkansson (KD)
Ingegerd Nordkvist (-)

Signature reference: 737242eb-d2a1-42f1-b90e-d80b10bff28f

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

Östra Värmlands överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

2022-03-07

Datum för anslag

2022-03-08

Förvaringsplats för protokollet

Pärm på överförmyndarkontoret

Underskrift

Justerandes sign

Datum för borttagande

Elisabet Lilljebjörn

Utdragsbestyrkande

§§ 7-12 sekretess §§ 13-15

2022-03-29

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-07

Öfn § 7

Fastställande av föredragningslista

Signature reference: 737242eb-d2a1-42f1-b90e-d80b10bff28f

Föredragningslistan godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(6)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-07

Öfn § 8

Information från förvaltningen
Beslut
Östra Värmlands överförmyndarnämnd tackar för informationen och lägger den
till handlingarna.
Sammanfattning
Jenny Alpmyr informerar om den löpande verksamheten.

Signature reference: 737242eb-d2a1-42f1-b90e-d80b10bff28f

•
•

Justerandes sign

Nuläget
Personalläget

Utdragsbestyrkande

3(6)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-07

Öfn § 9

Information från ordförande

Signature reference: 737242eb-d2a1-42f1-b90e-d80b10bff28f

Ellen Skaare Håkansson (KD) informerar om mötet med revisionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(6)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-07

Öfn § 10

Årsberättelse 2021
Beslut
Östra Värmlands överförmyndarnämnd godkänner årsberättelse för 2021.
Sammanfattning
Innan verksamhetsberättelse för 2021 tas upp i kommunfullmäktige i
Kristinehamns kommun och skickas till övriga deltagande kommuner ska
årsberättelsen godkännas av överförmyndarnämnden.

Signature reference: 737242eb-d2a1-42f1-b90e-d80b10bff28f

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-09
Årsberättelse för 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(6)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-07

Öfn § 11

Internkontroll per 2021-12-31
Beslut
Östra Värmlands överförmyndarnämnd godkänner redogörelsen om
internkontroll per 2021-12-31.
Sammanfattning
Enligt tidigare beslut av Östra Värmlands överförmyndarnämnd ska
överförmyndarenheten visa statistik per halvårs- och helårsskifte av gällande
punkter som nämnden formulerat i internkontrollplanen.

Signature reference: 737242eb-d2a1-42f1-b90e-d80b10bff28f

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-07
Internkontroll per 2021-12-31

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-07

Öfn § 12

Barnbokslut för 2021
Beslut
Östra Värmlands överförmyndarnämnd godkänner barnbokslut för 2021.
Sammanfattning
Enligt tidigare beslut av Östra Värmlands överförmyndarnämnd ska ett
barnbokslut tas fram årligen.

Signature reference: 737242eb-d2a1-42f1-b90e-d80b10bff28f

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-31
Barnbokslut för 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Till aktieägarna i Inlandsbanan AB

2022-03-16

Inledning
Inlandsbanan AB har under 2021 tillsammans med sina dotterbolag hamnat i en situation med
likviditetsproblem. Problemen kan främst hänföras till Inlandsbanans två dotterbolag Inlandståg AB (ITÅG)
och Destination Inlandsbanan AB (DIAB). Orsakerna till den uppkomna situationen är främst effekter av
Corona-pandemin, inköp av nya motorvagnståg samt svag lönsamhet i dotterbolagen. I detta dokument
beskrivs hur Inlandsbanan AB arbetar för att uppfylla ägarnas krav och förväntningar som anges i nu
gällande ägardirektiv. Dokumentet beskriver även hur den problematiska likviditetssituationen löses.

Inlandsbanan AB:s uppdrag
Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen
Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan från
Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till
100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för
järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.
Inlandsbanan AB:s huvuduppdrag är att förvalta järnvägen. Detta innebär att bolaget ansvarar för
underhåll av infrastrukturen samt trafikledning och får för att täcka kostnaderna ett driftsbidrag på 150
mnkr per år. Vårt uppdrag från våra ägare är att driva en verksamhet som ger stöd för tillväxtarbetet efter
hela Inlandsbanans sträckning och vi utgår från ägardirektivet när vi utformar mål och strategier.
Koncernen ska aktivt arbeta för att:
Öka transportvolymerna av gods på Inlandsbanan
Att frakta gods på tåg har många fördelar både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och
samhällsekonomiskt perspektiv. Näringslivet i kommunerna längs Inlandsbanan domineras av skogs- och
gruvnäring, branscher där effektiva transportsystem är en viktig faktor för tillväxten. För dessa näringar är
en fungerande infrastruktur och pålitliga transporter en grundförutsättning för att bedriva
verksamheterna. Med den pågående utvecklingen vi ser inom den gröna omställningen och utifrån
industrins behov så kan Inlandsbanan ha en avgörande roll. I samarbetet med ledande företag inom gruvoch stålindustrin och olika energiföretag konstateras att en moderniserad Inlandsbana med anslutande
tvärbanor utgör ett viktigt kapacitetstillskott med nödvändiga avlastande effekter för att få ett
fungerande transportsystem i norra Sverige. Järnmalm, kalk, timmer, livsmedel, avfall och vätgas är
exempel på gods som behöver få nytt utrymme jämfört med vad systemet kan erbjuda i dag.
Pågående aktiviteter: För att möta industrins ökade behov har Inlandsbanan AB börjat teckna
kapacitetsavtal med industriföretag som behöver försäkra sig om tillgång till gröna transporter i stora
volymer och under lång tid. Avtalen är villkorade av att Inlandsbanan upprustas för att uppnå erforderlig
kapacitet och miljövinster. Även med dagens bana är potentialen till ökade godstransportaffärer god, där
vi redan nu ser att bruttotonkilometer gods ökar på banan.

Medverka till att återuppta den reguljära kollektivtrafiken på Inlandsbanan i dialog
med trafikhuvudmännen
En hållbar infrastruktur skapar även tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara
transportsystem för alla, där människor oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung,
religion, ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade. Vi ser goda möjligheter till en återupprättad
persontrafik som bidrar till såväl regionförstoring med arbetspendling som hållbara resor till gagn för
besöksnäringen i Norrlands inland och fjälltrakter. Även med dagens bana kan med relativt enkla åtgärder
till viss del högre hastighet erhållas vilket skapar förutsättningar för en interregional spårbunden
kollektivtrafik. Vid en större upprustning och standardhöjning kan denna trafik bli ännu mer attraktiv
utifrån förkortade restider.
Pågående aktiviteter: Vi arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för en modern och attraktiv
spårbunden interregional kollektivtrafik. Förutsättningarna för detta är mer gynnsamma nu än någonsin
tidigare genom inköpet av fem nya tåg (Y41) som möjliggör tillgängliga och bekväma resor. Vi söker nu
samarbete med samtliga sex berörda regioner för att ta ett samlat grepp för att utveckla kollektivtrafiken i
inlandet.
Minimera de miljömässiga konsekvenserna av bolagets aktiviteter
I ett steg för att kunna erbjuda fossilfria transporter så har en uppbyggnad av tankstationer för fossilfri
diesel, HVO skett. Vi är därmed först ut i järnvägsbranschen att i stor skala tanka våra järnvägsfordon med
biodrivmedlet HVO, som minskar CO2-utsläppen med 90 %.
Pågående aktiviteter: I svenska inlandet finns troligen Europas bästa förutsättningar för produktion av
förnyelsebar el och grön vätgas. Inlandsbanan AB utreder tillsammans med samarbetspartners
infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet samt konvertering till vätgasdrift för befintliga
dieseldrivna järnvägsfordon. Satsningen följer Inlandsbanans ambition om att skapa en prioriterad helt
grön godskorridor utan koldioxidutsläpp och är därmed ett viktigt steg för att tillförse industriaktörer
hållbara och effektiva transporter. Det finns starka indikationer på att energitillgången inte kommer att
vara tillräcklig för de stora industrietableringarna i norr. Tillverkning av vätgas i Norrlands inland och
transport av ca 200 000 ton vätgas på Inlandsbanan skulle kunna vara en snabb lösning för att lagra och
överföra energi till områden som saknar motsvarande förutsättningar.
Kontinuerligt höja banstandarden
Att investera i infrastrukturen är viktigt för en hållbar utveckling. Det är även en förutsättning för att
skapa tillgängliga, säkra och hållbara transporter på Inlandsbanan. En normalstandard innebär effektivare
trafik på hela banan och skapar möjligheter att lyfta över trafik från väg till järnväg vilket är fördelaktigt ur
klimatsynpunkt. Det möjliggör också en omfördelning av kapacitet med övrigt järnvägsnät som bidrar till
att exempelvis stambanan kan avlastas. För att Inlandsbanan ska vara attraktiv i framtiden för att
transportera stora kontinuerliga godsvolymer krävs att banan rustas till minst svensk normalstandard
avseende bärighet och hastighet. Rustningen medger också en avsevärd hastighetshöjning vilket ökar
tågkapaciteten radikalt jämfört med vad dagens lägre hastigheter medger. Denna standard innebär också
att godståg med höga punktlaster såsom till exempel Stålpendeln kan trafikera anläggningen. En rustning
kan ske etappvis utifrån hur kommande trafikala behov utvecklas.
Dagens Inlandsbana har dels en stor underhållsskuld föranlett av otillräckliga statliga drift- och
underhållsbidrag under lång tid, dels ett kraftigt växande antal säkerhetsfel vilket leder till

hastighetsnedsättningar även över tid. Eftersom dagens bidrag är otillräckligt för att åtgärda samtliga
dessa fel kan Inlandsbanan AB komma att bli tvungna att nedprioritera delar av banan som då inte
kommer att vara trafikerbara.
För att kunna genomföra nödvändigt drift och underhåll med målet att kunna vidmakthålla dagens
standard enligt marknadens krav behöver drift- och underhållsbidraget höjas till den nivå för kostnader
som motsvarar samma typ av spåranläggning förvaltad av Trafikverket.
Pågående aktiviteter: Trafikverket och Inlandsbanan AB är överens om att dagens undermåliga status och
med accelererande brister för Inlandsbanan nu kräver ett ställningstagande av ägaren svenska staten
avseende Inlandsbanans framtida status och roll i transportsystemet. Inlandsbanan AB har genom
djupgående analyser av data kunnat visa på en positiv samhällsekonomisk bärkraft i ett projekt för en
total upprustning av Inlandsbanan, vilket vi redovisat till staten. I vårt remissyttrande till Trafikverkets
förslag till nationell plan hemställer vi om att drift- och underhållsbidraget höjas från 150 mnkr till 225
mnkr från och med 2022, samt indexuppräknas och hanteras inom ramen för beslutet av den nationella
planen.
Bidra till destinationsutveckling genom att öka persontrafiken på Inlandsbanan
hela året med både dag- och nattåg
Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige. Längs Inlandsbanan finns flera stora
destinationer med verksamhet året om. Snabba, bekväma och hållbara persontransporter är en faktor
som mycket starkt bidrar till den svenska näringens konkurrenskraft.
Intresset för friluftsliv, naturturism och miljö ökar konstant. Intresset för tågsemester har ökat stort,
liksom viljan att besöka det natursköna inlandet och den arktiska regionen. I norra Sverige finns mycket
som tas för givet av lokalbefolkningen, t ex midnattssol, norrsken, polcirkeln, fantastiska naturupplevelser,
samisk kultur och kulinariska delikatesser. Lägg därtill rent vatten och luft, en glesbefolkad region,
allemansrätten och säkerhet, så är en resa i detta område svårslagen.
Pågående aktiviteter: Det pågår ett samarbete med Snälltåget som expanderar sin nattågstrafik över året,
till Vemdalen samt sedan 2019 även till Västerbotten. Trafiken har sedan den startade för 10 år sedan haft
god tillväxt.
För närvarande bedrivs turisttrafik under sommaren längs hela banan samt Snötåget vintertid mellan
Mora och Östersund. Inför sommaren 2022 är bokningsläget mycket gynnsamt och den ökning vi såg
2019, innan pandemin, ser ut att ha tagit fart igen. Inlandsbanan AB:s dotterbolag har även lanserat nya
produkter såsom tex Vildmarkståget som hade premiär förra året. Resan sker i historiska
förstaklassvagnar i toppskick och restaurangvagn med vita dukar och riktigt porslin. Intresset för resan
överstiger antal tillgängliga platser med ca 100 %. Vi ser detta som en framtidsprodukt.
Med en fungerande interregional kollektivtrafik på Inlandsbanan skulle besöksnäringen få flera dagliga
relationer med övriga landet.
Tvärbanorna öppnas för trafik

Den tvärbana som har störst affärspotential är Arvidsjaur – Jörn. En återöppning av bandelen skulle
underlätta för såväl planerade som akuta omledningar och skulle även innebära flera positiva
effekter för både det nationella järnvägsnätet och för näringslivet i inlandsregionen.

Återöppnandet av tvärbanan skulle även leda till en förbättrad järnvägskoppling mellan kustens
industrier och resten av landet. Det skulle också möjliggöra för effektiv godstrafik längs hela
Inlandsbanan och underlätta en integrering med det nationella järnvägsnätet.
Pågående aktiviteter: Vi har anmält intresse till Trafikverket och regeringen att få in denna tvärbana i
inlandsbanesystemet. Dock finns andra intressenter som planerar verksamhet för testtrafik för tåg. Vi för
nu en konstruktiv dialog med bolaget RTN AB för hur vi kan jobba vidare tillsammans och hur ett
samutnyttjande kan se ut.
Hela sträckan fram till Kristinehamn öppnas för spårbunden trafik för att kopplas
ihop med det södra transportsystemet. Koncernen ska aktivt arbeta för att nå den
övergripande målbilden ”Inlandsbanan skapar utveckling för ägarna i Inlandet, året
runt”.
Den sydligaste delen av Inlandsbanan mellan Mora och Kristinehamn har sedan 1970-talet etappvis slutat
att trafikeras med tåg. I dag är sträckan mellan Kristinehamn och Nykroppa elektrifierad och trafikeras
med tåg. Sporadisk godstrafik förekommer på sträckan Nykroppa-Persberg i Värmland. Från Persberg till
Mora går banan inte att trafikera då den är gravt förfallen och delvis överväxt av vegetation. Den positiva
utvecklingen som bedöms inträffa på sträckan norr om Mora kommer kräva högre kapacitet för att
ansluta till det övriga nationella järnvägsnätet. Från Mora måste tågen idag gå vidare på Dalabanan för att
via Borlänge nå naturliga slutpunkter som Gävle, Mälardalen och Bergslagen. Dalabanan är redan i dag
välutnyttjad och används flitigt för gods- och persontrafik. När denna kapacitet är utnyttjad till fullo skulle
en upprustning av sträckan Mora-Kristinehamn vara ett bra alternativ för att skapa mer kapacitet ut från
Dalarna mot Bergslagen och Västsverige. Denna sträcka förvaltas i dag av Trafikverket.
Infrastruktur som möjliggör omställningen
Näringslivet investerar över 1 000 miljarder i den gröna omställningen det närmaste decenniet, ögonen är
riktade mot norra Sverige och den utveckling som nu sker. En historiskt kraftig ökning av godstrafiken
inom samtliga transportslag till 2040 förväntas ske enligt Trafikverket.
Trafikverket har bekräftat att konsekvenserna för järnvägstransportsystemet av kommande
industrietableringar i norra Sverige inte beaktats i förslaget till nationell plan för infrastruktur. Utöver
kommande välkända industrisatsningar i Norrbotten finns också planer för etableringar i anslutning till
Inlandsbanan. Till exempel innebär ett framtida brytningstillstånd för Kallakgruvan i Jokkmokk att mycket
stora volymer järnmalmsprodukter årligen ska transporteras på Inlandsbanan och vidare till avnämare.
För att möjliggöra den viktiga omställningen så behövs hållbar infrastruktur och varenda kilometer järnväg
är avgörande. Inlandsbanan är en befintlig 105 mil lång järnvägsanläggning som löper genom Norrlands
inland. Behovet av järnvägskapacitet har aldrig varit större, vilket gör Inlandsbanan till en outnyttjad
resurs som på kort tid kraftigt kan öka kapaciteten i svenskt transportsystem.

Begäran om aktieägartillskott till Inlandsbanan AB
De två sista åren har koncernen Inlandsbanan drabbats hårt av pandemin, främst våra dotterbolag genom
att persontrafiken påverkats kraftigt vilket lett till minskade externa intäkter. DIABs verksamhet
avstannade helt 2020 då sommartrafiken inte kunde genomföras i överhuvudtaget. Under 2021
genomfördes sommartrafiken men med delvis begränsat kapacitetsutnyttjande på grund av gällande
restriktioner. Detta drabbade även i viss mån ITÅG som normalt är leverantör av tågkörningen.

ITÅG har även drabbats av ekonomiska problem på grund av försenade leveranser av de nya
motorvagnstågen till följd av pandemin. Renoveringen har dragit ut på tiden på grund av svårighet att
flytta fordonen mellan länder samt svårigheter i att få fram komponenter för upprustning och revidering.
Förseningen har då även påverkat finansieringsmodellen, vilket gör att moderbolaget Inlandsbanan AB
blivit tvingade att hjälpa sitt dotterbolag med likviditet.
Detta har i sin tur medfört att nu Inlandsbanan AB har svåra likviditetsproblem, det finns i dagsläget inga
ekonomiska reserver hos moderbolaget.
Inlandsbanan AB har skickat ett koncernbidrag till DIAB under 2021 för att återställa det egna kapitalet
hos dotterbolaget. Under föregående år har dotterbolaget upprättat kontrollbalansräkning då bolagets
egna kapital har understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet. Vidare har bolaget genomfört
kontrollstämma.
Dotterbolaget ITÅG redovisar ett resultat på – 3,5 miljoner kronor för 2021. Med den förlusten uppgår det
egna kapitalet till 5,2 miljoner kronor. Om ITÅG redovisar en förlust 2022 på 4,9 miljoner kronor eller mer
innebär det att halva aktiekapitalet är förbrukat. Det finns därmed en risk att bolaget, enligt
aktiebolagslagen, måste upprätta en kontrollbalansräkning 2022. ITÅG har också problem med
hanteringen av likviditet. Renoveringen av motorvagnarna Y41 har tagit mycket tid och kraft i anspråk
under 2021. På grund av problem med handelskommissionär och pandemi har renoveringen av tågen
dragit ut på tiden. Vidare har pandemin försvårat åtkomst till reservdelar, brist på personal och problem
med frakter. Vid årsskiftet uppgår ITÅG:s skuld till moderbolaget Inlandsbanan AB till 41 miljoner kronor.
Värt att notera är att ITÅG har i februari 2022 ånyo upptagit ett lån hos moderbolaget på 14 miljoner
kronor för att klara den dagliga driften.
Inlandsbanan AB måste skyddas från att själv inte kunna hantera sin likviditet. Vid årsskiftet uppgår likvida
medel till 0 kr och i stället har bolaget en nyttjad checkkredit på 17,4 miljoner kronor. Bristen på kapital
kan leda till svårigheter att genomföra drift- och underhåll på grund av att leverantörer kräver
förskottsbetalning men även att trafiksäkerhetstillståndet riskeras samt avtalet med staten.
Koncernens likviditetsunderskott har under föregående år hanterats genom dialoger med leverantörer
som skjutit fram förfallodatum på fakturor, dialog med banken om utökad checkkredit som resulterat i ett
kortsiktigt lån per december 2021, översyn av kostnader för allmän besparing i budgetarbetet 2022 samt
kostnadskontroll om vilka kostnader som kan skäras ned utan att den långsiktiga verksamheten påverkas,
likviditetsbudgetar och likviditetsplaner har upprättats och dessa har uppdaterats löpande och i januari
2022 har dialog förts med Trafikverket om förskottsbetalning av anslag.
På ägarsamrådet i november 2021 uttrycktes ett samstämmigt uttalande från aktieägarna om en positiv
attityd till utveckling av Inlandsbanan både på kort och lång sikt. Dessutom fanns en vilja bland
ägarkommunerna att bidra till att lösa ekonomiska problem och att Inlandsbanan fick i uppdrag att skicka
över tydliga underlag till dem.
Utifrån ovanstående begär styrelsen ett aktieägartillskott på 30 miljoner kronor av ägarkommunerna.
Bifogat finns en lista över kommunerna och andelar i Inlandsbanan AB. Syftet är att dels ha tillräckligt med
likvida medel för att säkerställa en långsiktig hantering av betalningar, dels undvika risken att behöva
upprätta kontrollbalansräkning.
Med anledning därav föreslås att de 19 ägarkommunerna går in med ett ovillkorat aktieägartillskott på 30
miljoner kronor till Inlandsbanan AB för 2022. Med ett ovillkorat aktieägartillskott menas att det lämnas

kapital utan att sätta upp något villkor gentemot övriga aktieägare om att få pengarna tillbaka. Därför ses
det som ett definitivt och bestående tillskott till aktiebolaget.
Aktieägartillskottet avser att hanteras som ett kapitaltillskott för att undvika likviditetsbrist i koncernen
men också för att täcka dotterbolagets eventuella förlust 2022. I Inlandsbanan AB redovisas då
aktieägartillskottet mot det egna kapitalet. Utbetalning av aktieägartillskottet föreslås ske i kontanta
medel och senast den 1 augusti 2022.

Katarina Nyberg Finn

Otto Nilsson

Ordförande Inlandsbanan AB

Vd Inlandsbanan AB

Enligt aktiefördelning

Arjeplogs Kommun
Arvidsjaurs Kommun
Bergs Kommun
Dorotea Kommun
Filipstad Kommun
Gällivare Kommun
Härjedalens Kommun
Jokkmokks Kommun
Kristinehamn Kommun
Ljusdals Kommun
Mora Kommun
Orsa Kommun
Sorsele Kommun
Storfors Kommun
Storumans Kommun
Strömsunds Kommun
Vansbro Kommun
Vilhelmina Kommun
Östersunds Kommun
Total

50
180
180
120
6
300
180
180
4
60
300
170
120
1
150
180
3
190
420
2794

1,79%
6,44%
6,44%
4,29%
0,21%
10,74%
6,44%
6,44%
0,14%
2,15%
10,74%
6,08%
4,29%
0,04%
5,37%
6,44%
0,11%
6,80%
15,03%
100%

536 865

1,79%

1 932 713

6,44%

1 932 713

6,44%

1 288 475

4,29%

64 424

0,21%

3 221 188 10,74%
1 932 713 6,44%
1 932 713

6,44%

42 949

0,14%

644 238

2,15%

3 221 188 10,74%
1 825 340 6,08%
1 288 475

4,29%

10 737

0,04%

1 610 594

5,37%

1 932 713

6,44%

32 212

0,11%

2 040 086

6,80%

4 509 664 15,03%
30 000 000

STORFORS
KOMMUN

MEDBORGARFÖRSLAG
Datum
2021-05-19

Sida 1 (1)
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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Lokal utvecklingsstrategi för Leader Närheten
Sammanfattning
Leader Närhetens lokala utvecklingsstrategi ska under perioden 2023 - 2027 leda
föreningens arbete för en utveckling av landsbygden genom leadermetoden. Området består
av Karlstad, Grums, Hammarö, Kil, Forshaga, Kristinehamn, Storfors och Filipstads
kommuner. Leader Närhetens styrelse, som består av representanter från ideell, privat och
offentlig sektor, ska med hjälp av den lokala utvecklingsstrategin prioritera projekt i enlighet
med dess mål och insatsområden. Handläggning, kommunikation, information och den
dagliga verksamheten sköts från kansliet som ansvarar för den praktiska verksamheten.
Strategins vision ”Möjligheter och engagemang i Närheten – tillsammans” tar avstamp i
leaderområdets ambitioner att genom leadermetodens principer skapa lokal utveckling där
människor tillsammans bygger upp möjligheterna för framtidens landsbygd. Genom vårt
arbete vill vi skapa möjligheter och engagemang som leder till framtidstro, inkludering,
resurseffektivisering och affärsmöjligheter för att öka människors livskvalitet och möjligheter
att bo och verka på landsbygden.
Utifrån SWOT- och behovsanalyser har fyra övergripande mål för arbetet fastställts:
1. Engagerade Landsbygder
Utveckling av föreningslivet för att skapa ett bibehållet och större engagemang i
landsbygderna och skapa nya möjligheter för den ideella sektorn. Utvecklingen ska
ske exempelvis genom förnyelse, föryngring, samarbeten, arrangemang,
affärsutveckling och övriga åtgärder kopplade till den ideella sektorn.
2. Smarta Landsbygder
Skapa bättre förutsättningar för cirkulär ekonomi, självhushållning, ökad beredskap,
utvecklad service och digitaliseringslösningar på landsbygden.
3. Konkurrenskraftiga landsbygder
Främja nyföretagandet, skapa lönsamhet, utveckla den för området viktiga
besöksnäringen inom natur och kultur, arbeta med kompetensutveckling,
kompetensmatchning och nätverkande.
4. Livskraftigt Vänerfiske
Utveckla både fritids- och yrkesfiske i Vänern på ett ekonomiskt, socialt och
ekologiskt hållbart sätt.

4

Summary
Leader Närhetens local development strategy will lead the association's work for rural
development through the Leader method between 2023 and 2027. The area consists of
Karlstad, Grums, Hammarö, Kil, Forshaga, Kristinehamn, Storfors and Filipstad
municipalities. The board of Leader Närheten, composed of representatives from the nonprofit, private and public sectors, shall, through the local development strategy, prioritize
projects in accordance with its objectives and areas of focus. Processing, communication,
information and day-to-day operations are handled from the office responsible for practical
activities.
The strategy's vision "Opportunities and engagement in The Neighbourhood – Together" is
based on the leader area's ambitions to create local development through the principles of
the leader method, where people together build the opportunities for the rural areas of the
future. Through our work, we want to create opportunities and engagement that lead to belief
in the future, inclusion, resource efficiency and business opportunities to increase people's
quality of life and opportunities to live and work in rural areas. Based on SWOT and needs
analyses, four overall goals for the work have been established:
1. Involved Villages
The development of associations in order to maintain and engage more in rural areas
and create new opportunities for the non-profit sector. The development will take
place, for example, through renewal, rejuvenation, collaborations, arrangements,
business development and other measures linked to the non-profit sector.
2. Smart Villages
Create better conditions for circular economy, self-sufficiency, increased
preparedness, developed services and digitalization solutions in rural areas.
3. Competitive Villages
Promote start-ups, create profitability, develop the important tourism industry based
on the areas nature and culture, work with competence development, competence
matching and networking.
4. Viable fishing in Lake Vänern
Develop both recreational and professional fishing in Vänern in an economically,
socially and ecologically sustainable way.
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1. Landsbygdsutveckling genom Leader
Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala landsbygden genom leadermetoden.
Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och strategin genomförs i samverkan
mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Leader är ett verktyg för landsbygdsutveckling
inom EU och Sverige, därmed bidrar strategin även till den regionala och nationella
landsbygdsutvecklingen.
Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets utvecklingsbehov och
möjligheter samt samordning med andra handlingsplaner och utvecklingsstrategier i området
ligger till grund för strategins mål och insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd
från EU genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i strategin
också utformade att rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.
Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja strategins mål och
insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna strategi både till
den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

2. Strategins framtagning
Arbetet med strategins framtagning har skett i ett antal olika steg med olika syften och
inriktningar:
- Utvärdering och tillvaratagande av erfarenheter från innevarande programperiod och
leaderarbete
- SWOT-, behovsanalyser och dialogmöten
- Enkätundersökningar
- Avstämning mot övriga strategier och lokala handlingsplaner.
- Kontinuerlig förankring med styrelse, samarbetspartners, föreningar, företagare och övrig
allmänhet från alla tre sektorer.
- Remissrundor
Tillvaratagande av tidigare erfarenheter har framför allt gjorts genom arbete med styrelsen
i inledningsskedet samt genom kansliets erfarenheter utifrån innevarande projekts och
projektägares erfarenheter, resultat och synpunkter under tidens gång genom bland annat
löpande utvärderingar av verksamheten. Även om den lokala utvecklingsstrategin som nu tas
fram är för en ny programperiod och delvis ny spelplan är det av yttersta vikt att den tidigare
erfarenheten av den innevarande programperioden tas i beaktande i hela processen, från
utformningen av strategin till kommande utvärderingar och uppföljningar. En viktig del har
varit att ta med erfarenheten från den tidigare flerfondslösningen för att fånga upp de
presumtiva projekt som tidigare fallit inom ramen för Social- och Regionalfonderna.
Dessutom har även erfarenheter hämtats från det tidigare leaderområdet Fiskeområde
Vänern för att ha möjlighet att implementera projekt som fallit under det området och Havsoch fiskerifonden och som nu har möjlighet att finansieras genom landsbygdsfonden i stället.
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SWOT-, behovsanalyser och dialogmöten har tagits fram vid fem olika tillfällen för att
fånga upp alla aktörer. Två av tillfällen har varit för styrelsen för leaderområdet (för tidigare
LAG Närheten och tidigare LAG Värmlands BergsLAG), två tillfällen för samarbetspartners
från alla tre sektorer inom Karlstad, Hammarö, Kil, Forshaga, Grums, Kristinehamn, Storfors
och Filipstads kommuner. Dessutom har SWOT- och behovsanalyser tagits fram separat för
Vänern av de aktörer som där har specialkompetens inom fiske- och vattenbruk. SWOT- och
behovsanalyserna har genomförts digitalt, där det i processen varit viktigt att alla har
möjlighet att komma till tals och framföra sina åsikter. Detta har skett bland annat individuella
åsiktsframföranden genom verktyget menti.com vilket har fungerat mycket framgångsrikt.
SWOT- och behovsanalyserna har varit en mycket viktig del av framtagandet av strategins
inriktning, dess mål och insatsområden. Det upplevdes i processen som att de behov som
upplevdes, och som kunde rymmas i leaderarbetet, mycket väl kom till uttryck i analysen och
sedermera även i utformningen av strategin.
Enkätundersökningar har gjorts genom digitala utskick till den absoluta merparten av
föreningar och småföretagare i alla åtta kommunerna och även funnits tillgängligt på
hemsida och social media. Enkäterna bestod av fritextfrågor där användaren fick svara på
frågor som kan liknas vid en SWOT-analys, alltså vilka möjligheter och svårigheter som
upplevs för landsbygdens utveckling. Enkäter skickades även ut till alla listade
samarbetspartners som förberedelse för utkastsutgåva och dialogmöten. Separata enkäter
skickades även ut till intressenter och representanter för Vänerns fiske.
Avstämning mot övriga strategier och lokala handlingsplaner. Under arbetet med
strategin har den kontinuerligt stämts av med regionens Värmlandsstrategi, Visit Värmlands
besöksnäringsstrategi, Regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet samt de olika
kommunernas planer och visioner. Vidare förhåller sig strategin till de nationella miljömålen
och Agenda 2030. Hur dessa har påverkat val av mål och insatsområden redogörs i
respektive kapitel.
Tidigt i processen tillsattes ett arbetsutskott bestående av sex personer, två från varje sektor,
tillsammans med verksamhetsledare och konsult. Arbetsutskottets syfte var att genom tätare
möten och närmare dialog med skrivansvariga kunna ha synpunkter och fånga upp tankar
och idéer på ett mer effektivt sätt än vad som varit fallet med de mindre frekventa mötena där
hela styrelsen deltar. På det här sättet kunde skrivansvariga tillsammans med arbetsutskottet
förbereda styrelsemöten så att dessa kunde bli mer substansrika och föra strategiprocessen
framåt på ett sätt som troligtvis inte varit fallet utan ett arbetsutskott. Ett första utkast av
strategin skickades ut till styrelsen och alla samarbetspartners under juli och augusti 2021.
Därefter kompletterades vissa delar och en första version skickades tillsammans med
ansökan om att bilda Leaderområde till Jordbruksverket 15 oktober.
Strategins framtagning har skett genom en demokratisk process där alla tre sektorerna fått
komma till tals och där dess åsikter och synpunkter vägt likvärdigt genom hela proceduren.
Det är dessa demokratiska processer som legat till grund vid utformningen av strategins
inriktning, mål, insatsområden, indikatorer och utvärderingsmetodik.
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3 Utvecklingsområdet
3.1 Tabell med statistik
Ämnesområde
Områdets storlek

Befolkningsstruktur

Variabel
Antal invånare
Storlek i km²
Invånare per km²
Andel av befolkningen som är
utrikes född
Andel av befolkningen i
intervallerna (%):
0-15 år
16-24 år
25-44 år
45-64 år
65- år

Värde
122 002
6776,849
18

0,11
Kvinnor

Män

0,09
0,04
0,11
0,13
0,12

0,10
0,05
0,11
0,13
0,11

3.2 Områdesbeskrivning
Det planerade Leaderområdet omfattar Karlstads, Forshaga, Grums, Hammarö, Kils,
Kristinehamns, Storfors och Filipstads kommuner. Inom Karlstads kommun är följande
RegSO-områden undantagna från leader inom landsbygdsfonden; Färjestad-Rud Västra,
Gruvlyckan, Herrhagen, Herrhagen västra-Lamberget-Sjöstad, Hultsberg-Gustavsberg,
Klara-Sandbäcken, Kronoparken norra, Kronoparken Södra, Kronoparkens villaområde,
Kroppkärr-Välsviken, Kvarnberget-Sommaro-Marieberg, Norrstrand, Romstad-Strand, Rud
östra, Sundsta-Hagaborg, Tingvallastaden-Haga, Viken-Inre hamnsområdet och Våxnäs.
Området utgörs till viss del av en tätortsnära landsbygd med likartade problemställningar och
möjligheter. Delar av området, framför allt Storfors och Filipstads kommuner, ligger dock så
pass långt ifrån Karlstad och länets regionala centrum att det inte kan anses vara tätortsnära
utan mer utpräglat glesbygdsområde utan påverkan av den större tätorten på samma sätt
som kranskommunerna.
Pendlingsregion
Området är även en utpräglad pendlingsregion där ett stort antal människor som bor på
landsbygden pendlar in till tätorten Karlstad, som även utgör länets regionala centrum med
sina ca 95 000 invånare. Antalet pendlare från kommunerna i området exklusive Karlstad
uppgick 2018 totalt till 19 292, medan antalet inpendlare till desamma var 9 156. Till och från
Karlstad var pendlingssiffrorna 17 191 respektive 9 018. Kommunerna i leaderområdet,
exklusive Karlstads kommun, har alltså ett arbetspendlingsnetto på -10 136 medan siffrorna
för Karlstads kommun är +8 173. Antalet utpendlare var som allra störst från Hammarö
kommun, följt av Kristinehamn, Forshaga och Kil. Dessa fyra kommuner stod tillsammans för
80% av utpendlarna vilket motsvarar förväntningarna och historiska siffror på grund av dess
närhet till Karlstad. Jämfört med siffrorna för 2012 har pendlingsstatistiken hållit sig relativt
jämn. Området utgör på detta sätt en gemensam arbetsmarknad.
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Infrastruktur och service
Avstånden är relativt korta och de allmänna kommunikationerna fungerar i de större orternas
närhet bra, medan de längre från dessa orter är mer bristfälliga, vilket också framgår av
SWOT- och behovsanalysen. Vägnäten på landsbygden upplevs i många fall som
undermåliga vilket påverkar både för lokalbefolkningen och för besökare. Även den offentliga
servicen upplevs ha blivit försämrad på landsbygden i området och en fortsatt försämring ses
som ett hot inför framtida utvecklingsmöjligheter.
Natur och kultur
Området präglas av öppna jordbruksmarker, men även av skog och vatten. Vänern med
dess skärgård och 22 000 öar förknippas starkt med området, likaså Klarälven med dess
delta och unika population av lax. De fjordliknande Frykensjöarna är också viktiga
landmärken i området, likaså Bergslagskanalen med bland annat Bjurbäckens slussar.
Förutom dessa naturresurser finns det även många andra sjöar, vattendrag, skog och slätter
över hela området som ger det dess karaktär. I de östra delarna hittar vi även välbevarade
miljöer från gruvindustrin och några av världens mest mineralrika marker. Här har järnmalm
brutits ända från 1500-talet tills bara för några decennier sedan vilket nu finns bevarat i
gruvfält, mineralutställningar och byggnader. Att vara nära en stadsmiljö men ändå ha
naturen och vildmarken runt hörnet är något som många ser som speciellt för området, vilket
skapar en attraktiv boendemiljö på många platser. Enligt SWOT-analysen ses områdets
natur och kultur som en viktig del sett till både styrkor och framtida möjligheter.
Utbildning och utbildningsnivå
Området förknippas med kunskapscentra i form av framför allt Karlstads Universitet men
även flera gymnasier och studieförbund.
Andel av befolkningen med minst 3-årig eftergymnasial utbildning låg 2019 över
riksgenomsnittet i Karlstad och Hammarö med 31,5% respektive 34,7% mot rikets 28,2%.
Kristinehamn, Forshaga och Kil ligger ungefär i mitten av rikets kommuner med siffrorna 18–
20% medan Grums, Filipstad och Storfors ligger i den absoluta botten med 9,8–12%
(diagram 1). Det motsvarar även siffrorna för de senaste åren i kommunerna. Vi ser att det
generellt sett över leaderområdet finns en låg utbildningsnivå, vilket även återspeglas i
SWOT-analysen.
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Diagram 1. Utbildningsnivå (Källa SCB)
Service och lokal anda
Boende på områdets landsbygd upplever det som svårt att lokalt konkurrera med stadens
utbud och arbetsmarknad, vilket även speglas i siffror om flyttnetto och andel företagare. Det
upplevs även som att det på landsbygden finns en betydligt sämre infrastruktur och
närservice än i staden. Trots detta finns det ofta ett lokalt engagemang och en vilja att
förändra de lokala bygderna, även om det varierar över området. Dock upplevs det som att
engagemanget för landsbygdsfrågor, och i många fall även föreningslivet, är bristfälligt hos
ungdomar. SWOT-analysen visar även en stor misstro mot myndigheter och byråkrati och en
allmän uppfattning om att detta försvårar för landsbygdens utveckling.
Näringsliv och arbetslöshet
Arbetslösheten varierar i området från 4,9% (Hammarö kommun) till 12,0% (Filipstad), att
jämföra med Sverigemedel som är 8,5% och medeltalet i Värmlands län som är 8,4%
(diagram 2). Vi ser en tydlig distinktion mellan Karlstad och dess kranskommuner, det vill
säga de som ligger närmast centralorten, och områdets östra kommuner som ligger längre
från centralorten Karlstad. Dock visar siffrorna från 2017 att arbetslösheten har ökat i alla
kommuner utom Kristinehamn, Storfors och Filipstad där den i stället minskat under samma
tidsperiod. Andelen nyföretagande (2019) per 1000 invånare varierar i området från 4,7
(Filipstad) till 9,8 (Kil), att jämföra med Sverigemedel som är 10,7 och medeltalet i Värmlands
län som är 8,2. Filipstads siffra på 4,7 är den lägsta av landets alla kommuner och Forshaga
med sina 5,0 nystartade företag per 1000 invånare under 2019 är 3:e lägsta i landet
(Diagram 3). Dessutom har andelen nyföretagare minskat sedan 2015 i alla kommuner utom
Kil där den ökat och Kristinehamn där den ligger oförändrad. Ser man i stället på andelen
företagare totalt (2018) av befolkningen i området varierar det från 3,8 (Filipstad) till 6,4 (Kil),
att jämföra med Sverigemedel som är 6,1 och medeltalet i Värmlands län som är 5,6.
Filipstads siffra på 3,8 är den 5:e lägsta av landets alla kommuner. Kil är den kommun i
området där det är både flest nystartade företag och högst andel av befolkningen som driver
eget företag.

11

Arbetslöshet
14
12
10

8
6
4
2
0

Diagram 2. Arbetslöshet (Källa arbetsförmedlingen)
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Diagram 3. Nyföretagande (Källa SCB)
Befolkningsförändring och medelålder
Flyttnetto varierar mellan kommunerna i området, där det är positivt för Kil och Karlstad men
negativt för alla de övriga. För Karlstads del motsvarar det siffrorna för de senaste åren,
medan det för Kil har skett en positiv utveckling. För Hammarö visar siffrorna motsatsen då
kommunen gått från positivt flyttnetto till negativt 2019. Totalt sett har
befolkningsförändringen under treårsperioden 2017-2020 varit positiv i Karlstad, Hammarö,
Grums, Kil och Forshaga medan den varit negativ i de övriga. Medelåldern ligger över
Sverigemedel i hela området utom för Hammarö kommun som ligger strax under
riksgenomsnittet.
Vänern
Fyra av områdets kommuner har strandlinje mot Europas tredje största insjö, Vänern, vilken
är Sveriges viktigaste sjö sett till både yrkesfiske och fritidsfiske. Dess fantastiska skärgård
utgör även ett mycket attraktivt område för upplevelsebaserad naturturism vid sidan av fiske,
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exempelvis, kajaking, segling, bad, camping med mera Det finns stora möjligheter att
utveckla Vänern som destination både på land och vatten genom olika natur- och
kulturupplevelser. För detta behövs ett långsiktigt strategiskt arbete över administrativa
gränser och genom en tydlig gemensam satsning. I Vänern finns det i dag ca 50 licensierade
yrkesfiskare, men det är en starkt nedåtgående trend på grund av problem med föryngring i
yrkeskåren samt upplevd försvårande administration. Yrkesfisket är dock en viktig del av
Vänern, både sett till dess historia och kultur, men även sett till kunskapskälla för Vänerns
ekologi och fiskbestånd. För sitt attraktiva fritidsfiske är Vänern vida känd över hela Europa.
Historiskt har det främst varit trollingfiske efter lax och öring som lockat, men på senare år
har predatorfisket efter framför allt storvuxen gädda vuxit explosionsartat. Detta skapar
mycket stora möjligheter för utvecklingen av fisketurismen men även stora hot mot
bestånden när fisketrycket ökar.
Tillväxtkorridoren, E18/E45
Leaderområdet är mycket strategiskt beläget i förhållande till de stora europavägarna E18,
som sträcker sig mellan Stockholm och Oslo, samt E45 som kommer söderifrån. I tillägg
finns bra järnvägsförbindelser samt flygplats. I den så kallade tillväxtkorridoren Stockholm –
Karlstad – Oslo bor det över 4 miljoner människor och den skapar en mycket attraktiv
pendlingsregion.

3.3 Behov och utvecklingsmöjligheter
Genom SWOT-analyser, dialogmöten, intervjuer, enkätundersökningar, remissrundor och
övriga synpunkter från intressenter och samarbetspartners har ett antal områden och
inriktningar fastslagits i utvecklingsstrategin för leaderomådet. För varje specifikt område har
behoven och utvecklingsmöjligheterna granskats utifrån hur prioriterade och påverkansbara
de är och hur de förhåller sig till övriga strategier och handlingsplaner i området. Dessa
granskningar har sedan lett fram till ett antal mål och insatsområden som sedermera styr
prioriteringarna av projekt.
Besöksnäring inom natur och kultur
Fokus: Att på ett långsiktigt hållbart sätt utveckla besöksnäringen kopplad till områdets
naturliga och kulturella förutsättningar.
Området präglas av en för många tilltalande natur, med både skog och öppna
jordbruksslätter, många mindre sjöar, Bergslagskanalen, Klarälven med dess unika
laxpopulation, Frykensjöarna och inte minst Vänern med dess skärgård. Även inom kulturen
finns en historia som bäddar för möjligheter inom besöksnäringen, till exempel med den
forna gruvindustrin i de östra delarna, men även andra reseanledningar som olika muséer,
evenemang och utställningar. Detta öppnar för stora möjligheter att vidareutveckla
besöksnäringen i området med fokus på exempelvis paketerade upplevelser. Turismen har
under de senaste åren varit en starkt växande marknad och ingenting talar emot att
turismexporten fortsätter öka efter coronapandemin, snarare tvärtom. Dessutom har det skett
en ökad inhemsk och lokal turism under åren med resesrestriktioner vilket bäddat för att fler
upptäckt reseanledningar i närområdet.
I området kan Leader Närheten bidra till att skapa nya entreprenörer inom besöksnäringen
och utveckla redan befintliga, skapa samarbeten för gemensamma produkter och
erfarenhetsutbyte, skapa förutsättningar för unga entreprenörer samt se till att
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besöksnäringen i området utvecklas på ett hållbart sätt med hänsyn till både natur och
ägande. Det är extra viktigt att se och skapa förutsättningar för de små företagen som annars
riskerar att falla mellan stolarna i de stora regionala och nationella projekten.
Föreningsliv, lokalt engagemang och lokala natur- och kulturvårdsåtgärder
Fokus: Att genom utveckling, förnyelse och föryngring av föreningslivet ta vara på de
krafter och den positiva framåtanda som finns lokalt för att skapa bättre förutsättningar
för landsbygden samt genomföra lokala natur- och kulturvårdsåtgärder.
En bra livskvalitet på landsbygden är beroende av social delaktighet, ett aktivt föreningsliv,
lokala evenemang och att idésjälar får utlopp för sin kreativitet. Vid SWOT-analyser och
övriga dialoger i strategins framtagning har det framkommit att föreningslivet är en stor styrka
och möjlighet och att det finns ett stort lokalt engagemang och en positiv framåtanda, men att
det samtidigt finns en stor oro för det minskade ideella engagemanget och svårigheterna att
attrahera yngre till föreningslivet. Ett aktivt föreningsliv är något som för många förknippas
med en god livskvalitet där det skapas mötesplatser, trygghet och delaktighet. Föreningslivet
leder många gånger även till ett ökat samhällsengagemang både lokalt och globalt samt
många gånger en mycket bra möjlighet till ökad integration, exempelvis genom
idrottsaktiviteter. Det är därför av stor vikt att Leader Närheten arbetar för en utveckling,
förnyelse och föryngring av föreningslivet. Många gånger kan detta även leda till ökad
näringslivsutveckling på sikt då mycket av det som sker på ideell basis leder till möjligheter
för affärsutveckling, både av föreningarna själva och även för småföretag på landsbygden.
Det är även ofta genom det ideella föreningslivet vi ser genomförande av lokala natur- och
kulturvårdsåtgärder, till exempel genom fiskevårdsområdesföreningar som genomför
fiskevårdsåtgärder eller lokala engagemang för att röja sly runt vandringsleder, vilket Leader
Närheten avser att gynna.
Näringsliv, entreprenörskap, arbetstillfällen och utbildning
Fokus: Att genom kompetensutveckling, företagsutveckling, samarbeten mellan företag
och samarbeten mellan näringslivet och utbildningscentra förbättra förutsättningarna
för ett attraktivt område för nyföretagande och företagsutveckling samt leda till högre
utbildningsnivå och lägre utflyttning av arbetskraft.
Statistiken för området visar att flera av kommunerna ligger under riksgenomsnittet både sett
till utbildningsnivå, antal nystartade företag och andel företagare sett till befolkning. Ett
konkurrenskraftigt näringsliv, framför allt bra förutsättningar för småföretagande, är något
som kan ses som mycket viktigt på landsbygden, dels för att säkra framtiden och skapa
arbetstillfällen men även för att skapa en framtidstro som gör att fler väljer att bosätta sig
eller stanna kvar i bygden. Det finns ett behov av att stärka konkurrenskraften och öka
lönsamheten bland småföretagare på landsbygden, exempelvis genom
kompetensutveckling, samarbeten, kompetensmatchning och brobyggande mellan kulturer,
generationer och genus.
Gröna näringar och lokal produktion
Fokus: Att för de mindre företagen inom de gröna näringarna stärka dess
konkurrenskraft och tillväxt genom samarbeten, kompetensutveckling, diversifiering,
lokala innovativa lösningar samt förbättrat rådgivnings- och informationssystem.
En viktig del av näringslivet på landsbygden utgörs av företagande inom de gröna
näringarna. På landsbygden utgör dessa näringar en bas med utgångspunkt i jord, skog och

14

vatten. Många av dessa företag är i behov av att öka lönsamheten och konkurrenskraften
genom exempelvis kompetensutveckling, samarbeten och inte minst diversifiering av
verksamheten. Exempel på detta kan vara skogsägare som även börjar med småskalig
turism verksamhet inom fiske eller naturupplevelser eller mindre odlingsverksamheter och
gårdsbutiker. Möjligheterna är många men det behövs ofta någon typ av projekt för att skapa
de rätta nätverken och förutsättningarna för småföretagarna.
Digital utveckling för möjligheter på landsbygden
Fokus: Att med kraft av nya innovativa digitala lösningar och dess möjligheter till
distansarbete, distansstudier, företagande och fritidssysselsättningar skapa
förutsättningar för en attraktiv landsbygd där alla har lika möjligheter.
De digitala möjligheterna för landsbygden blir allt fler och de senaste årens
pandemirestriktioner har påskyndat digitaliseringsprocessen. Allt fler upptäcker möjligheterna
att arbeta och studera på distans och att det därmed är möjligt att bo på landsbygden men
arbeta globalt. Detta skapar mycket stora möjligheter för en attraktiv landsbygd och även den
ideella sektorn kan få mycket draghjälp genom digitala lösningar.
Vänern
Fokus: Att på ett långsiktigt hållbart sätt utveckla Vänerns fritidsfiske och yrkesfiske på
ett positivt sätt utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningar samt skapa
bättre förståelse för näringarna genom utökad dialog och information.
Vänern är Europas tredje största sjö och mycket viktig både för fritidsfiske och yrkesfiske.
Fisketurismen, framför allt efter gädda, har under de senaste åren ökat lavinartat vilket
skapar både stora möjligheter och vissa svårigheter och hot. Det finns en outnyttjad potential
för utvecklandet av fisketurismen, men det måste ske på ett både socialt och ekologiskt
hållbart sätt. Yrkesfisket i Vänern har en lång historia men branschen har nu svårigheter med
bland annat föryngring och lönsamhet. Det behövs aktivt arbete för att föryngra branschen
och det behövs även aktivt arbete för att exempelvis skapa samarbetsmöjligheter mellan
yrkesfisket och restauranger. Det behövs även i många fall en ökad förståelse och förbättrad
dialog, yrkesfisket och fritidsfisket emellan och mellan de två inriktningarna och
myndigheterna.
Service, kommunikationer, attraktivt boende och cirkulär ekonomi
Fokus: Att utveckla och säkerställa en lokal service och möjligheterna till attraktiva
boenden på landsbygden genom samarbeten och innovativa lösningar, ökad cirkulär
ekonomi samt främja inkludering och jämställdhet på landsbygden utifrån befintliga
resurser.
Att genom så kallade ”Smarta landsbygder” skapa mer attraktivitet och ökade möjligheter i
området är något som kan komma att bli framgångsrikt genom leadermetoden. Många
upplever idag en försämrad offentlig service vilket kan åtgärdas genom servicepunkter,
förbättrade infrastrukturer och andra innovativa lösningar. Cirkulär ekonomi, för att minska
svinn och återbruka varor, är också något som kommer bli allt viktigare och en stor möjlighet
för landsbygden. Det ger produkterna en längre livslängd och ökade ekonomiska möjligheter.
För att skapa ett attraktivt boende på landsbygden där alla känner sig hemma och välkomna
är det även viktigt med social inkludering, likabehandling och jämställdhet vilket kan främjas
genom olika projekt inom leader.
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4. Mål, insatsområden och indikatorer
4.1 Vision

”Möjligheter och engagemang i Närheten – tillsammans”
Leader Närhetens vision ”Möjligheter och engagemang i Närheten – tillsammans” berättar
om ambitionen att genom leadermetodens principer skapa lokal utveckling där människor
tillsammans bygger upp möjligheterna för framtidens landsbygd. Genom vårt arbete vill vi
skapa möjligheter och engagemang som leder till framtidstro, inkludering,
resurseffektivisering och affärsmöjligheter för att öka människors livskvalitet och möjligheter
att bo och verka på landsbygden.

4.2 Mål
Leader Närheten har genom SWOT- och behovsanalyser identifierat fyra övergripande mål
som ligger till grund för utvecklingsstrategins insats- och fokusområden.

ENGAGERADE
LANDSBYGDER

SMARTA LANDSBYGDER

ÖVERGRIPANDE MÅL
KONKURRENSKRAFTIGA
LANDSBYGDER

LIVSKRAFTIGT
VÄNERFISKE

MÅL 1: Engagerade landsbygder
Målet ”Engagerade landsbygder” kan härledas till SWOT- och behovsanalysen samt
dialogmöten och enkäter där det tydligt framkommer hur viktigt det enligt partnerskapet ses
att föreningslivet utvecklas och att lokala eldsjälar får utlopp för sin kreativitet. Ett väl
fungerande och aktivt föreningsliv ses som en av grunderna till hög livskvalitet på
landsbygden, men det finns samtidigt en stor oro för att det lokalt förekommer ett sviktande
ideellt engagemang. Ett mål för Leader Närhetens arbete framgent är därför att genom
utveckling av föreningslivet skapa ett bibehållet och större engagemang i landsbygderna och
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skapa nya möjligheter för den ideella sektorn. Utvecklingen ska ske exempelvis genom
förnyelse, föryngring, samarbeten, arrangemang, affärsutveckling och övriga åtgärder
kopplade till den ideella sektorn.
Målet bidrar framför allt till mål h) inom landsbygdsfonden; Främja sysselsättning, tillväxt,
jämställdhet mellan könen, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden,
inbegripet bioekonomin och hållbart skogsbruk men även mål f) kan komma att beröras;
Bidra till att skydda den biologiska mångfalden, stärka ekosystemtjänster samt bevara
livsmiljöer och landskap.
Målet ses som ett komplement till insatsområdet ”Utveckla attraktiva och tillgängliga platser” i
Värmlandsstrategin 2040 vilket bland annat berör vikten av sociala relationer, utveckla
mötesplatser, naturupplevelser, kultur- och fritidsliv med mera utan att direkt nämna vikten av
det ideella engagemanget. Här fyller leadermetoden ett starkt syfte som komplement till
Värmlandsstrategin 2040.
Målet bidrar också till Agenda 2030:s mål ”Ekosystem och biologisk mångfald” genom
främjande av natur- och miljövårdsåtgärder.
MÅL 2: Smarta Landsbygder
Målet ”Smarta Landsbygder” kan härledas till det vedertagna begreppet med samma namn
och som även kan ses som ett resultat av flera delar av SWOT- och behovsanalyserna som
gjorts. Behovsanalysen visar att det behövs arbete genom leadermetoden för att bland annat
skapa bättre förutsättningar för cirkulär ekonomi, självhushållning, ökad beredskap,
utvecklad service och digitaliseringslösningar på landsbygden.
Leader Närheten kan genom målet och tillhörande insatsområde komplettera och bidra till
mål h) inom landsbygdsfonden; Främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet mellan könen,
social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet bioekonomin och
hållbart skogsbruk samt mål e) Främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning av
naturresurser som vatten, mark och luft och mål f) Bidra till att skydda den biologiska
mångfalden, stärka ekosystemtjänster samt bevara livsmiljöer och landskap.
Målet kan även ses som ett komplement till insatsområdet ”Bygga beredskap” i
Värmlandsstrategin 2040 som delvis handlar om vikten av hållbar utveckling kopplad till
livsmedelsproduktion, odling och förädling samt även digitalisering och välfärdstjänster. Här
kan leadermetoden utgöra ett bra komplement till det arbetet. Målet bidrar även till Agenda
2030:s mål ”Jämställdhet”, ”Hållbara städer och samhällen” samt ”Ekosystem och biologisk
mångfald”.
MÅL 3: Konkurrenskraftiga landsbygder
Målet ”Konkurrenskraftiga Landsbygder” syftar till att utveckla näringslivet och företagandet
på landsbygden samt att skapa bättre förutsättningar för utbildning och arbetstillfällen.
SWOT- och behovsanalyserna samt tillgänglig statistik över området visar tydligt hur det
finns brister både i företagandet i stort, nyföretagande, utbildningsnivå och arbetslösheten
och att det finns ett uttalat behov av att genom kommande leaderarbete främja projekt för att
stävja problemen. Genom leadermetoden kan arbete göras för att främja nyföretagandet,
skapa lönsamhet, utveckla den för området viktiga besöksnäringen inom natur och kultur,
arbeta med kompetensutveckling, kompetensmatchning och nätverkande.
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Målet bidrar till mål h) inom landsbygdsfonden; Främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet
mellan könen, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet
bioekonomin och hållbart skogsbruk samt kompletterar insatsområdena ”Säkra
kompetensen” och ”Stärka konkurrens- och innovationskraften” i Värmlandsstrategin 2040.
Målet bidrar också till Agenda 2030:s mål ”God utbildning” och ”Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt”.
MÅL 4: Livskraftigt vänerfiske
Målet ”Livskraftigt Vänerfiske” syftar till att utveckla både fritids- och yrkesfiske i Vänern på
ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt. SWOT-analyser, intervjuer och
behovsanalyser visar att det trots tidigare genomfört arbete vidare behöver arbetas med
utvecklingen av fritidsfisket i Vänern för att möta framtida utmaningar med hot mot för hårt
fisketryck samtidigt som näringen bör utvecklas ekonomiskt för de företag som bedriver
verksamhet inom exempelvis fisketurism. Inom yrkesfisket syftar målet framför allt till att
genom ökad dialog, kunskap och förbättrade möjligheter för branschen att generationsväxla,
utveckla företagandet, nyrekrytera samt öka lokal försäljning av vänerfisk och förbättra
möjligheterna för branschens långsiktiga överlevnad. Leadermetoden har visat sig genom
tidigare arbete vara ett framgångsrikt arbetssätt för att nå nya nivåer för utvecklingen av
både fritids- och yrkesfisket i Vänern, där sektorerna närmat sig varandra på ett sätt som inte
funnits tidigare. Med målet Livskraftigt Vänerfiske kan detta arbete att fortskrida.
Målet bidrar till mål h) inom landsbygdsfonden; Främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet
mellan könen, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet
bioekonomin och hållbart skogsbruk samt e) Främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning
av naturresurser som vatten, mark och luft och f) Bidra till att skydda den biologiska
mångfalden, stärka ekosystemtjänster samt bevara livsmiljöer och landskap.
Målet bidrar också till Agenda 2030:s mål ”Hållbar konsumtion och produktion”, ”Hav och
marina resurser” och ”Ekosystem och biologisk mångfald”.

4.3 Insatsområden
Utifrån SWOT-analyser, dialogmöten,
enkäter och övriga källor till synpunkter i
kombination med områdesbeskrivning,
behovsanalys och övergripande mål har
det fastställts fyra olika insatsområden
med tillhörande inriktningar. Dessa utgör
strategins fokusområden och inom vilka
olika teman utvecklingen ska ske.
Insatsområde 1. Engagera mera.
För att bidra till det övergripande målet
”Engagerade landsbygder” kommer
leaderområdet att arbeta med följande fokusområden inom insatsområdet 1) Ett aktivt och
förnyat föreningsliv syftar till att genom att främja föryngring, affärsutveckling av ideella

18

föreningar och allmänt förstärkt ideell sektor skapa en framtidstro och engagemang som
driver landsbygdens utveckling framåt. 2) Lokala arrangemang och lokalt engagemang syftar
till att främja projekt som utvecklar och genomför lokala aktiviteter och arrangemang samt
även projekt som arbetar med att utveckla och bevara områdets natur- och kulturarv. 3)
Inspiration och samarbeten syftar till att främja projekt som bidrar till ett ökat samarbete
mellan och inom sektorer samt de som bidrar till kompetenshöjning om landsbygdens
möjligheter och utmaningar och därigenom skapar inspiration för landsbygdens utveckling.
Insatsområdets tyngdpunkt ligger i att öka det lokala engagemanget och initiativtagandet,
bidra till förbättrad framtidstro och stimulera utveckling som positivt främjar upplevd
livskvalitet. Föreningslivet skapar sammanhållning, gemenskap, meningsfull fritid och
sysselsättning med möjlighet att exempelvis anordna lokala arrangemang och skapa
mötesplatser. I området finns god erfarenhet av föreningsutveckling vilket vi ser som
väsentligt att stimulera för att fånga upp idéer och innovationer. Lokala krafter har stor
betydelse för en levande, kreativ och attraktiv bygd.

INSATSOMRÅDE

1

FOKUSOMRÅDEN

INSATSER

ENGAGERA MERA
1. Ett aktivt och
förnyat
föreningsliv

2. Lokala
arrangemang
och lokalt
engagemang

3. Inspiration
och
samarbeten

1.1 Främja
aktiviteter för att
skapa en föryngring
av den ideella
sektorn

2.1 Främja
lokala
arrangemang
kopplade till
områdets
förutsättningar
och styrkor

3.1 Främja
samarbeten inom
och mellan olika
sektorer

1.2 Bidra till
affärsutveckling hos
ideella föreningar
1.3 Skapa
möjligheter för en
förstärkt ideell
sektor genom
projekt som bidrar
till engagemang,
framtidstro och ett
aktivt föreningsliv

2.2 Främja
lokala natur- och
miljövårdsåtgärder
2.3 Bidra
bevarande och
utveckling av
områdets kultur

3.2 Bidra till
kompetenshöjande
insatser för
landsbygdens
utveckling

3.3 Främja projekt
som skapar
inspiration för
landsbygdens
utveckling

Tabell 2. Insatsområde 1 med fokusområden och insatser.
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Insatsområde 2. Smarta landsbygder.
För att bidra till det övergripande målet ”Smarta landsbygder” kommer leaderområdet att
arbeta med följande fokusområden inom insatsområdet 1) Främja en attraktiv landsbygd för
människor att bo och verka i
syftar till att främja projekt som
förbättrar och utvecklar servicen
och infrastrukturen genom
exempelvis servicepunkter och
samarbeten samt att genom
dialoger, ökad förståelse stärkt
attraktivitet minska klyftorna
mellan stad och landsbygd. 2)
Stödja sociala och digitala
innovationer och bidra till ökad
cirkulär ekonomi syftar till att
genom ökad och utvecklad lokal
produktion, cirkulär ekonomi, digital utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser kunna
bidra till landsbygder som på ett framgångsrikt sätt kan ta vara på de tillgångar de har och
genom smart utveckling av dessa skapa en mer attraktiv landsbygd. 3) Livskvalitet för alla
och förbättrad socioekonomisk struktur syftar till att genom inkluderings-, likabehandlingsoch jämställdhetsprojekt och insatser som gynnar ungdomar skapa en trygg landsbygd med
en ökad livskvalitet för alla.
Servicenoder, digitaliserade funktioner och ökad tillgänglighet är möjligheter för lokala
aktörer att, i samarbete, skapa lokala serviceinrättningar. Bygder har olika behov och
förutsättningar – insatsområdet vill därför uppmuntra variationer av lösningar som syftar till
att förbättra den lokala servicen och stötta initiativ som bidrar till ett grönare och mer
klimatsmart levnadssätt.
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INSATSOMRÅDE

2

FOKUSOMRÅDEN

SMARTA LANDSBYGDER
1. Främja en
attraktiv
landsbygd för
människor att bo
och verka i

1.1 Främja
tillgängligheten
till kommersiell
och offentlig
service

INSATSER

2. Stödja sociala
och digitala
innovationer
och bidra till
ökad cirkulär
ekonomi

3. Livskvalitet
för alla och
förbättrad socioekonomisk
struktur

2.1 Främja hållbar
utveckling och
effektiv förvaltning
av naturresurser

3.1 Främja projekt
för att locka och
behålla unga i
landsbygdsområden

1.2 Förbättra
infrastrukturen
på landsbygden

2.2 Bidra till
innovativa
lösningar för lokal
produktion och
självhushållning

1.3 Stärka
attraktiviteten
och minska
klyftorna mellan
stad och land

2.3 Främja
innovativa
lösningar för ökad
cirkulär ekonomi

3.2 Främja
inkludering, social
delaktighet,
likabehandling och
jämställdhet
mellan könen i
landsbygdsområden

2.4 Stödja digitala
innovationer och
digital utveckling
på landsbygden

Tabell 3. Insatsområde 2 med fokusområden och insatser.

Insatsområde 3. Entreprenörskap och näringslivsutveckling.
För att bidra till det övergripande målet ”Konkurrenskraftiga landsbygder” kommer
leaderområdet att arbeta med följande fokusområden inom insatsområdet 1)
Entreprenörskap på landsbygden syftar till att genom utveckling av besöksnäringen kopplad
till områdets förutsättningar, företagsutveckling och innovativa projekt skapa ett ökat
nyföretagande och ökad lönsamhet hos
redan etablerade företag. 2) Företagande
på lika villkor syftar till att genom
samarbeten, nätverkande och
brobyggande mellan generationer, kulturer
och kön skapa likvärdiga möjligheter för
alla att vara entreprenörer på landsbygden.
3) Främja sysselsättning och ökad
anställningsbarhet i landsbygdsområden
syftar till att främja projekt som leder till
kompetenshöjning och
kompetensmatchning på ett effektivt sätt
för att öka sysselsättning och anställningsbarhet bland boende på landsbygden.
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Att öka sysselsättningen är en betydande del i att hålla landsbygden levande. Natur och
kultur är stora tillgångar i området där det finns stor outnyttjad potential för ett
konkurrenskraftigt småföretagande på landsbygden. Statistiken från området samt
behovsanalyserna visar dock att nyföretagandet är lågt sett till rikets genomsnitt, vilket även
gäller företagandet i stort. Här finns stora möjligheter att genom de fokusområden som
identifierats skapa förutsättningar för entreprenörskap och näringslivsutveckling.

INSATSOMRÅDE

3

FOKUSOMRÅDEN

ENTREPRENÖRSKAP OCH
NÄRINGSLIVSUTVECKLING
1.
Entreprenörskap
på landsbygden

2.
Företagande
på lika villkor

1.1 Främja ett ökat
nyföretagande

2.1 Främja
samarbeten och
nätverkande bland
landsbygdsföretag

1.2 Lönsamt
företagande på
landsbygden

INSATSER
1.3 Utveckla
besöksnäringen
kopplad till
områdets naturliga
och kulturella
förutsättningar

2.2 Bygga broar
mellan kulturer,
generationer,
genus och bygder

3. Främja
sysselsättning och
ökad
anställningsbarhet i
landsbygdsområden
3.1
Kompetensutveckling
3.2 Matchning av
kompetenser och
livslångt lärande

2.3 Främja socialt
företagande

Tabell 4. Insatsområde 3 med fokusområden och insatser

Insatsområde 4. Resursrika Vänern
För att möta behoven för Vänerns fiske och målet ”Livskraftigt vänerfiske” kommer
leaderområdet arbeta med tre olika fokusområden inom insatsområdet. 1) Framtidens
fritidsfiske syftar till att genom utveckling av turismföretagandet kopplat till fritidsfiske,
fördjupning i de ekologiska aspekterna kopplade till ett ökat fisketryck samt åtgärder för att
minska negativa effekter framtidssäkra Vänern som en attraktiv fiskedestination. 2) Kunskap
för alla syftar till att genom ökad kunskap och kunskapsspridning om yrkesfiske, fritidsfiske
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och Vänerns ekologi skapa
förutsättningar för en långsiktigt
hållbar utveckling. 3) Vänerfisk på
tallriken syftar till att genom
förbättrade dialog mellan
yrkesfisket och myndigheterna,
företagsutveckling, nyrekrytering
och förbättrade möjligheter för
lokal förädling och samarbeten
med lokala restauranger bidra till
möjligheterna för ett långsiktigt
hållbart yrkesfiske i Vänern.
För att nå behoven av utveckling i
hela Vänern kommer mycket av
arbetet i insatsområdet ske genom samarbeten med övriga Leaderområden som omger sjön.
Vissa projekt kommer vara mindre lokala, men det stora utvecklingsarbetet för fritids- och
yrkesfisket kommer ske i gemensamma och vänerövergripande projekt.

INSATSOMRÅDE

FOKUSOMRÅDEN

INSATSER

RESURSRIKA
VÄNERN

4

2. Kunskap
för alla

3. Vänerfisk på
tallriken

1.1 Främja utveckling
av ekologiskt hållbart
fritidsfiske i Vänern

2.1 Främja projekt
som bidrar till bättre
beståndsdata och
fångststatistik

3.1 Främja ökad
försäljning av
vänerfisk lokalt

1.2 Främja
företagsutveckling
hos
fisketurismföretagare i
Vänern

2.2 Främja projekt för
ökad kunskap om
Vänerns fiske

1. Framtidens
fritidsfiske

1.3 Förbättrad
infrastruktur för
Vänerns fritidsfiske

3.2.Bidra till
företagsutveckling,
generationsväxling
och föryngring av
yrkesfiskekåren
3.3 Arbeta för ökad
förståelse, bättre
dialog och förenklade
regelverk för
yrkesfisket

Tabell 4. Insatsområde 3 med fokusområden och insatser
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4.4 Indikatorer och målvärden
EU:s RESULTATINDIKATORER
Mål
Insatsområde
ENGAGERAD Engagera
E
mera
LANDSBYGD
ER
Smarta
SMARTA
Landsbygder
LANDSBYGD
ER
Resursrika
Vänern
LIVSKRAFTIG
T
VÄNERFISKE
KONKURREN
S-KRAFTIGA
LANDSBYGD
ER

Entreprenörsk
ap och
näringslivsutveckling

NATIONELLA INDIKATORER
Mål
Insatsområde
ENGAGERADE Engagera mera
LANDSBYGDER

Indikatorkod
R.41

Indikatornamn
Invånare med
förbättrad service

Definition
Antal invånare på landsbygden som tar del
av förbättrad tillgång till tjänster och
infrastruktur genom stöd inom den
gemensamma jordbrukspolitiken

R.39

Landsbygdsföretag
som får stöd

Antal företag på landsbygden som söker
stöd för att utveckla sin verksamhet

Indikatorkod
N.05

Indikatornamn
Nya mötesplatser

Målvärde

Definition
Antalet mötesplatser som skapats genom
projektet och som bedöms kunna bestå
efter projektslut. En mötesplats kan vara
fysisk i form av en ny eller återställd lokal

Målvärde
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där olika verksamheter kan äga rum. Till
exempel hembygdsgårdar eller övriga
samlingslokaler. En mötesplats kan också
vara ett digitalt forum om det är begränsat
till en tydligt avgränsad målgrupp och det
finns sätt att interagera. Till exempel en
facebook-grupp. Hemsidor eller bloggar
räknas inte.
ENGAGERADE Engagera mera
LANDSBYGDER

N.06

Nya fritids- och
kulturverksamheter

Antalet fritids- och kulturverksamheter
mötesplatser som skapats genom projektet
och som bedöms kunna bestå efter
projektslut. Till exempel kan detta inkludera
ungdomsverksamheter, teatergrupper,
idrottsföreningar och språkcaféer. Endast
antalet olika verksamheter ska räknas. Man
ska inte räkna in antalet träffar som de haft
eller antalet deltagare som medverkat.

ENGAGERADE Engagera mera
LANDSBYGDER

N.07

Nya nätverk och
samarbeten

Antalet nya och bestående nätverk eller
samarbeten som skapats genom projektet
och som bedöms kunna bestå efter
projektslut. För att räknas som nytt ska
nätverket eller samarbetet inte ha funnits
innan projektets mobilisering och uppstart
för det syfte som det nu har. Det behöver
ingå minst två aktörer för att räknas som ett
nytt nätverk eller samarbete. Endast antalet
nätverk ska ingå, inte antalet aktörer i de
nätverken.

SMARTA
Smarta
LANDSBYGDER Landsbygder
KONKURRENSKRAFTIGA
Entreprenörskap
LANDSBYGDER och
näringslivsutveckling
LIVSKRAFTIGT
VÄNERFISKE
Resursrika Vänern
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SMARTA
Smarta
LANDSBYGDER Landsbygder
LIVSKRAFTIGT
VÄNERFISKE

N.04

Nya tjänster

Resursrika Vänern

Denna delas upp i 3 nivåer för att kunna ta
hänsyn till innovationshöjd. D.v.s. är
tjänsten/erna nya på den svenska/lokala
marknaden eller endast för det enskilda
företaget?
En (fysisk) tjänst är något som man köper
och konsumerar ihop istället för att ta med
hem. Till exempel hårklippningar, guidade
turer och upplevelser samt
teaterföreställningar.
En digital tjänst är en tjänst som säljaren
behöver göra om och anpassa vid varje
försäljning. Till exempel sociala media
tjänster, webbdesign eller liknande. Hit
räknas även olika streamingtjänster då
kunden inte äger materialet utan endast har
tillfällig tillgång genom någon form av
prenumeration på säljarens villkor.

SMARTA
Smarta
LANDSBYGDER Landsbygder
LIVSKRAFTIGT
VÄNERFISKE

Resursrika Vänern

N.03

Nya produkter

Denna delas upp i 3 nivåer för att kunna ta
hänsyn till innovationshöjd. D.v.s. är
produkten/erna nya på den svenska
marknaden, på den lokala marknaden
(leaderområdet) eller endast för det
enskilda företaget?
En fysisk produkt är en vara som man kan
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köpa och ta med hem, men konsumera
senare. Till exempel olika matprodukter,
souvenirer, kläder och möbler.
En digital produkt är en vara som säljaren
kan sälja (eller erbjuda gratis) upprepat
antal gånger utan att göra om varan på nytt.
Till exempel nedladdningsbara filer som eböcker och guider. Men det kan också
inkludera olika mjukvaror och appar om
kunden inte är beroende av
prenumerationer för att kunna ta del av
dem.
KONKURRENS- Entreprenörskap
N.01
KRAFTIGA
och
LANDSBYGDER näringslivsutveckling

Nya företag

Antal nya företag som skapats under
projekttiden på grund av projektet. Med
företag menar vi olika organisationsformer
som till exempel enskild firma, AB och
ekonomisk förening.

KONKURRENS- Entreprenörskap
N.02
KRAFTIGA
och
LANDSBYGDER näringslivsutveckling

Bevarad
sysselsättning

Med bevarad sysselsättning menar vi
arbetstillfällen som inte hade kunnat finnas
kvar utan det mottagna stödet. En
heltidstjänst motsvarar 1720 timmar per år
och en halvtidstjänst motsvarar 860 timmar
per år.
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LOKALA INDIKATORER
Mål
Insatsområde
ENGAGERADE Engagera mera
LANDSBYGDER

Indikatorkod
L.46

Indikatornamn
Restaurerade natur- och
kulturmiljöer

Definition
Antal platser som genom projektet har
återskapat och/eller bibehållit natur- och
kulturvärden.

ENGAGERADE Engagera mera
LANDSBYGDER

L.18

Nya medlemmar i
föreningar

Medlem är den som aktivt tagit ställning
till medlemskap genom att registrera sig i
föreningen under projekttiden.

ENGAGERADE Engagera mera
LANDSBYGDER

L.34

Projektdeltagare som
efter projektet känner
ökad framtidstro

Andel projektdeltagare som vid
projektslut känner ökad framtidstro i sin
bygd. Detta kan vara att man känner att
utvecklingen går år rätt håll, att man har
större möjlighet att påverka etc.

ENGAGERADE Engagera mera
LANDSBYGDER

L.51

Återkommande
evenemang

Evenemang som t.ex. festivaler,
tävlingar, temadagar eller andra större
marknadsförande och/eller
identitetsskapande aktiviteter som
tillkommit genom projektet med syftet att
bli återkommande.

ENGAGERADE Engagera mera
LANDSBYGDER

L.01

Deltagare, kvinnor
under 25 år

En deltagare är en person som
medverkar aktivt i projektet och får
någon form av utbildning,
kompetensutveckling eller liknande.

SMARTA
Smarta
LANDSBYGDER Landsbygder

Målvärde
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KONKURRENS- Entreprenörskap
KRAFTIGA
och
LANDSBYGDER näringslivsutveckling
LIVSKRAFTIGT
VÄNERFISKE

Resursrika Vänern

ENGAGERADE Engagera mera
LANDSBYGDER

L.03

Deltagare, män under
25 år

En deltagare är en person som
medverkar aktivt i projektet och får
någon form av utbildning,
kompetensutveckling eller liknande.

L.05

Deltagare, utländsk
bakgrund

Summan av L.01-L.04 för projekt som
identifieras som projekt som arbetar med
inkludering av utrikes födda.

SMARTA
Smarta
LANDSBYGDER Landsbygder
KONKURRENSKRAFTIGA
Entreprenörskap
LANDSBYGDER och
näringslivsutveckling
LIVSKRAFTIGT
VÄNERFISKE
Resursrika Vänern

ENGAGERADE Engagera mera
LANDSBYGDER
SMARTA
Smarta
LANDSBYGDER Landsbygder
KONKURRENSKRAFTIGA
LANDSBYGDER
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LIVSKRAFTIGT
VÄNERFISKE

ENGAGERADE
LANDSBYGDER

Entreprenörskap
och
näringslivsutveckling
Resursrika Vänern
Engagera mera

L.06

Deltagare,
funktionsvariation

Summan av L.01-L.04 för projekt som
identifieras som projekt som arbetar med
inkludering av individer med
funktionsvariation.

SMARTA
Smarta landsbygder
LANDSBYGDER

L.33

Projektdeltagare som
upplever ökad
inkludering

Antal deltagare i projekt inom integration
och inkludering som upplever en ökad
inkludering i och förståelse för det
svenska samhället vid projektslut.

SMARTA
Smarta landsbygder
LANDSBYGDER

L.16

Nya servicelösningar

Servicelösningarna ska vara nya på så
sätt att man vill testar eller introducerar
nya metoder för att uppnå förbättrad
lokal service som kan utveckla en bygd.

SMARTA
Smarta
LANDSBYGDER Landsbygder
KONKURRENSKRAFTIGA
Entreprenörskap
LANDSBYGDER och
näringslivsutveckling
LIVSKRAFTIGT
VÄNERFISKE
Resursrika Vänern
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SMARTA
Smarta landsbygder
LANDSBYGDER

L.12

Projekt som drivs av
unga

Detta innebär att projektledaren/ledarna
är personer under 25 år.

SMARTA
Smarta landsbygder
LANDSBYGDER

L.31

Utökade nätverk

Antal nätverk (mellan två eller flera
parter) som utökats med nya
medlemmar genom projektet som
bedöms vara fortsätt aktiva efter projekts
slut. Här ingår inte nya nätverk som mäts
genom den nationella indikatorn Nya
nätverk och samarbeten.

SMARTA
Smarta landsbygder
LANDSBYGDER

L.23

Nya metoder, arbetssätt
eller processer

Nya sätt att arbeta i företag. Till exempel
nya produktionsprocesser, nya
logistiklösningar eller nya
organisationsformer.

L.36

Organisationer som
genomför insatser för
minskad klimatpåverkan

Antal företag, föreningar eller andra
organisationer som inom ramen för
projektet genomför insatser för minskad
klimatpåverkan. Dessa insatser ska på
ett påtagligt sätt bidra till uppfyllandet av
de horisontella målen hållbar utveckling
och/eller klimat och miljö.

KONKURRENS- Entreprenörskap
KRAFTIGA
och
LANDSBYGDER näringslivsutveckling
LIVSKRAFTIGT
VÄNERFISKE

Resursrika Vänern

SMARTA
Smarta landsbygder
LANDSBYGDER
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KONKURRENS- Entreprenörskap
L.08
KRAFTIGA
och
LANDSBYGDER näringslivsutveckling

Anställda med förbättrad Antal deltagare som fått förbättrad
arbetsmarknadssituation arbetsmarknadssituation genom
vid projektslut
projektets aktiviteter. Detta inkluderar
även egenföretagare. Mäts vid
projektslut.

KONKURRENS- Entreprenörskap
L.11
KRAFTIGA
och
LANDSBYGDER näringslivsutveckling

Projektdeltagare som
omsätter ny kunskap i
praktik

Andel projektdeltagare som efter en
kompetenshöjande insats anger att de
har omsatt sina nya kunskaper i praktik.
Till exempel kan det vara företagare som
efter insatsen arbetar på ett annat sätt
på grund av den nya kunskapen. Mäts
vid projektslut.

KONKURRENS- Entreprenörskap
L.24
KRAFTIGA
och
LANDSBYGDER näringslivsutveckling

Nya sociala företag

Antal nya sociala företag som skapats
under projektets gång. Ett socialt företag
är ett företag som försöker skapa nya
lösningar på samhällsproblem och där
vinsten inte är central. Eventuell vinst går
istället tillbaka till verksamheten. Dessa
företag kan som mest vara lika många
som antalet företag som anges för den
nationella indikatorn Nya företag.

KONKURRENS- Entreprenörskap
L.19
KRAFTIGA
och
LANDSBYGDER näringslivsutveckling

Diversifierade företag

Antal företag som under projektets gång
lagt till nya delar i sina företag för att
diversifiera sin verksamhet.

LIVSKRAFTIGT
VÄNERFISKE

Resursrika Vänern
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LIVSKRAFTIGT
VÄNERFISKE

Resursrika Vänern

L.40

Insatser som främjar
fritidsfisket

Detta kan omfatta till exempel antal
informationskampanjer, utbildningar eller
liknande för att främja fritidsfisket. Men
också fysiska åtgärder som direkt
påverkar vattendrag och/eller
fiskebestånd.

LIVSKRAFTIGT
VÄNERFISKE

Resursrika Vänern

L.07

Utbildningstillfällen

Antal tillfällen som en utbildning hålls för
deltagare. Det kan till exempel vara så
att samma utbildning erbjuds vid flera
tillfällen till olika grupper av personer,
eller att samma grupp av deltagare ses
vid flera tillfällen. I båda fallen är det en
utbildning som innehåller flera
utbildningstillfällen.
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Indikatorerna på EU-, Nationell och lokal nivå har noga valts ut utifrån swot- och
behovsanalyser och områdesbeskrivning kopplat till strategins övergripande mål och
insatsområden för att på ett effektivt sätt kunna mäta resultaten i arbetet. Antalet indikatorer
på de olika nivåerna har inte varit centralt utan det är istället träffsäkerheten för respektive
indikator som varit det viktigaste. Med de angivna indikatorerna kommer uppföljningen ske
både kontinuerligt och vid specifika tillfällen under programperioden på de sätt som anges i
kapitel 7.
EU-indikatorer
Indikator 1: Invånare med förbättrad service. Indikatorn används för att mäta resultat i
strategins mål Engagerade landsbygder, Smarta landsbygder och Livskraftigt Vänerfiske och
insatsområdena 1, 2 och 4. Målen kopplade till indikatorn syftar till stor del till att skapa
möjligheter på landsbygden genom samarbeten, initiativ och innovativa idéer för att på så
sätt göra service, tjänster och produkter mer lättillgängliga på en lokal marknad. Det är därför
relevant att mäta resultaten utifrån hur stor del av landsbygdens befolkning som får
förbättrad tillgång till tjänster och infrastruktur.
Indikator 2: Landsbygdsföretag som får stöd. Indikatorn används för att mäta resultat i
strategins mål Konkurrenskraftiga landsbygder och insatsområde 3. Målet kopplat till
indikatorn syftar till att utveckla ekonomin på landsbygden genom exempelvis
företagsutveckling, samarbeten och innovativa idéer. Historiskt har det i leaderområdet varit
framgångsrikt med projektstöd till företag och av den anledningen är det relevant att mäta
framgången inom målet och insatsområdet genom just denna parameter specifikt.
Nationella indikatorer
Indikator 1: Nya mötesplatser. Indikatorn används för att mäta resultat i strategins mål
Engagerade landsbygder och insatsområde 1. En viktig del av föreningsutvecklingen och en
ökad livskvalitet på landsbygden är att skapa nya mötesplatser, vilket avses mätas genom
indikatorn ”nya mötesplatser” som avser både fysiska och digitala sådana.
Indikator 2: Nya fritids- och kulturverksamheter. Indikatorn används för att mäta resultat i
strategins mål Engagerade landsbygder och insatsområde 1. För att skapa en attraktiv
landsbygd där framför allt barn- och ungdomar kan känna sig delaktiga och uppleva en bra
livskvalitet behövs det aktiviteter inom sport, fritid och kultur. Leaderområdet avser att främja
den typen av projekt och anser därför att indikatorn är relevant för att mäta resultatet.
Indikator 3: Nya nätverk och samarbeten. Indikatorn används för att mäta resultat i strategins
mål Engagerade landsbygder, Smarta landsbygder, Konkurrenskraftiga landsbygder och
Livskraftigt Vänerfiske och insatsområdena 1, 2, 3 och 4. Leadermetoden och leaderarbetet
bygger till stor del på samarbeten och nätverk både inom och mellan sektorer. Indikatorn Nya
nätverk och samarbeten kan därför anses vara en mycket viktig parameter att mäta
genomgående i hela strategin, d.v.s. inom alla insatsområden och mål.
Indikator 4: Nya tjänster. Indikatorn används för att mäta resultat i strategins mål Smarta
landsbygder och Livskraftigt Vänerfiske och insatsområdena 2 och 4. Inom målen Smarta
landsbygder och Livskraftigt vänerfiske kommer projekt med syfte att skapa nya tjänster
inom olika kategorier att främjas. Det kan till exempel handla om diversifiering hos
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yrkesfiskare som skapar tjänster inom fiskeguidning eller tjänster på landsbygdsområden
som handlar om att förbättra servicen. Det anses därför vara av vikt att mäta dessa resultat.
Indikator 5: Nya produkter. Indikatorn används för att mäta resultat i strategins mål Smarta
landsbygder och livskraftigt Vänerfiske och insatsområdena 2 och 4. Liksom för nya tjänster
anses det vara viktigt inom målen Smarta landsbygder och Livsktaftigt vänerfiske att skapa
nya produkter tillgängliga för marknaden och att det därför är viktigt att mäta resultaten
därav.
Indikator 6: Nya företag. Indikatorn används för att mäta resultat i strategins mål
Konkurrenskraftiga landsbygder och insatsområde 3. En viktig aspekt som kommit fram i
behovsanalysen är bristen på nyföretagande inom delar av leaderområdet. Målet
Konkurrenskraftiga landsbygder syftar delvis till att främja projekt som kan förbättra
situationen varav det är relevant att mäta resultatet i form av antal nya företag.
Indikator 7: Bevarade arbetstillfällen. Indikatorn används för att mäta resultat i strategins mål
Konkurrenskraftiga landsbygder och insatsområde 3. Inom målet konkurrenskraftiga
landsbygder kommer det även att fokuseras på lönsamhet och sysselsättning. Erfarenheten
säger att det i många fall är mer relevant att mäta resultat i form av bevarade arbetstillfällen
snarare än nytillkomna vid projektslut. Småföretag på landsbygden som utvecklas gör det
ofta i form av att kunna öka lönsamhet för att inte förlora arbetskraft eller för att själva kunna
fortsätta arbeta med sitt fåmansföretag som första steg innan det är aktuellt med
nyanställningar och nya arbetstillfällen.
Lokala indikatorer
Lokala indikatorer har valts för egen uppföljning utifrån mätbarheten för de övergripande
målen och tillhörande insatsområden. Inom alla insatsområden finns även ett antal
indikatorer som mäter vissa övergripande principer.
Mål: Engagerade landsbygder, Insatsområde 1
1. Restaurerade natur- och kulturmiljöer
2. Nya medlemmar i föreningar
3. Projektdeltagare som efter projektet känner ökad framtidstro
4. Återkommande evenemang
5. Deltagare, kvinnor under 25 år
6. Deltagare, män under 25 år
7. Deltagare, utländsk bakgrund
8. Deltagare, funktionsvariation
De fyra indikatorerna för målet Engagerade landsbygder har valts utifrån de fokusområden
som identifierats för insatsområde 1 som är direkt kopplat till målet. En viktig del i
insatsområdet är den ideella sektorn och utvecklingen av föreningslivet. Genom
indikatorerna kan resultatet av arbetet mätas effektivt då ett nyskapande och föryngring av
ideell verksamhet förhoppningsvis kommer leda till nya medlemmar i föreningar och att en
följd av en starkare ideell sektor på landsbygden kan leda till att en större andel av de
boende i bygderna känner en ökad framtidstro. Ideella föreningar gör även ofta viktiga
insatser för natur- och kulturmiljöer och restaureringar och det vill leaderområdet även i
framtiden uppmuntra och därmed mäta resultatet av.
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Mål: Smarta landsbygder, Insatsområde 2
1. Projektdeltagare som upplever ökad inkludering
2. Nya servicelösningar
3. Projekt som drivs av unga
4. Utökade nätverk
5. Nya metoder, arbetssätt eller processer
6. Deltagare, kvinnor under 25 år
7. Deltagare, män under 25 år
8. Deltagare, utländsk bakgrund
9. Deltagare, funktionsvariation
Indikatorerna för målet Smarta landsbygder och insatsområde 2 har valts för att på ett så bra
sätt som möjligt kunna mäta resultatet av bygdeutvecklingen genom konceptet Smarta
landsbygder utifrån leaderområdets tolkning av begreppet och därigenom valda
fokusområden. Bristande service på landsbygden är något som framkommit i SWOT- och
behovsanalyser och utveckling av detta ses därmed som en viktig parameter att mäta. Därtill
ser vi själva grunden i Smarta landsbygder utifrån nätverkande, samarbeten och nya och
innovativa arbetssätt och metoder vara detta också är viktigt att mäta. Insatsområdet Smarta
landsbygder innefattar även livskvalitet och socioekonomisk struktur varav det är befogat att
mäta resultatet av inkludering och ungdomars engagemang i projekten.
Mål: Konkurrenskraftiga landsbygder, Insatsområde 3
1. Anställda med förbättrad arbetsmarknadssituation vid projektslut
2. Projektdeltagare som omsätter ny kunskap i praktik
3. Nya sociala företag
4. Diversifierade företag
5. Nya metoder, arbetssätt eller processer
6. Deltagare, kvinnor under 25 år
7. Deltagare, män under 25 år
8. Deltagare, utländsk bakgrund
9. Deltagare, funktionsvariation
Indikatorerna för målet Konkurrenskraftiga landsbygder och insatsområde 3 har valts ut för
att på bästa sätt mäta resultaten av de insatser som görs för att möta de behov som finns
enligt analyserna gällande entreprenörskap och konkurrenskraft. En viktig aspekt i
landsbygdens konkurrenskraft är kompetens och anställningsbarhet vilket avses mätas
genom hur kompetensmatchning och kompetensutveckling omsätts i praktiken. Sociala
företag är något som växer och som blir allt viktigare vilket leaderområdet avser vara en del
av att utveckla, vilket avses mätas resultatet av. Likaså utvecklingen av företagandet genom
diversifiering och nya arbetssätt och metoder.
Mål: Livskraftigt Vänerfiske, Insatsområde 4
1. Nya metoder, arbetssätt eller processer
2. Insatser som främjar fritidsfisket
3. Utbildningstillfällen
4. Diversifierade företag
5. Deltagare, kvinnor under 25 år
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6. Deltagare, män under 25 år
7. Deltagare, utländsk bakgrund
8. Deltagare, funktionsvariation
Indikatorerna för målet Livskraftigt Vänerfiske och insatsområde 4 har valts ut med bakgrund
av de behovsanalyser som gjorts för Vänerns fiske och möjligheterna till utveckling genom
leaderarbetet. De största behoven finns inom kunskapsspridning, lokal försäljning av
vänerfisk och hållbar utveckling av fritidsfisket där resultaten på lokal nivå avses mätas
genom indikatorer som berör metoder och arbetssätt, diversifiering, kompetensutveckling
och insatser för fritidsfisket. Dessa indikatorer i kombination med de nationella och EU:s
indikatorer anses spegla resultaten i insatsområdet väl.

5. Genomförande
5.1 Kommunikation
Våra kommunikationsinsatser riktar sig till målgrupperna: Organisationer som får stöd, vidare
förmedlare, samarbetspartners och allmänheten. Kommunikationsinsatserna kommer följa
en tidsmässig plan bestående av Uppstartsfas, Genomförandefas och Slutfas.
Personer och organisationer som får stöd
Kommunikationen ska hjälpa dem att:
• Känna till att projektstöden inom lokalt ledd utveckling finns
• Lätt hitta information om projektstöden
• Lämna in kompletta ansökningar i tid
• Känna till målen med lokalt ledd utveckling och EU:s roll inom landsbygdsutveckling
• Förstå vilka mervärden projektstöd kan ge för bygden
Vidare förmedlare och samarbetspartners
Kommunikationen ska hjälpa dem att:
• Känna till möjligheterna med leadermetoden
• Enkelt hitta information om leadermetoden
• Sprida information om möjligheterna med leadermetoden
• Känna till målen med leadermetoden
• Intressera sig för den lokala utvecklingen
• Förstå att det är många som lär sig av varandra och samverkar för att nå målen med
metoden
• Förstå den egna rollen och sprida kunskap om arbetssätt, hinder, möjligheter, resultat
och effekter
• Känna till EU:s roll för lokalt ledd utveckling
Allmänheten
Kommunikationen ska hjälpa dem att:
• Känna till möjligheterna med leadermetoden
• Känna till hur effekter av leadermetoden påverkar utvecklingen av samhället
• Känna till EU:s roll för lokalt ledd utveckling

37

Vi kommer använda oss av ett antal olika kommunikationskanaler beroende av målgrupp och
skede i processen. Dessa kommunikationskanaler kommer framför allt att vara:
Informationsmöten på lokal nivå, Hemsida, Sociala medier, Lokal Media, E-mail, telefon och
kontor samt kommunrepresentanter i LAG.
Uppstartsfas: Här kommuniceras strategin och dess inriktning, övergripande mål, delmål
och insatsområden. Här kommuniceras även hur man går till väga för att söka stöd till bra
projektidéer.
Genomförandefas: Sträcker sig över hela programperioden. Här sker fortsatt
kommunikation med presumtiva stödmottagare, allmänheten och samarbetspartners hur
programmet fortskrider, färdiga resultat, goda exempel och allmän information om vår
verksamhet.
Slutfas: Avslutningen av programperioden. Här kommuniceras strategins resultat för
allmänheten och samarbetspartners, vad som varit bra och vad som kan göras bättre i
framtiden.

5.2 Urvalsprocess
Leaderföreningen har en öppen och icke-diskriminerande urvalsprocess för att prioritera
projekt.
Urvalsförfarandet är utformat för att möjliggöra urval av de projekt som kan bidra till att
uppfylla målen för strategin. Leaderföreningen prioriterar projekten med hjälp av lokalt
utformade urvalskriterier. Ingen enskild sektor; privat, ideell eller offentlig har mer än 49% av
rösterna. Efter prioritering fastställer Leaderföreningen stödbeloppet. Jordbruksverket gör
slutkontroll av stödberättigande och fattar beslutet som skickas ut till sökande.
Förberedande arbete
Kansliets personal bedömer inledningsvis hur väl en projektansökan uppfyller de
grundläggande villkoren och underrättar stödsökande om eventuella kompletteringar som
behöver göras för att ansökan ska bli komplett. De grundläggande villkoren avgör om
projektet hör hemma inom leadermetoden och faller inom ramen för landsbygdsfonden och
de övergripande mål som strategin omfattar. Det är även kanslipersonalen som navigerar
projektansökan i fråga om bland annat stödtyp och insatsområde denna kvalificerar sig för.
Projektansökan bereds därefter av den så kallade beredningsgruppen som består av
representanter ifrån styrelsen där representationen styrs utifrån de aktuella kunskaper som
efterfrågas för just de ansökningar som ligger på bordet. Beredningsgruppen bedömer om de
grundläggande villkoren är uppfyllda och gör därefter en preliminär poängbedömning i
urvalskriterierna vilket lägger grunden för den rekommendation av prioritering styrelsen
lämnas.
Styrelsen prioriterar
Inläsningsmaterialet till varje beslutsmöte består av projektens ansökningar med relevanta
bilagor och även beredningsgruppens dokumentation med den preliminära bedömningen av
respektive projekt. Styrelsen går gemensamt igenom grundläggande villkor samt
poängbedömning där beredningsgruppens bedömning har möjlighet att revideras. För
projektansökningar som når över avslagsnivån i urvalskriterierna lämnar styrelsen bifall och
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fastställer även stödnivån. Handläggare från leaderkontoret slutför det förberedande arbetet
och skickar ärendet vidare till Jordbruksverket där det formella beslutet fattas.
Projektansökningar som inte når över avslagsnivån lämnas avslag och leaderkontorets
handläggare skickar inte ärendet vidare till Jordbruksverket. Vid situationer då styrelsen inte
kan komma till beslut lämnas återremiss, detta kan föranledas av att det exempelvis saknas
väsentlig information i projektet.
Jordbruksverket verkställer
Förvaltande myndighet är Jordbruksverket vilka säkerställer att projektansökan uppfyller
samtliga nödvändiga krav i förhållande till förordningar och regelverk. Leaderkontoret och
Jordbruksverket för en dialog vid kompletteringar vilka leaderkontoret, vid behov, förmedlar
vidare till stödsökande. Jordbruksverket skickar formellt beslut till stödsökande med viktig
information om budget, finansiering, logotypanvändning med mera.

5.3 Samordning och samarbete med andra aktörer
Samordning och samarbete har varit fundamentalt för framtagandet av
utvecklingsstrategin och är fortsatt viktigt i utvecklingsprocessens olika faser; uppstart
genomförande och slut.
Inledningsvis har arbetet med utvecklingsstrategin bedrivits i hänseende till andra inom
området aktiva aktörers aktuella utvecklingsstrategier för att på så sätt skapa synergier
och hitta leaderområdets plats i utvecklingen av området, både genom samverkan och
som komplement. Detta har ansetts som en viktig del av arbetet då alla aktörer som
tillsammans verkar för landsbygdens utveckling bör arbeta mot samma mål och
visioner samtidigt som dubbelarbete undviks.
En viktig aktör vars utvecklingsplan har tagits hänsyn till och som haft brett inflytande
över Leader Närhetens utvecklingsstrategi är Region Värmlands ”Värmlandsstrategi
2040”. Här anses Leader Närhetens utvecklingsstrategi framför allt kunna skapa
synergier med Värmlandsstrategin 2040 under dess insatsområde ”utveckla attraktiva
och tillgängliga platser” och effektmålet ”Hållbar livskvalitet”. Även inom vissa övriga
delar av Värmlandsstrategin 2040 anses Leader Närhetens utvecklingsstrategi kunna
bidra, komplettera och skapa synergieffekter, till exempel effektmålen som handlar om
att främja diversifiering och konkurrenskraft.
Andra viktiga aktörer och utvecklingsplaner som haft inflytande på strategins utformning är
Visit Värmlands handlingsplan 2021-2023, Fiskeområde Vänerns utvecklingsstrategi samt
även till viss del Länsstyrelsen Värmlands regionala handlingsplan.
Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 har varit ett viktigt arbete att ta hänsyn till, fram för
allt för delmålen #11a inom Hållbara städer och samhällen, #12 Hållbar konsumtion och
produktion, #14 Hav och marina resurser samt #15 Ekosystem och biologisk mångfald.
Fiskeområde Vänern har under programperioden 2014-2020 varit ett enfondsområde inom
leader finansierat av Havs- och fiskerifonden. Även om Fiskeområde Vänern inte är ett eget
leaderområde kommande programperiod, och därmed inte har upprättat en ny
utvecklingsstrategi, finns mycket god kunskap att ta med sig i arbetet från den tidigare
strategin samt de rapporter, underlag och projektresultat som framkommit under innevarande
programperiod. Fiskeområde Vänern har även i arbetet med utvecklingsstrategin för Leader
Närheten bidragit med kompetens och erfarenheter för det fortsatta arbetet med Vänern

39

inom Leader. I det fortsatta arbetet ses Vänersamarbetet som en naturlig aktör att samverka
med då organisationen har ett övergripande uppdrag att samordna och koordinera olika
Vänerfrågor som berör hela sjön.
I övrigt kommer vårt arbete löpande stämmas av med viktiga kommunala utvecklingsplaner
genom framför allt kommunrepresentanters medverkan i LAG. Genom att Leader Närheten
ingår i det regionala partnerskapet upprätthålls en kontinuerlig kontakt med organisationer
som Region Värmland, Visit Värmland, Länsstyrelsen med flera för bästa synergieffekter och
utveckling samt för att undvika dubbelarbete och dubbelfinansiering av projekt. Med denna
strategi strävar vi än mer åt att agera utvecklingskontor och en regelbunden dialog är
därmed viktigt för att kanslipersonal har uppdaterade kunskaper om andra stödformer så att
idébärare kan slussas vidare om deras projekt inte passar in under Leader och vice versa.
Besöksnäringen har en stor utvecklingspotential inom leaderområdet och är väldigt
framträdande i de behovsanalyser som genomförts varför vi ser Visit Värmland som en viktig
samverkanspart. Region Värmland genomför insatser på landsbygden vilket gör deras roll
mycket betydelsefull för vårt
arbete, särskilt när det gäller
digitalisering, servicepunkter och
utveckling av hållbara platser.
Länsstyrelsens
expertkompetens för vad som
gäller för projekt som verkar
inom natur och kultur med mera
är en stark resurs.
NyföretagarCentrum är högst
aktuella framför allt när det
kommer till nyetablering av
företag där Leader Närheten kan
vara möjligheten att komma i
gång, LRF för lantbruk och Nifa
för mat och dryck.
Samtliga aktörer som framgår av bilaga 5 har en stark koppling till vad som ämnas
åstadkomma med utvecklingsstrategin och över tid kan även nya samarbeten komma till.
Leader Närheten bjuder in till dialoger där det är relevant, deltar på träffar och har
kontinuerliga möten med samverkanspartners.

5.4 Effekter
I leaderarbetet har historiskt sett mycket av fokus legat på direkta resultat av projekt genom
mätning av indikatorer och målvärdet vid projektens slutrapporter. Detta förfarande har dock
lett till att många av de långsiktiga effekterna av arbetet inom Leader har förbisetts både
under arbetets gång och vid utvärderingarna av områdena och programmet som helhet. För
att undvika detta och för att faktiskt kunna arbeta för långsiktiga effekter och även kunna
göra det på ett mätbart sätt planeras arbetet inom Leader Närheten för att stimulera och
främja effekter genom olika aktiviteter, urvalskriterier, samarbeten och uppföljningar.
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Urvalskriterier: För att fånga upp projekt som leder till långsiktiga effekter behöver
urvalskriterierna formas på ett sådant sätt att dessa projekt prioriteras. Leader Närheten har
därför krav i de generella urvalskriterierna att projekt ska leda till långsiktiga effekter, vilket
specificeras till hur väl projektet förhåller sig till de övergripande principerna, om projektet har
goda förutsättningar att fortleva även efter projektets slut och slutligen vad projektet levererar
för faktiska resultat vilket speglas emot utvecklingsstrategins indikatorer.
Aktiviteter: Under programperiodens olika delar sker kommunikationen på olika sätt och
även till olika mottagare, men genomgående bör den ske på ett sådant sätt att budskapet
kring vikten av de långsiktiga effekterna av projekten framhävs. Spridning av goda projekt,
poddar och artiklar i sociala medier är exempel på ett verktyg för att inspirera presumtiva
stödsökande att sätta sin idé i ett större perspektiv dvs. hur deras projekt kan fungera som
en integrerad pusselbit tillsammans med andra insatser för att uppnå större effekter på sikt.
Representation på regionala och nationella leaderträffar är värdefullt för erfarenhetsutbyte
och kunskapskälla där medverkande deltagare spetsar sin kompetens och blir än bättre
ambassadörer med syftet att verka för effektmålen.
Samverkansmöten skräddarsys med lämpliga aktörer och upparbetas löpande utifrån
inriktning på projektansökningar för att ytterligare förbättra möjliga effekter med respektive
insats. Partnerskapsmöten och omvärldsanalyser är viktiga aktiviteter för att understödja den
lärprocess som är nödvändig för att Leader Närheten ska ge ett så bra stöd som möjligt till
stödsökande från projektidé till genomförande och slutrapport.
Uppföljningar: En viktig del av arbetet under programperioden är den kontinuerliga
uppföljningen av projekten. Detta görs dels genom mätning av direkta resultat vid projektens
slut som svar på indikatorerna, men Leader Närheten kommer även kontinuerligt att arbeta
med uppföljningen av mer långsiktiga effekter. Detta görs framför allt som en läroprocess för
att ha med i arbetets gång under hela programperioden, vid eventuella revideringar av
urvalskriterier och strategi, samt för kommande arbete inför programperioder som följer.
Leader Närheten kommer därför löpande att mer ingående följa upp avslutade projekt genom
att söka svar på följande frågeställningar: upplevd ökad framtidstro, förbättrad arbetssituation
och inverkan av kompetenshöjande insatser. Detta planeras göras genom
enkätundersökningar som skickas ut 2–3 år efter slutredovisning.

5.5 Hur främjar strategin innovation?
Nytänkandet har redan ifrån starten med framtagandet av utvecklingsstrategin haft en
central roll där det sonderande arbetet med SWOT-analyser, enkäter,
omvärldsanalyser, lokala, regionala och nationella handlingsplaner syftat till att fånga
upp möjligheter med innovativa insatser som bidrar till förbättrade förutsättningar på
landsbygden. Att lägga en stor vikt vid främjandet av innovation är även väl underbyggt
genom att innovation ingår i det övergripande målet för CAP, är en av leadermetodens
grundprinciper samt att det beskrivs i förordningen för lokalt lett utveckling.
I föregående programperiod har Leader Närheten arbetat med relativt detaljerade
insatsområden vilket emellanåt riskerat att diskvalificera projektansökningar med hög
innovationsgrad. Mot denna bakgrund har Leader Närheten tagit lärdom och har därför
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utformat insatsområden som är bredare och därmed mer inkluderande för en större variation
av projekt.
Leader Närhetens mission är att verka förutsättningsskapande där den givna delen berör den
ekonomiska aspekten men där vi också, genom våra nätverk, har goda möjligheter att stötta
och lotsa sökande i processen. Nyföretagarcentrum, Drivhuset och Ung Företagsamhet
Värmland är några exempel på viktiga aktörer för innovationsutveckling där kunskaper och
ytterligare sammanlänkningar kan bidra till att innovativa projekt stärks än mer. Genom
samarbeten och stöd från Leader Närheten blir det möjligt att realisera projekt som bryter ny
mark och bidrar till att lösa landsbygdens utmaningar.
Samtliga projekt ska vara nytänkande och möjligheterna med leaderprojekt kommuniceras
som idéfrämjande – det ska vara tydligt för idébärare att det är tillåtet att testa nya sätt att
arbeta samt att ta fram nya produkter och tjänster. Detta konkretiseras genom att
innovationsbegreppet återkommer i utvecklingsstrategins olika insatsområden och även är
genomgående i urvalskriterierna där Leader Närhetens styrelse bedömer innovationsgraden.
Innovationsgraden tillåts vara varierande genom att antingen vara hög där projektet bidrar till
något helt nytt och obeprövat eller lägre genom att projektet innefattar något som inte finns
lokalt i området idag. Viktiga verktyg för att mäta hur väl projektansökningarna främjar
innovation återspeglas främst genom de lokala indikatorerna; Nya metoder, arbetssätt eller
processer samt Nya produkter och Nya tjänster.

5.6 Övergripande principer
Utvecklingsstrategin är framtagen utifrån ett perspektiv med öppet och demokratiskt
förfarande där möjligheten att påverka strategiarbetet uppmuntrats genom att brett bjuda in
till dialogmöten och lämna synpunkter via enkäter. Bland våra samarbetspartners återses
organisationer som arbetar aktivt med att främja hållbar utveckling, likabehandling och ickediskriminering.
Kommunikation
Varje läsare ska känna
sig inkluderad oavsett
etnicitet, religion,
funktionsnedsättning,
klass, kön, könsidentitet
och sexuell läggning. Till
stöd för detta arbete har
vi bland annat använt
oss av Region
Värmlands
handledningsmaterial
”Schyst kommunikation”
vilket tillämpats under
framtagandet av
utvecklingsstrategin. Leader Närheten avser att fortsätta och ständigt förbättra utformandet
av informationsmaterial som används i verksamheten och göra riktade
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kommunikationsinsatser till den eller de målgrupper som behöver stärkas. Inledningsvis
kommer en populärversion av utvecklingsstrategin skrivas vilken ska vara mer riktad till
allmänheten. Detta då utvecklingsstrategin fungerar som ett viktigt arbetsdokument för
Leader Närhetens styrelse och riskerar att upplevas alltför tung att sätta sig in i.
Urvalskriterier och indikatorer
Genom våra urvalskriterier poängsätts de övergripande principerna av Leader Närhetens
styrelse vilket syftar till att främja projekt som uppfyller en eller flera av dessa. I urvalet av
indikatorer är flera av de lokala indikatorerna högst aktuella för att uppföljning av hur väl de
prioriterade projekten bidrar till att stärka en hållbar utveckling, främja likabehandling och
icke-diskriminering. Leader Närheten har valt ut några indikatorer som är konstanta, det vill
säga att samtliga projektansökningar ska uppge hur många deltagande i projektet det är som
är män respektive kvinnor, antal deltagare som är över respektive under 25 år, samt antal
deltagare med utländsk bakgrund och antal deltagare med funktionsvariation. Då ungas
betydelse för landsbygdens utveckling ringats in som särskilt viktig i behovsanalyser och
förankringsarbetet har Leader Närheten även valt ut att följa upp hur många projekt det är
som drivs och leds av unga.
Organisation och uppföljning
Jämställdhetsaspekterna och de icke-diskriminerande insatserna ska genomsyra hela
Leader Närhetens verksamhet. Organisationen ska därför ha en valberedning som besitter
kunskaper inom detta och ska i sitt arbete föreslå ledamöter med kompetens för de
övergripande principerna till årsstämman. Vidare ska valberedningen vara väl insatt i
föreningens stadgar där bland annat könsfördelningen regleras så att inget kön utgör mer än
60% och inte mindre än 40% av platserna. En ledamot ska dessutom utses till att vara
ungdomsrepresentant.
Leader Närhetens styrelse har ett stort ansvar i att ta hänsyn till jämställdhetsarbetet när
kanslipersonal ska anställas och även att arbeta proaktivt genom att kontinuerligt följa upp
verksamheten – den årliga utvärderingen är ett viktigt verktyg för att kunna ta fram en
åtgärdsplan där brister visar sig under genomförandefasen.

6. Organisation
6.1 Partnerskapet och föreningen
Förberedelserna inför strategiprocessen initierades av sittande styrelse för Leader Närheten
och Leader Värmlands BergsLAG. Partnerskapet har satts samman utifrån de gemensamma
utvecklingsmöjligheter området står inför och partnerskapet bildar tillsammans den lokala
aktionsgrupp (LAG) som leds av en styrelse och som har en godkänd eller auktoriserad
revisor. Verksamheten drivs i enlighet med leadermetodens principer vilket innebär att
organisationsformen är ideell förening och medlemmarna samt styrelse är representativa för
sektorerna privat, ideell och offentlig. Leaderföreningen ansvarar för förvaltningen av
leaderområdets verksamhet samt godkända utvecklingsstrategi och behöver förhålla sig till
de villkor som ställs i och med att föreningen utför viss myndighetsutövning vid hantering av
EU-stöd. Jordbruksverket följer upp att leaderföreningen följer de villkor den är ålagd genom
att de årligen granskar och godkänner Leader Närhetens årsberättelse.
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Framtagandet av strategin har skett enligt beskrivning i kapitel 2 och de aktörer som sluter
upp kring strategin framgår av Bilaga 5 ”Lista över aktörer i partnerskapet”. Kompetensen i
partnerskapet utgör en god spridning och går i linje med strategins övergripande principer,
leadermetodens principer samt strategins insatsområden Engagera mera, Smarta
landsbygder, Entreprenörskap och näringslivsutveckling samt Livskraftigt Vänerfiske med
tillhörande målformuleringar. Den breda kompetensen ger goda förutsättningar för att
säkerställa kvalitén i genomförandet av utvecklingsstrategin, partners kan exempelvis
adjungeras av styrelsen för särskilda sakkunskaper.
Partnerskapet utgörs av kommuner, regionala verksamheter, lokalt föreningsliv och
näringsliv. Då organisationer och verksamheter är under ständig utveckling kan
partnerskapet inte ses som statiskt utan fler partners kan över tid anslutas till
leaderföreningen. Föreningen är öppen för medlemskap för de som verkar inom det
geografiska verksamhetsområdet och som sympatiserar med föreningens syfte, är villig att
arbeta för att främja föreningens mål samt att i övrigt följa föreningens stadgar och
stadgeenligt fattade beslut.

6.2 Föreningens styrelse
Föreningens styrelse ansvarar för att leaderföreningen drivs enligt utvecklingsstrategin och
arbetar för att de uppsatta målen i strategin nås. I detta uppdrag ska styrelsen genomföra
prioriteringar av projekt, följa upp, rikta insatser, initiera ändringar och så vidare. Eftersom
styrelsens beslut inte går att överklaga ställs det höga krav på att ledamöterna tillför
sakkunskaper utifrån sina respektive kompetensområden, att de är transparenta, aktiva och
har förmågan att driva organisationen på ett tillfredsställande sätt. Enligt villkor i förordningen
ska styrelsen utföra följande uppgifter:
•

Ansvara för att driva verksamheten enligt godkänd utvecklingsstrategi samt verka för
att nå de uppsatta målen i strategin

•

Främja de lokala aktörernas kapacitet att utveckla och genomföra insatser som leder
till att uppfylla målen i utvecklingsstrategin

•

Införa ett icke-diskriminerande och öppet urvalsförfarande och kriterier som inte leder
till intressekonflikter och som säkerställer att ingen enskild intressegrupp styr
besluten om urval

•

Förbereda och offentliggöra ansökningsomgångar

•

Välja ut insatser, fastställa stödbelopp och lämna förslag på beslut till Jordbruksverket

•

Kontinuerligt följa upp och utvärdera genomförandet av strategin

LAG-styrelsen
Leadermetodens principer är utgångspunkt för verksamheten vilket bland annat återspeglas i
föreningens styrelsesammansättning. Styrelsens platser fördelas lika mellan sektorerna
privat, ideell och offentlig med geografisk spridning över hela leaderområdet. Ledamöter i
styrelsen ska ha kunskaper som speglar strategins inriktning och även ha erfarenhet av
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ekonomi, budget, uppföljning, projektverksamhet, företagande, personal etcetera. Ingen av
sektorerna får utgöra majoritet i styrelsen och representationen från offentlig sektor får inte
överstiga 49%. Ordförande och vice ordförande ska utgöras av personer som representerar
olika sektorer och det är önskvärt med rotation av ordförandeskapet så att samtliga sektorer
representerats under programperioden. Inget kön får utgöra mer än 60% av styrelsens
ledamöter och samtliga ledamöter ska ha fyllt 18 år. En ledamot ska vara
ungdomsrepresentant. Varje styrelseledamot har en röst i styrelsen, i händelse av röstning
gäller enkel majoritet med ordförandes utslagsröst vid lika röstetal. Ledamot betraktas som
jävig enligt förvaltningslagens jävsregler.
Valberedning
Valberedningens roll är central i och med att det är de som nominerar personer till styrelsen
som sedan väljs på föreningens årsstämma. För att valberedningen ska kunna söka reda på
personer med rätt kompetenser och erfarenheter är det nödvändigt att valberedningen har
god kännedom om leadermetoden och utvecklingsstrategins inriktning och mål. Detta
säkerställs med utbildning och inblick i verksamheten genom att valberedningen delges
protokoll och uppföljningsdokumentation samt bjuds in till möten. Utöver detta är det även
viktigt att valberedningen strävar efter att få en representativ styrelse utifrån ålder, kön,
härkomst och sektor. Vidare ska valberedningen som sådan ha erfarenhet av styrelsearbete,
ha en så jämn könsfördelning och geografisk spridning som möjligt samt att varje sektor ska
finnas representerat.
Stadgar
Hur organisationen ska styras regleras i föreningens stadgar och är ett viktigt dokument för
hela verksamheten, särskilt eftersom styrelsen har en ledande funktion i genomförandet av
utvecklingsstrategin. Stadgarna är väl genomarbetade och anger antal ordinarie ledamöter,
eventuella ersättare i styrelsen, mandattid, medlemskap, antal styrelsemöten, beslut i
styrelsen med mera. Stadgarna är godkända av Jordbruksverket i samband med
startbeslutet av programperioden, vid behov av ändringar får dessa ej träda i kraft utan
Jordbruksverkets godkännande.
Adjungerande platser
Det kan uppstå situationer där styrelsens kompetens inte är tillräcklig. Vid sådana tillfällen
finns det möjlighet för styrelsen att adjungera en eller flera personer som tillfälligt deltar i
styrelsens arbete för att bidra med expertiskompetens. En adjungerad har yttrande- och
förslagsrätt, men inte rösträtt. Beslut om adjungering tas av styrelsen och har en
betydelsefull funktion för styrelsen som genom detta verktyg säkerställer att kapacitet och
kompetens tillgodoses i genomförandet av strategin.

6.3 Drift – den operativa verksamheten
Leaderkontoret är beläget i Skattkärr och drivs av en verksamhetsledare under styrelsens
ledning. Det är styrelsen som har det yttersta arbetsgivaransvaret. Arbetsuppgifterna är
mångfacetterade och arbetsbelastningen kan periodvis vara mycket hög vilket gör att den
grundläggande strukturen är väldigt viktig för att säkerställa att verksamheten har tillräcklig
kapacitet under genomförandet av utvecklingsstrategins faser. Leaderkontorets personal,
vilken kan bestå av köpt tjänst, har en tydlig fastställd arbetsordning och ansvarsfördelning.
En delegationsordning redogör för vilka beslut leaderkontorets personal ska hantera och
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vilka beslut som förläggs till presidiet respektive LAG-styrelsen. Verksamheten har ett
lednings- och styrningsdokument där bland annat nämnda uppgifter finns beskrivna så att
det är enkelt, även för den som är mindre insatt, att få förståelse för arbetsgången i den
operativa verksamheten.
Personalen på leaderkontoret är en mycket viktig resurs för att verksamheten som helhet ska
vara välfungerande gentemot stödsökande, stödmottagare, samarbetspartners, LAGstyrelsen, medlemmar och allmänheten. Verksamhetsledaren bereder underlag och är
föredragande inför styrelsen vilket utöver projektansökningar även inbegriper uppföljning,
rapportering och förslag på riktade insatser i syfte att utveckla verksamheten. Det är
verksamhetsledaren som genomför aktiva insatser för att engagera och mobilisera
landsbygdens befolkning samt delta i partnerskap, nätverk och dialoger som är kopplade till
genomförandet av strategin. Leaderkontoret ska även vara bemannat med en administrativ
funktion som hanterar handläggning, ekonomi, kommunikation och andra göromål som är
förekommande i verksamheten. För att leaderkontoret ska ha tillräcklig kapacitet ska
bemanningen uppgå till minst två personer på två tjänster och totalt omfatta minst 1,5
heltidstjänster. Kompetensen säkerställs genom att kanslipersonal har den erfarenhet
och/eller relevant utbildning som är nödvändig för att möta de krav som ställs från
förvaltande myndighet. Jordbruksverket tillhandahåller fysiska och digitala utbildningar
regelbundet och det finns även digitalt utbildningsmaterial som alltid är tillgängligt. Vi ser det
som en god styrka att Leader Närheten samlat erfarenhet och byggt upp kompetens under
två programperioder, detta ger en trygg ingång till en ny programperiod. Vi tillämpar ett
lärande förhållningssätt där erfarenhetsutbyten, seminarier, konferenser och
omvärldsbevakning är en naturlig del i att upprätthålla kvalitativ kompetens.
I och med att det är starkt begränsade resurser som får avsättas till administration för
verksamheten är det viktigt att partnerskapet är aktiva och engagerade, att de stöttar genom
att nyttja sina respektive informationskanaler och nätverk i syfte att, bland annat, sprida
information och utveckla verksamheten. Begränsade resurser innebär samtidigt en risk när
det kommer till verksamhetens sårbarhet och förebyggande åtgärder görs därför genom att
kontinuerligt stämma av personalens situation. Detta görs vid varje styrelsemöte då personal
har en stående punkt på dagordningen. Lämpliga moment kan komma att köpas in i form av
tjänst vilket är beroende på arbetsbelastningen för tidpunkten eller om slutprodukten behöver
tas fram från extern objektiv part. Leader Närheten har dialog med framför allt angränsande
leaderområden om möjlighet att samordna personal vilket bedöms vara genomförbart och
något det finns god erfarenhet av.

7. Uppföljning och utvärdering
Leader Närhetens styrelse rapporterar årligen hur det löpande arbetet förhåller sig till målen
med strategin till Jordbruksverket. Vid varje årsskifte gör styrelsen dessutom en djupgående
bred analys av utvecklingsstrategin vilket inbegriper indikatorer, budgetfördelning och
utnyttjande, styrelsens arbetssätt, kommunikationsplan, urvalsprocess och övriga
utvärderingsämnen som styrelsen anser vara relevanta för en korrekt uppföljning.
En stående punkt på styrelsens dagordning är ”kontinuerlig uppföljning och utvärdering”
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vilket ger styrelsen en konkret nulägesbild över hur utvecklingsstrategin fortskrider. Styrelsen
ansvarar för att justera strategin när det är nödvändigt samt att vidta åtgärder för att förbättra
resultaten genom exempelvis utlysningar, riktade informations- och marknadsföringsinsatser
osv. Verksamhetsledaren har en viktig roll med att förbereda underlag samt komma med
åtgärdsförslag till styrelsen.
Uppföljningar och utvärderingar utgör en väsentlig del av en allmän lärprocess, genom detta
kan styrelsens arbetsmetoder förbättras, genomföra kompetenshöjande insatser med
utbildningsdagar, föreläsningar och workshops. Kalendariet som sätts för varje
verksamhetsår tar höjd för att kunna lägga in aktiviteter som anses vara nödvändiga för att
understödja och göra verklighet av det ständiga lärandet.
Strategin, kommunikationsplanen och det fortlöpande arbetet kommer utvärderas
kontinuerligt av styrelsen enligt framtagen modell. Styrelsen följer upp löpande
kvartalsvis samt en större uppföljning och utvärdering årligen.
Utvärderingsmetoder
Styrelsen
Intern uppföljning och utvärdering genomförs av styrelsen. Verksamhetsledaren
sammanställer resultat för strategin, kommunikation och budget kvartalsvis vilket sedan
utvärderas vid styrelsemöten. Presentationen av uppföljningen sker på första
styrelsemötet efter avslutat kvartal och ska på ett tydligt sätt visa måluppfyllelsen och
vilka insatsområden som eventuellt måste bearbetas för att strategins mål ska nås.
Verksamhetsledaren ska ta fram förslag på åtgärder som behövs för att nå de mål i
strategin som riskerar att inte nås enligt den kontinuerliga uppföljningen. Detta ligger
sedan till grund för styrelsens årliga interna utvärdering.
Uppföljning och utvärdering
Inför starten upprättas ett översiktligt register över indikatorerna i strategin kopplade till
insatsområden och fonder samt övriga utvärderingsämnen som styrelsen anser vara
relevanta för en korrekt uppföljning. Vid den årliga utvärderingen som genomförs av
styrelsen tas följande utvärderingsämnen och teman upp:
-

Strategins måluppfyllelse sett till insatsområden, övergripande mål och delmål

-

Indikatorer

-

Kommunikationsplan

-

Budget

-

Målgrupper, vilka är svåra att nå?

Även handlingsplaner för insatsområdena, kommunikationsplan, urvalsprocess och
styrelsens arbete ingår i utvärderingarna. Under första året kommer resurserna för
uppföljningen planeras utifrån budget för driftsprojektet. Årligen, under senare delen av
fjärde kvartalet alternativt direkt efter årsskiftet, kommer utvärderingen ske. Detta sker
genom att kansliet tillhandahåller all nödvändig information om projekten och
indikatorernas utfall samt allt arbete som skett av kansli och styrelsen för att nå
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strategins olika mål. Datainsamling kommer ske med hjälp av slutrapporter, kontakt
med projekten samt vid behov även besiktning på plats. Utvärderingen analyseras
sedan under kvartal 1 påföljande år för presentation på årsstämman. Därefter sker
eventuell revidering av strategi och/eller kommunikationsplan. Förutom på
årsstämmorna kommer resultaten av uppföljningarna kommuniceras i de vanliga
kanalerna utifrån kommunikationsplanen.
Allmän läroprocess
Utbildning av styrelsen och valberedning
Under de första åren av programperioden kommer det årligen hållas utbildningsdagar
för styrelsen och valberedning, dels för att introducera nya ledamöter men även för att
hela tiden hålla styrelsen uppdaterade om strategins olika mål och eventuella
revideringar. På detta sätt kan styrelsen och kansli dra lärdom av utvärderingarna och
utveckla arbetet med Leader Närheten under programperioden.
Dra lärdom av pågående och avslutade projekt
Kontinuerligt kommer kansli träffa projektägare för pågående och avslutade projekt för
att dra lärdom av olika processer och skeenden som de upplevt både som positiva och
negativa hela vägen från ansökningsprocess till ansökan om utbetalning. En speciell
mall för den här utvärderingen kommer tas fram och ligger till grund för
förbättringsåtgärder.
Jordbruksverkets gemensamma uppföljningsaktiviteter
Under programperioden kommer det ske ett antal gemensamma uppföljningsaktiviteter
initierade av Jordbruksverket vilka Leader Närhetens uppföljningsprocess kommer ta
hänsyn till i planering och arbete.
Gemensam lärande och utvecklingsaktivitet under 2025: En gemensam rapportmall där
Leader Närheten beskriver och analyserar programperiodens första två år.
Insamling av erfarenheter inför nästkommande programperiod under 2027: Enkäter och
intervjuer för att reflektera och lära av den gångna programperioden.
Årlig resultatrapport: Mall där Leader Närheten ska ange framsteg mot indikatorerna och
andra händelser i leaderområdet som kan påverka resultaten.
Digitala dialogmöten: Vid tre tillfällen varje år planeras digitala dialogmöten mellan
Jordbruksverket och alla leaderområden för att dela erfarenheter om genomförande och
eventuella åtgärder.
Resursplanering
Verksamhetsledaren har det yttersta ansvaret för att planera och verkställa uppföljning
och utvärdering med avseende på ekonomi och resultat. Det tas fram rutiner för hur
projekten, i samband med projektens slutredovisning, ska bidra med data som behövs
för en tillförlitlig utvärdering.
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Bilaga Arbetsmaterial
Kommunal medfinansiering Leader Närheten 2023
Nivån för den kommunala medfinansieringen är baserad utifrån; kommunernas tidigare belopp i
föregående programperioder, att alla kommuner utom Karlstad har 100% av sin geografi som
stödberättigat område samt för att Vänern ingår i Leader Närhetens strategi 2023-2027.
Programperiodens kortare intervall, 5 år i stället för 7 år ligger också till grund vad som bör anses
vara en rimlig totalbudget.
Grundbeloppet är baserat på antal invånare i de RegSO-områden (regionala statistikområden) som
inbegrips i den lokala utvecklingsstrategin.
0 – 19 999
100 000 kr
20 000 – 29 999
150 000 kr
30 000 – 39 999
200 000 kr
För kostnaden kopplat till invånare har vi utgått ifrån den totala befolkningen i kommunen, för
Karlstads del innebär det att även de RegSO-områden som utgörs av tätort ligger till grund för
beräkningen. Att avgränsningen görs på detta sätt grundar sig i kopplingen mellan stad och
landsbygd samt för att kommuner med ett högre i invånarantal har en större kapacitet.
Kommun

Invånarantal

Filipstad
Forshaga
Grums
Hammarö
Karlstad
Kil
Kristinehamn
Storfors
Totalt

10 503
11 524
9 043
16 668
93 774 (33 969)
12 115
24 190
3 990

Tidigare årlig
medfinansiering
189 000
238 821
192 135
108 504
1 004 254
191 369
250 000
177 000

Grundbelopp

8kr/invånare

Totalt

100 000
100 000
100 000
100 000
200 000
100 000
150 000
100 000

84 024
92 192
72 344
133 344
750 192
96 920
193 520
31 920

184 024
192 292
172 344
233 344
950 192
196 920
343 520
131 920
2 404 456

Programperioden är 5 år men vi har lagt medfinansieringen över 6 år, detta beror på att vi vill hålla
nere den årliga medfinansieringen för kommunerna samtidigt som det underlättar likviditeten för
verksamheten som kommer att fortgå fram till mitten av 2029. Under strategins genomförande
kommer det sannolikt att tillkomma ytterligare övrigt offentligt stöd (till exempel genom Allmänna
Arvsfonden, Värmlands Idrottsförbund, Region Värmland) vilket ger oss möjlighet att utöka
totalbudgeten ytterligare och/eller använda dessa till förberedelser för nästa programperiod. Detta
är strategiskt mycket bra för såväl medfinansiärer som för Leader Närheten då vi inte behöver söka
ytterligare medfinansiering eller behöver neka del av central pott från Jordbruksverket.
Medfinansiering 6 år ger totalbudget om 43 717 382 kr
(2 404 456 x 6 = 14 426 736 vilket utgör 33% av totalbudgeten 43 717 382 kr)
Medfinansiering 5 år ger totalbudget om 36 431 152 kr
(2 404 456 x 5 = 12 022 280 vilket utgör 33% av totalbudgeten 36 431 152 kr)
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Inledning
Äldreomsorgsplanen har framtagits av tjänstepersoner inom kommunens verksamhet för vård
och omsorg i samverkan med fackliga företrädare inom Kommunals avtalsområde.
Äldreomsorgen i Storfors är en viktig del av vardagslivet, för dem som själva behöver vård
och omsorg, alla anhöriga som finns runt våra äldre samt för medarbetare inom vård och
omsorg.
Sveriges kommuner står inför stora demografiska utmaningar vilket medför förändrade planer
för äldreomsorgen än tidigare.
Äldreomsorgsplanen väntas ge svar på frågor om hur äldreomsorgen behöver utvecklas när
antalet äldre ökar i antal. Äldreomsorgsplanen kan ses som underlag för politiska beslut för att
styra och förbättra kommunens äldreomsorg på både lång och kort sikt.
Förändringar i lagstiftning, förordningar med mera kommer att påverka vad som styr
verksamheterna. Utveckling av teknik och förebyggande arbete kommer påverka hur
kommunen arbetar. Därför behöver planen kontinuerligt uppdateras samt årligen redovisas
och fastställas av Kommunstyrelsen.

Syfte
Äldreomsorgsplanen 2023-2027 ska vara vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga
besluten, revideras vid behov samt finnas med i kvalitetsarbetet.
Planen ska också fungera som ett stöd i det praktiska arbetet och i framtagande och arbetet
med lokala verksamhetsplaner.
Planen beskriver vad som styr äldreomsorgen, hur den ser ut i dagsläget, den demografiska
utvecklingen och vilka utvecklingsområden som föreslås ingå.

Vad styr äldreomsorgen?
Lagar
Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientsäkerhetslagen (PSL) samt
Patientlagen (PL) är de lagar som främst styr äldreomsorgens verksamheter.
Socialtjänstlagen
Enligt Socialtjänstlagen 5 kap 4 § framgår det att socialtjänstens omsorg om äldre ska
inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Omsorgen ska
verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket innebär att lagen endast anger de yttre ramarna för
biståndsbesluten. Kommunerna ges genom det kommunala självstyret en viss frihet att
utforma och anpassa besluten.
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Hälso- och sjukvårdslagen
Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälsooch sjukvård. Region, kommun och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienterna det
som hälso- och sjukvårdslagen reglerar.
Patientsäkerhetslagen
Patientsäkerhetslagen syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård.
Patientlagen
Lagens syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens
integritet, självbestämmande och delaktighet.

Nationella mål och riktlinjer
De nationella målen för äldreomsorgen lyfter fram att äldre ska kunna åldras i trygghet och
med bibehållet oberoende, att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället
och över sin vardag, att äldre ska bemötas med respekt samt att äldre ska ha tillgång till god
vård och omsorg. Inom hälso- och sjukvårdsområdet finns nationella riktlinjer som ska ge
stöd och vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter inom vård
och omsorg bör satsa sina resurser på. Målet med riktlinjerna är att patienter och klienter får
en god vård och socialtjänst. Det finns även nationella riktlinjer vid kognitiv sjukdom
(tidigare demenssjukdom) som lyfter fram områden som tidig medicinsk utredning,
läkemedelsbehandling, dagverksamhet anpassad för gruppen, särskilt boende anpassad för
gruppen, stöd till närstående samt personcentrerad vård och omsorg. Det finns även nationella
riktlinjer för palliativ vård som beskriver palliativ vård i livets slutskede oberoende av
diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer. Vårdprogrammet ska vara ett stöd i
den dagliga vården för all personal som arbetar med människor som behöver palliativ vård.
Syftet med den palliativa vården är framför allt att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga
livskvalitet genom att lindra symtom och ge existentiellt stöd i livets slutskede.
Äldreomsorgens nationella värdegrund
Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen har sin utgångspunkt i bestämmelser i
socialtjänstlagen och handlar om att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande.
Den enskilde ska ha ökade möjligheter till inflytande vid genomförande av insatser. Vården
och omsorgen bör bidra till att den enskilde känner trygghet och meningsfullhet. Insatserna
inom äldreomsorgen ska vara av god kvalitet och äldre personer ska få ett gott bemötande.
Socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att leva och bo självständigt
under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre personer
som behöver särskilt stöd. Socialnämnden ska verka för att äldre personer får goda bostäder
och att äldre personer som behöver stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service
ska få det. Äldre personer ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i
boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.
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Regionala styrdokument
Inom Region Värmland finns samverkansavtal, överenskommelser och handlingsplaner som
äldreomsorgen i Storfors kommun berörs av. Handlingsplan för sammanhållen vård och
omsorg för äldre i Värmlands län innefattar målområden såsom att främja hälsa och
förebygga ohälsa, förebyggande arbetssätt och rehabilitering, god psykisk hälsa för den äldre,
god vård vid kognitiv sjukdom, god läkemedelsbehandling för äldre, god vård vid livets slut
samt sammanhållen vård och omsorg.

Lokala styrdokument
Kommunfullmäktiges Vision 2030
NÄRHET

Storfors är nära. Det är nära till naturen, vänner och beslutsfattare. Det är också nära till
andra platser och blir därför tillgängligt.
Tillgänglighet lägger grunden för bra service och kommunikation.
Det här betyder att:

 Beslut som leder till att närheten mellan människor ökar ska prioriteras.
 Vi erbjuder tjänster och service som är tillgängliga för alla medborgare.
 Vi är lätta att få kontakt med, vi lyssnar, är hjälpsamma, svarar snabbt och är tydliga

i

vår kommunikation.
Vi möter alla med respekt och anpassar oss efter varje unik situation

TRYGGHET

Storfors är en lugn och harmonisk plats. Att det är en mindre kommun där människor känner
varandra, bor nära och litar på varandra gör platsen trygg. Man känner tillit till andra,
lyssnar till varandra och gör gärna saker tillsammans.
Det här betyder att:
 Beslut som leder till ökad trygghet prioriteras.
 Delaktighet skapas genom att lyssna på dem som är berörda av beslut som påverkar

tryggheten.
 Vi tar del av varandras kunskaper och tar ett gemensamt ansvar för att behålla och öka
tryggheten.
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GEMENSKAP

I en mindre kommun som Storfors är det viktigt att verka tillsammans för att bli starkare. Att
verka tillsammans är enklare när man känner gemenskap. Det innebär att gemenskap ökar
det lokala engagemanget.
Det här betyder att:
 Vi
 Vi

ska stimulera till engagemang så att vi kan verka tillsammans för att bli starkare.
är intresserade av omgivningen och har en positiv inställning till de människor vi
möter.
 Tack vare ett stort engagemang bland kommunanställda erbjuds en god service och ett
bemötande utöver det förväntade.

STOLTHET

En liten kommun behöver ibland hävda sig gentemot omvärlden. Hur bilden av Storfors
förmedlas har stor betydelse för att andra ska upptäcka platsen. Att visa stolthet över Storfors
är viktigt i alla lägen.
Att alla vi som bor och verkar i Storfors uttrycker stolthet kan vara avgörande för att Storfors
ska vara en attraktiv plats i framtiden.
Det här betyder att:
 Vi

lyfter fram goda exempel som visar hur det är att leva, bo, verka, jobba och turista i
Storfors. Detta för att öka stoltheten över kommunen.
 Behovet av mötesplatser och aktiviteter prioriteras för att öka kreativitet och
engagemang.
 Vi ser möjligheter i stället för hinder och vågar ta oss an utmaningar.

Kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktige har fastställt kommunens övergripande mål. Flera av dem har bäring på
äldreomsorg och ger förutsättningar för Vård och omsorg att utveckla verksamheten. Vård
och Omsorg har brutit ned målen i verksamhetsplaner.
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Äldreomsorgen i Storfors kommun
Kommunstyrelsens ansvar
I Storfors kommun är det ytterst kommunstyrelsen som är ansvarig för äldreomsorgen. För
beredning av ärenden finns kommunstyrelsens arbetsutskott kopplat till nämnden.

Biståndshandläggning
Biståndshandläggare är en vanlig benämning på den tjänsteperson, inom kommunen, som på
uppdrag av kommunens socialtjänst/socialnämnd handlägger ärenden gällande olika former
av bistånd (hjälpinsatser) som omfattas av det kommunala ansvaret. Biståndshandläggarna tar
emot ansökningar, utreder, bedömer och beslutar om insatser. I prövningen tas hänsyn till
individens hela livssituation och behov vilket sedan ligger till grund för beslut om insats för
att uppnå skälig levnadsnivå. I den individuella utredningen är den delaktig inför beslut om
insatser. Närstående erbjuds att finnas med vid utredningen om den äldre så önskar. Exempel
på insatser som kan beviljas är trygghetslarm, hemtjänst (service- och/eller
omvårdnadsinsats), korttidsplats samt vård- och omsorgsboende. I utredningsarbetet och även
i utförarledet används metoden Individens behov i centrum, IBIC, för en strukturerad vård
och omsorgsdokumentation.

Dagverksamhet för personer med kognitiv sjukdom/diagnos
(demenssjukdom)
Dagverksamhet är beläget i anslutning till särskilt boende, Sjögläntan. Här bedrivs en riktad
dagverksamhet för personer med kognitiv sjukdom som bor i ordinärt boende. Efter beslut av
biståndshandläggare erbjuds insatsen till personer med kognitiv sjukdom (demensdiagnos).
Insatsen är tidsbestämd. Målet med verksamheten är att stötta individen att behålla sina
förmågor och fördröja sjukdomens utveckling genom att ge social gemenskap, stimulans och
struktur i vardagen. Insatsen möjliggör även avlastning för anhörig.

Stöd till anhörigvårdare
Anhöriga står för en mycket stor och betydelsefull del av vården av närstående. Anhörigstöd
syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja anhöriga som vårdar en närstående vilken är
långvarigt sjuk och/eller har en funktionsnedsättning eller missbruk/beroende. Stödet kan
variera utifrån behov och livssituation. Den som vårdar en närstående kan via kommunens
anhörigstöd, kostnadsfritt och utan biståndsbeslut, få stöd i form av information och råd,
enskilda stödsamtal, anhörigcirklar/anhöriggrupper och föreläsningar.
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Bostadsanpassning
En individ med bestående funktionsnedsättning har rätt att söka bostadsanpassningsbidrag
(BAB) för att anpassa bostaden. Bidraget är till för att den enskilde ska kunna bo kvar i sin
bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt. Behovet av anpassning bedöms utifrån
funktionsnedsättning. Exempel på anpassning är att ta bort trösklar, installera spisvakt,
anpassa badrum och bredda dörröppningar. Det går också att få bidrag till åtgärder utanför
bostaden exempelvis ramper, ledstänger, hissar och automatiska dörröppnare. I de flesta fall
behövs ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om åtgärderna är
nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Ansökan behandlas av handläggare vid
socialförvaltningen i Karlskoga kommun.

Hemtjänst
Hemtjänstinsatser är ett stöd för att den enskilde ska ges möjlighet att bo kvar hemma så
länge som möjligt, så länge som hemtjänstinsatser på ett säkert och tryggt sätt kan tillgodose
den enskildes behov utifrån biståndsbedömda samt medicinska insatser. Utgångspunkten är
att ta vara på den enskildes egna resurser, förstärka dessa och stödja den enskilde för att
kunna leva ett självständigt liv. Insatserna ska utgå från livssituation och behov. Hjälp i
hemmet kan t.ex. bestå av personlig omvårdnad, såsom hjälp med på och avklädning,
personlig hygien, städ och tvätt samt trygghetslarm. Insatserna föregås av en
biståndsprövning. Personalen utför även medicinska uppgifter på delegation av sjuksköterska
samt rehabiliteringsinsatser på anvisning av arbetsterapeut/fysioterapeut (sjukgymnast).

Hemsjukvård
För äldre som av hälsoskäl inte kan ta sig till vårdcentral ansvarar kommunen för hälso-och
sjukvård i hemmet och särskilt boende upp till sjuksköterskenivå utifrån gällande avtal med
Region Värmland. Medicinska insatser utförs av sjuksköterska eller omvårdnadspersonal med
delegering. Utprovning och förskrivning av hjälpmedel samt tränings- och
rehabiliteringsinsatser utförs av fysioterapeut (sjukgymnast) och arbetsterapeut. Antalet
slutenvårdsplatser på länets sjukhus har minskat över tid och vårdtiderna på sjukhusen är
kortare. Alltmer hemsjukvård bedrivs i dag i hemmet och antalet multisjuka äldre som kräver
mera avancerade medicinska insatser i hemmet ökar.

Rehabilitering
Syftet med rehabilitering är att hitta ett optimalt sätt för en person att uppnå en rimlig hälsa
och självständighet efter en sjukdom eller skada. Målet är att uppnå bästa möjliga funktion
och förbättrad delaktighet i samhället. På anvisning av fysioterapeut och/eller arbetsterapeut
utför omvårdnadspersonal vissa tränings och rehabiliteringsinsatser.

Hjälpmedel
Hjälpmedel kan underlätta det dagliga livet på olika sätt och ge, bibehålla eller öka möjlighet
till ett mer självständigt liv. Arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut bedömer
tillsammans med den enskilde vilka hjälpmedel som kan behövas. Det kan handla om
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hjälpmedel för att själv eller med hjälp av någon annan till exempel kunna klä sig, förflytta
sig och kunna sköta vardagliga aktiviteter i hemmet. För den som har svårigheter att minnas,
planera, ha struktur eller koll på tiden finns hjälpmedel som underlättar och ökar förmågan att
vara självständig och delaktig i samhället.

Boendeformer
Korttidsboende
Korttidsvård är en biståndsbedömd insats för att tillgodose tillfälliga behov av vård och
omsorg - ett komplement till hemtjänst och hemsjukvård. Korttidsvård kan till exempel
beviljas när en person skrivits ut från sjukhus och har fortsatt behov av rehabilitering innan
den enskilde återgår till det egna hemmet. Om enskild vårdas i hemmet av anhörig och det
finns behov av avlastning kan korttidsvård beviljas i avvaktan på annat boende. Vid boendet
finns personal tillgänglig dygnet runt. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till
sjuksköterskenivå.
Korttidsboendet finns vid Humlegården.
Särskilt boende
En biståndsbedömd boendeform för enskilda som har omfattande behov av vård och omsorg
och insatserna inte kan tillgodoses i hemmet. Personal finns tillgänglig dygnet runt.
Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå.
Särskilt boende finns vid Humlegården samt Sjögläntan.
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Framtiden
Befolkningsprognos
I hela Värmland väntas andelen yngre och andelen i de mest förvärvsaktiva åldrar bli lägre
samtidigt som andelen äldre väntas bli högre år 2040 jämfört med idag. Storfors är den
kommun där andelen äldre beräknas att öka mest och år 2040 väntas nära 36 procent av
befolkningen vara 65 år eller äldre. (SCB – Den framtida befolkningen i Sveriges län och
kommuner 2021–2040)
Det är viktigt att göra skillnad mellan betydelsen av den totala befolkningsmängden och den
demografiska strukturen i en kommun. I områden där befolkningsmängden inte ökar eller till
och med minskar är den totala befolkningsmängden mindre viktig och istället får den
demografiska strukturen, t.ex. en åldrande befolkning, större betydelse för samhället. Några
uppenbara konsekvenser av befolkningsutvecklingen är ökade behov och kostnader inom
äldreomsorgen. En annan konsekvens är ett ökat behov av personal inom äldreomsorgen
samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder minskar.
https://www.scb.se/contentassets/029afdaf618d456ba73bd64b623c6878/be0401_2021i40_br_
be51br2103.pdf

Kommun

1760 Storfors

Värden
Summa av Totalt
Summa av 1-5 år
Summa av 6-12 år
Summa av 6 år
Summa av 7-15 år
Summa av 16-18 år
Summa av 65-79 år
Summa av 80-89 år
Summa av 90- år

Kolumnetiketter
2021
3 903
177
267
37
351
131
934
197
50

2022
3 850
172
264
38
344
129
931
207
54

2023
3 798
157
268
43
342
115
912
233
51

2024
3 752
146
273
37
346
111
900
251
48

2025
3 714
141
270
35
344
112
892
268
48

2026
3 692
137
261
31
341
112
873
281
51

2027
3 667
136
258
32
342
113
862
294
44

https://skr.se/download/18.6d040f28179a309a49457223/1622791099179/Kommunvisabefolkningsprognoser-1-jan-2021%E2%80%932027.xlsx

Framtida målgrupper och behov inom äldreomsorgen
Den framtida äldreomsorgen kommer att möta nya målgrupper med nya behov. Bl.a. kommer
andelen personer med utomnordisk/utomeuropeisk bakgrund att öka. Det blir också vanligare
att personer med funktionsvariationer flyttar in på särskilda boenden.
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En ytterligare målgrupp som är viktig att bemöta är HBTQI-personer. I de generationer som
nu kommer upp i de åldrar där de kan behöva vård och omsorg är det sannolikt vanligare än
hittills att vara öppen med sin sexuella läggning. Cirka 25 % den äldre befolkningen lider
idag av psykisk ohälsa. I och med att den äldre befolkningen beräknas öka kommer psykisk
ohälsa att bli en av våra största folksjukdomar (Socialstyrelsen).
Strategiska utvecklingsområden
•
•
•
•
•
•
•
•

Förebyggande och hälsofrämjande arbete
E-hälsa/välfärdsteknologi
Bostäder/boenden/hemtjänst
Personal- och kompetensförsörjning och rekrytering
Värdegrundsarbetet
Delaktighet och inflytande
Samverkan
Kvalitetsarbete och resultatuppföljning

Det går inte att undvika det naturliga åldrandet, men det går att stärka det friska och skjuta
upp funktionsnedsättningar. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser från såväl
samhällets som individens sida kan förbättra livskvalitén och bidra till minskade
samhällskostnader för vård och omsorg.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olikagrupper/halsosamt-aldrande/
L
Ett långt liv ska innehålla så många friska år som möjligt och därför är förebyggande och
hälsofrämjande arbete värdefullt ur flera aspekter. Ett långt och friskt liv påverkar dels
livskvaliteten positivt för den enskilde individen och dels ger det ekonomiska vinster ur ett
samhällsperspektiv. En investering i hälsosamt åldrande, där insatserna inriktas på att främja
och bevara hälsan, ökar tillgången på arbetskraft och minskar risken för att människor
pensioneras i förtid. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation om hälsosamt åldrande
bör förebyggande och hälsofrämjande insatser främst ske inom fyra områden, de så kallade
fyra hörnpelarna för ett hälsosamt åldrande; meningsfullhet, social samvaro, goda matvanor
och fysisk aktivitet.
Att stärka det friska och förebygga ohälsa är viktiga strategier för ett hälsosamt åldrande.
Genom dessa strategier går det att påverka det framtida behovet av vård och omsorg. Att
tidigt riskbedöma och erbjuda individuella åtgärder innebär att risken för såväl fysisk som
psykisk ohälsa kan undvikas eller fördröjas.
Strategier att fokusera på:
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Ta tillvara och utveckla det friska och ha ett rehabiliterande förhållningssätt i
verksamheten.
Bibehålla tillgänglighet och trygghet på offentliga platser.
Öka samverkan med föreningslivet/folkbildning/civilsamhället.
Främja och utveckla befintliga mötesplatser som är aktiverande och stödjande med
möjlighet till samvaro, friskvård och meningsfulla aktiviteter.
Vidareutveckla närståendestödet för att förebygga ohälsa hos dagens anhörigvårdare
när de själva blir äldre.
Arbeta med salutogent ledarskap och förhållningssätt.

E-hälsa/välfärdsteknologi
Tekniken blir en alltmer självklar del i våra liv oavsett ålder. Det sker en snabb utveckling
inom välfärdsteknologin som rätt använd kan bidra till en ökad trygghet, säkerhet samt
delaktighet i både hem och samhälle. Teknik kan bidra till att stärka äldre personer till ett
självständigare liv men också bidra till förbättrad kvalitet inom välfärdssektorn, ett bättre
resursutnyttjande och därigenom samhällsekonomisk hållbarhet.
E-hälsa syftar till att ge rätt information till rätt person i rätt tid. Den nationella strategin för
E-hälsa syftar till att ge individen möjlighet till tillgänglig och säker information inom vård
och omsorg men också att ge stöd till verksamheter och personal. Några exempel på E-hälsa
är 1177 Mina Vårdkontakter samt Nationell patientöversikt (NPÖ). E-hälsa kan också vara
säkra behörighetssystem och mobil dokumentation för personalen samt olika typer av
kommunikation och teknik i hemmet. Några exempel på teknik i hemmet är digitala
trygghetslarm, bildkommunikation via TV, läkemedelsrobot, trygghetstillsyn via kamera.
Även anhöriga som ger stöd och hjälp till brukare har stor nytta av tekniska hjälpmedel.

Strategier att fokusera på:
• Verka för tillgång till säker uppkoppling inom kommunens äldreomsorg.

•
•
•
•
•

Upprätta en handlingsplan för e-hälsa och utveckling av välfärdsteknik
Skapa informationsplatser/möten där äldre och deras anhöriga kan få information om
ny digital teknik
Tillhandahålla lättillgänglig teknik för personal och kunder
I verksamheterna ska tekniska hjälpmedel finnas som ett komplement till traditionell
omsorg/vård
I och med den åldrande befolkningen kommer fler insatser i äldreomsorgen behöva
göras. Dessutom kommer det i framtiden behövas fler anställda inom vård och omsorg
– ett behov som kommer vara svårt att tillgodose på grund av bristen på vård- och
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omsorgspersonal. Ett sätt att möta denna utmaning är att använda sig av nya hjälpmedel
och arbetssätt inom äldreomsorgen – där välfärdstekniken blir en förutsättning.

Bostäder/boenden/hemtjänst
I takt med att befolkningen blir äldre ställs ökade krav på bostäders
tillgänglighet och bostadsanpassning. Andra faktorer som har stor betydelse för
möjligheten att kunna bo kvar i sin egen bostad är kommunikationer, tillgång
och närhet till vård och omsorg, service samt social gemenskap.
Det finns äldre som känner sig otrygga och ensamma i det egna hemmet men
som är för friska för att beviljas särskilt boende. I och med att andelen äldre
ökar är det viktigt att det finns en balans mellan hemtjänst och särskilda
boende.
Strategier att fokusera på:
• Ta fram behovsunderlag för framtida boenden, inriktning på boenden samt fördelning
av olika boendeformer.
• Anpassa bostäder för äldres behov vid nybyggnation.
• Verka för att nuvarande vård- och omsorgsboenden anpassas efter nya rön om t.ex.
tillgång till välfärdsteknologi.
• Tillgodose prognostiserat behov av fler platser i särskilt boende på lång sikt.

Personal- kompetensförsörjning och rekrytering
Personalen är den viktigaste resursen för att kunna ge en god och säker vård och omsorg till
äldre. Deras kompetens måste säkerställas, synliggöras, användas och utvecklas. Det kommer
allt mer krav på kommunens hemsjukvård i och med allt fler multisjuka äldre som kräver mer
avancerade insatser i hemmet. Även införandet av ny välfärdsteknologi och en ökad psykisk
ohälsa bland äldre bidrar till ökade krav. Detta medför att frågor kring kompetensförsörjning
behöver stå i fokus. En kombination av en ökad andel äldre och pensionsavgångar kräver
också fokus på rekrytering och personalförsörjning. Nya yrkeskategorier och personal med
specialistkompetenser kan komma att behövas för att stärka och höja kvaliteten inom
äldreomsorgen.

Strategier att fokusera på:
• Öka attraktionskraft som arbetsgivare genom att tillvarata och utveckla medarbetare i
verksamheten för att höja yrkesstatusen.
• Som arbetsgivare höjs även attraktionskraften genom att vi anammar välfärdsteknik
med nya arbetssätt och hjälpmedel

STORFORS
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Arbeta för rätten till heltid som norm samt hållbara schema med påverkansmöjlighet
samt möjlighet till återhämtning
Identifiera kompetensbehovet samt även behov av specifika kompetenser, såväl i
befintliga som i nya verksamheter.
Ta fram gemensamma och individuella kompetensutvecklingsplaner för de anställda.
Fortsatt satsning på valideringsutbildning.
Utreda servicegrupp som utför serviceinsatser som handling, städning och tvätt.
Arbeta aktivt med arbetsmiljön för att minska sjukskrivningar
Arbeta aktivt med kompetensförsörjning

Värdegrundsarbetet
Värdegrund innebär de etiska värden och normer som ska vara grunden för verksamheter
inom äldreomsorgen. Verksamheterna ska inriktas på den äldre personens behov av ett värdigt
liv och välbefinnande när personen får omsorgsinsatser. Varje anställd ska i sitt dagliga arbete
utgå från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen. Värdegrunden beskriver hur vi ska
agera i mötet med brukare men även inställningen till uppdraget.
Strategier att fokusera på:
• Att värdegrundens förhållnings- och synsätt alltid är A och O, finns förankrat och
ständigt är aktuell hos all personal
• Stärka mellanchefers utbildningsnivå i värdegrundsfrågor
• Främja individanpassning och delaktighet för varje brukare

Delaktighet och inflytande
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för
folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett
starkt samband med hälsa. Att vara delaktig och ha inflytande i den egna vardagen och kring
de stödinsatser man har är grundläggande förutsättningar för ett gott välbefinnande.
Information och kommunikation, valmöjligheter och delaktighet i beslut är viktiga områden
att utveckla för att stärka den äldres delaktighet och inflytande. Information som ges ska vara
aktuell, relevant och lättbegriplig för att kunna vara ett stöd för individen att göra egna val.
Informationen ska också vara lättillgänglig i olika former i både pappersform samt digitalt.
Strategier att fokusera på:
• Lättillgänglig och anpassad information och kommunikation utifrån olika målgruppers
förutsättningar och behov (hänsyn tas exempelvis till språk, syn-/hörselnedsättning,
och behov av kommunikationshjälpmedel).
• Utveckla personcentrerad vård inom hälso- och sjukvården.
• Involvera anhöriga utifrån individens självbestämmande
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Samverkan
Äldre har ofta sammansatta och komplexa behov av vård, omsorg och
rehabilitering. Samverkan mellan olika huvudmän, förvaltningar och verksamheter
är därför ofta avgörande för en god vård och omsorg. För att få till samverkan
behövs organisationer där roller och ansvarsfördelning är tydligt. Samverkan är
viktigt på alla nivåer, både i planering av vård och omsorg samt i utförandet för den
enskilde.
Ideella insatser inom det organiserade civilsamhället uppmärksammas och olika former av
samarbete bör utvecklats mellan kommun och ideella organisationer. Ideella organisationer
kan ofta komplettera och utveckla den kommunala verksamheten. De bedriver ofta arbete
riktat mot äldre såsom t.ex. besöks- och väntjänst men det är också många äldre som själva
bidrar med insatser inom civilsamhället.
Strategier att fokusera på:
• Prioritera fortsatt samverkan med andra kommuner och regionen via samverkansmöten
• Tvärprofessionellt arbete utifrån brukarens/patientens behov, teamsamverkan mellan
olika professioner exempelvis vid SIP (Samordnad Individuell Planering).
• Arbeta utifrån regionala handlingsplaner
• Vidareutveckla samverkan med närliggande kommuner på olika nivåer inom
verksamheten.
• Utveckla samarbetet med föreningsliv och andra samarbetspartners.
• Samverkan mellan arbetsgivare och fackförbund kopplat till vårt gemensamma uppdrag
för att stärka äldreomsorgen som en attraktiv arbetsplats.

Kvalitets och resultatuppföljning
Kvalitetsarbete och resultatuppföljning är viktigt för att kunna utveckla verksamheternas
kvalitet och effektivitet. I allt förbättringsarbete är ledningens och medarbetarnas
engagemang och medverkan hörnstenar. Verksamheterna behöver ständigt arbeta med
förbättringar för att få kvalitet i vardagen. Det arbete som pågår idag behöver utvecklas,
följas upp och systematiskt analyseras för att skapa möjligheter till kvalitetsutveckling samt
ge grund för framtida planering. Information och resultat från synpunkts- och
klagomålshantering, avvikelseutredningar, riskanalyser, internkontroller och egenkontroller,
brukar- och medarbetarenkäter, nationella kvalitetsregister och undersökningar ska användas
för att säkerställa och förbättra kvaliteten. Årligen i mars görs en kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelse samt en kvalitetsberättelse där det framgår hur kvalitets- och
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår.
Strategier att fokusera på:
• Förbättra analys och uppföljning av brukarenkäter
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Vidareutveckla användandet av de nationella kvalitetsregistren Senior Alert, Palliativa
registret och BPSD (beteendemässiga och psykologiska symptom vid kognitiv
sjukdom, demens).
Systematisera utredning och uppföljning av synpunkter och klagomål för att bl.a. hitta
och åtgärda organisatoriska brister och systemfel.
Förbättra utredning och uppföljning av avvikelser på alla nivåer, för att bl.a. hitta och
åtgärda organisatoriska brister och systemfel.
Utveckla/definiera egna kvalitetsmål/mått.
Använda egenkontrollen för uppföljning av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet.
I verksamheten använda beslutade processer och rutiner i ledningssystemet.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-04-07
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Diarienummer
KS/2022:135

Handläggare:
Jukka Mäenpää
Enhetschef Teknisk drift

Renovering simhall
Diarienummer: KS/2022:135
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Simhallen har varit stängd sedan 2021-12 på grund av att kakel lossnat i bassängen och i
samband med det skedde ett tillbud under simlektion.
Simhallen används främst i skolverksamheten för att eleverna ska kunna uppnå skolverkets
krav för eleverna.
Utöver skoltid är simhallen en viktig tillgång för att främja folkhälsan hos både gamla och
unga i Storfors kommun.
Om ingen renovering utförs och simhallen förblir stängd kommer skolans verksamhet få
ökade kostnader för transport och hyra av simhall i en annan kommun för att eleverna ska
kunna tillgodogöras en simundervisning enligt skolverkets krav.
Teknisk drift har med hjälp av konsulter gjort en undersökning av konstruktionen på
bassängen och vilka åtgärder som krävs för att kunna åter öppna upp simhallen.
Enligt konsultrapporten är stommen fortfarande förhållandevis i gott skick och går att
återanvända genom att man att tar bort allt gammalt kakel och underlag.
Återställning med nytt underlag, fuktspärr och kakel enligt framräknad kalkyl från
konsultföretaget EFK kräver en investering på 2 miljoner kronor.

Finansiering
2,5 miljoner kronor omfördelas i den tidigare beslutade totala investeringsbudgeten till
renovering av simhallen.

Beslutsunderlag
Betongprovning bassäng, Storfors
Utlåtande över statusbesiktning av simbassäng, Storfors
Kalkyl EFK

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige:
Revidera och omfördela investeringsbudgeten med 2,5 miljoner kronor till renovering av
simhall.

Beslutet ska skickas till
Jukka Mäenpää, Enhetschef Teknisk drift
Annette Olsson, Ekonomichef
Johan Rosqvist, Kommunchef
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Ramböll Sverige AB
Division Projektledning
Slottsgatan 8A
703 61 Örebro
Org.nr: 556133-0506
Tel 010-615 67 40
www.ramboll.se
Unr 1320058378

Simbassäng, Storfors
UTLÅTANDE ÖVER BESIKTNING AV SIMBASSÄNG,
YTSKIKT OCH BAKOMVARANDE BETONG, 2021-1116
Typ av besiktning
Statusbesiktning

Besiktningen omfattar:
Besiktningen omfattar ytskikt på simbassängen samt till besiktningsbar del, bakomvarande betong.

Tid för besiktningen
2021-11-16

Besiktning utförd av
Utlåtande över besiktning är avgivet av Tomas Grindbacka som är, av RISE certifierad besiktningsman med certifikatsnummer C000820, på Ramböll Sverige AB.

Närvarande
Vid besiktningen 2021-11-16 var närvarande för Storfors kommuns räkning Jukka Mäenpää.
Inga ytterligare närvarande.

Sid 2(3)

Sättet för kallelse till besiktningen
Besiktningsmannen har 2021-11-15 kallat till besiktningen per telefon.

Delar som inte är åtkomliga för besiktning
Vid besiktningstillfället var simbassängens ytbeläggning till fullo besiktningsbar, bakomvarande
betongstomme var besiktningsbar, inifrån nedstigningsutrymme, begränsat till en långsida och
en gavel.

Utlåtande över besiktning
Besiktningen var påkallad med anledning av kakelsläpp på botten av simbassängen.
Vid besiktningstillfället visade det sig att på ett större område än där kakelplattorna hade avlägsnats hade kakelplattorna släppt och rest upp sig från underlaget, se bild 1 och bild 2.
Det blottlagda betongunderlaget förevisade ingen skadeförekomst vid en preliminär syn, något
tätskikt fanns inte att upptäcka.
Vidare syntes fler områden där kakelplattor släppt och rest upp sig från underlaget.
Detta konstaterades visuellt, genom att flukta utefter underlagets ovansida, samt genom att mekaniskt knacka på plattorna varvid ett ”ihåligt” läte uppstod.
Även kaklet på väggarna bar spår av slitage och föreföll vara i dåligt skick, se bild 3 och bild 4.
Det fanns också håligheter i ytskiktet på väggarna där vatten kan tränga in mot bakomvarande
betong.
Den bakomvarande betongen gick att besiktiga okulärt inifrån ett nedstigningsutrymme och
närmast liggande gavel samt bortre långsida besiktigades okulärt i belysningen från en glödlampa. Det konstaterades utfällningar i betongen främst på långsida uppe efter skvalprännan till
följd av den aggressiva miljön från klorerat vatten som betongen utsatts för under lång tid.

Slutsats
Det är besiktningsmannens slutsats att, efter fullgjord miljöundersökning av eventuell asbestförekomst i fog- och fästmaterial samt i tätningsmaterial för rörgenomföringar etc., den befintliga
kakelbeläggningen bör avlägsnas från bassängen i sin helhet.
Om den befintliga kakelbeläggningen åtgärdas enbart på drabbade ställen så är risken uppenbar att kaklet släpper på nya ställen inom kort pga dess dåliga skick.
Vad den bakomvarande betongen beträffar så bör borrkärnor tas på utvalda ställen och skickas
på provtryckning för att utröna betongens hållfasthet och därmed förvissa sig om att stomme till
nuvarande bassäng är fortsatt funktionsduglig eller om den på något sätt måste åtgärdas.
Besiktningsmannen bistår med kontakter för ovanståendes utförande i ett separat meddelande
till kontaktpersonen Jukka Mäenpää
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Sändlista
Detta dokument har 2021-11-17 sänts per e-post enligt nedan.
Företag

Namn

Adress

Storfors kommun

Jukka Mäenpää

Jukka.maenpaa@storfors.se

2021-11-16

Tomas Grindbacka
Av RISE certifierad besiktningsman
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Betongprovning

Provtagning
För att säkerställa betongens kondition har ett betongprov tagits. Provet har analyserats
gällande karbonatiseringsdjup samt kloridhalt. Proven är tagna på torra sidan av
bassängen. Dels på kortsidan samt längsidan.

Karbonatisering samt kloridinnehåll
Vid karbonatisering av betongen sker en reaktion där inträngande koldioxid (CO2) får
cementen att återgå till kalksten. I den karbonatiserade delen av betongen sjunker då pHvärdet från basiskt (pH>12,5) till nästan neutralt (pH<9). Faktorer som påverkar
karbonatiseringshastigheten är bland annat halten koldioxid, mängden karbonatiserbart
material och tätheten hos betongen. Även fukttillståndet i betongen påverkar hastigheten.
Normalt skyddar det höga pH-värdet armeringen från korrosion, men när
karbonatiseringen når fram till armeringsjärnet orsakar det låga pH-värdet i kombination
med syre att armeringen kan börja rosta. Stålets volymökning orsakad av korrosionen
skapar kraftiga spänningar i betongen och denna sprängs loss. Hastigheten på
korrosionen beror till största delen på hur snabbt syre kan tränga in. Korrosion kan också
accelereras av kloridjoner från badvattnet, som tränger in i betongen. Karbonatisering och
kloridinträngning kan ske samtidigt i betongen.
Kloridförekomst i betong blir kritisk när andelen klorider överstiger ett visst procentvärde
av cementvikten. Då kan armeringskorrosion påbörjas utan att betongen karbonatiserats
in till armeringen.

Nedan tabell visar korrosionsrisk i förhållande till kloridhalt.
Kloridhalt

Risk för korrosion

% av cementvikt

> 2.0

Säkerligen

1.0 - 2.0

Troligen

0,4 - 1,0

Möjlig

< 0,4

Försumbar

Om betongen karbonatiserat ökar risken för armeringskorrosion vid lägre kloridhalter än
vad ovan tabell anger.
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Nedan följer resultaten ifrån provtagningen gällande kloridinnehåll:
Provpunkt

Provdjup

Kloridhalt i % av
cementets vikt

2

0–15 mm

0,06

2

25–40 mm

0,04

Resultatet visar att det är låga värden. Vilket tyder på att bassängen har varit relativt tät.

Nedan följer resultaten ifrån provtagningen gällande karbonatiseringsdjup:
Provpunkt

Täckskiktets djup

Karbonatiseringsdjup

(mm)

(mm)

1

15-25

33

2

15-25

29

I tabellen ovan så har det minsta täckande betongskiktets värde angivits.
Som framgår i tabellen ovan så har karbonatiseringen sannolikt nått armeringen.
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Armeringskorrosion simhallar.
Risken för korrosion är förhöjd i betongkonstruktionerna runt simbassängerna, särskilt där
badvatten når armeringsjärnen. Dels för att badvattnet bär med sig klorider samt syre
men också för att risken för korrosion kraftigt ökar i samband med förhöjd fuktighetshalt
vid armeringsjärnen, se diagram nedan.

Diagram påvisar korrosionshastighet för armering initierad av karbonatisering vid olika
fukttillstånd. Diagram från CL.Page.
Diagrammet ovan påvisar att mängden fukt kraftigt påverkar korrosionshastigheten i
konstruktionen, med en topp vid 98%.
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Summering

Kloridhalterna är förhållandevis låga, dock så har karbonatiseringen sannolikt nått
armeringen.
Vi är dock osäkra på det betongprov som togs i kortsidan då bassängväggen föreföll
bestå av två gjutningar separerade ifrån varandra. Om så är fallet kan kloridmätningen
vara missvisande. Då klorider troligen har svårare att gå ut i den andra gjutningen.
Med hänsyn till att karbonatiseringen är så pass långt framskridet är det viktigt att hindra
bassängvattnets väg igenom konstruktionen. Detta görs lämpligen med att ett nytt tätskikt
appliceras på insidan av bassängen i samband med att befintligt ytskikt åtgärdas.
Över lag så är konstruktionen i ok skick. Dock så finns det områden som är skadade.
Dessa områden bör åtgärdas genom att lös betong avlägsnas, skadad armering ersätts
och ny betong gjuts på.
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Material
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Tim/Enh.

Timmar
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Underentreprenader
Enh.-pris

Summa SEK

Anm.
(P-kod)

Trpt
1
2
3
4
5

KAPITEL
SCHABLON RIVNING & NY BETONG VID BEHOV
4
15
BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER
20
UNDERENTREPRENADER
21
OMKOSTNADER

SIDA
3
4
5
6

1

565 058
============
565 058 SEK

6
7
8
9
10
11

14
15
16

19

2
3
4
5
6
7

9
10

1 630 058 SEK

11
12

Omkostnadspåslag material
Omkostnadspåslag arbete
Omkostnadspåslag UE
Entreprenörsarvoden

10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %

56 506
55 800
50 700

13
14

163 006 SEK
179 306 SEK

17
18

474 000
15 000
18 000
============
507 000 SEK

8

565 058
558 000
507 000

Materialkostnad
Total arbetslön 1 240,00 tim x 450,00 SEK
Underentreprenader

12
13

128,80
660,00
451,20
========
1 240,00 tim

15
16
17

TOTALSUMMA EXKL MOMS
Statistikuppgift exkl moms: (230,00 m²)

1 972 400 SEK
8 576 SEK/m²

18
19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32
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Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

Anm.
(P-kod)

Summa SEK

Trpt
1

4.016

2
3

BED.4

Stålslipad betong rivs + ny stålslipad
överbetong
50 stålslipad betong rivs

230,0 m²

1
2

230,0 m²

4
5

======
-

======
-

0,56
====
0,56

128,80
======
128,80

======
-

======
-

3
4
5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30
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31

31

32

32

Utskrivet: 2022-03-31 09:24

Trpt

-

128,80

-

Osdal Projektpartner AB
0735-417405

Kostnadsberäkning

Objekt

Ort

Räknat

Datum

Simhall

Storfors

SW

2022-03-31

Kapitel

15 BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER

Mängd

Enhet

Material
Enh.-pris

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

Rev

Sida

1

4 (6)

Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

Summa SEK

Anm.
(P-kod)

Trpt
1
2

15.022
BED.4

Rivning golvbeklädnad
Beklädnad runt, i bassäng

230,0 m²
230,0 m²

3
4

1

======
-

======
-

====
-

======
-

500,00
======
500

115 000
======
115 000

5
6
7
8

230,0 m²
230,0 m²
230,0 m²

10

14

======
-

0,70
2,10
====
2,80

161,00
483,00
======
644,00

800,00
600,00
======
1 400

184 000
138 000
======
322 000

Uppbilning golvbrunn schablon
Golvbrunn uppbilas
Golvbrunn igjutning

10,0 st
10,0 st
10,0 st

16

8
9
10

12

======
-

======
-

0,80
0,80
====
1,60

8,00
8,00
======
16,00

700,00
======
700

7 000
======
7 000

17

19

7

11

15.022
BED.4
BED.4

15

18

4

6

======
-

11

13

3

5

15.004
Klinker
MBE.1212
Fuktskydd m.m
MBE.121
Klinkerplattor, halksäkra

9

12

2

13
14
15
16
17

15.022
LCS.22

Bättringspackling vid behov
Spackling betong 29-01800

100,0 m²
100,0 m²

20
21

18

======
-

======
-

====
-

======
-

300,00
======
300

30 000
======
30 000

19
20
21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Utskrivet: 2022-03-31 09:24

Trpt

-

660,00

474 000

Osdal Projektpartner AB
0735-417405

Kostnadsberäkning

Objekt

Ort

Räknat

Datum

Simhall

Storfors

SW

2022-03-31

Kapitel

20 UNDERENTREPRENADER

Mängd

Enhet

Material
Enh.-pris

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

Rev

Sida

1

5 (6)

Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

Summa SEK

Anm.
(P-kod)

Trpt
1
2

20.007
AF

UE Bedömning
Nya brunnar

5,0 st
5,0 st

3
4

1

======
-

======
-

====
-

======
-

3 000,00
======
3 000

15 000
======
15 000

2
3
4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Utskrivet: 2022-03-31 09:24

Trpt

-

-

15 000

Osdal Projektpartner AB
0735-417405

Kostnadsberäkning

Objekt

Ort

Räknat

Datum

Simhall

Storfors

SW

2022-03-31

Kapitel

21 OMKOSTNADER

Mängd

Enhet

Material
Enh.-pris

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

Rev

Sida

1

6 (6)

Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

Anm.
(P-kod)

Summa SEK

Trpt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

21.516
AFG
AFG

Omkostnader
Etablering och avetablering
Tillfällig el, va och värme
beställarens el
AFG
Maskiner på arbetsplatsen
AFG.51
Rullställning
AFG
Byggstädning
AFG
Inbärning/utbärning avfall & material
AFG.315
Skyddspapp på golv
AFG.315
Skydd av byggnader
AF
Externa transporter
AF
Spik, skruv, lim mm
AFG
Container, sophantering
AFC
Besiktning och byggmöten
AFC
Dokumentation
AFC
Försäkringar och Garantier
AFG.9
Bilningshammare 1,3 m³/min
AFC
Projektering relationshandlingar
AF
AL 100%
AF
PC 55%
AF
Projektledning 100% Beställarens
AF
Oförutsedda kostnader

1,0 st
1,0 st
4,0 mån

1

20 000,00
12 000,00

20 000 32,00
12 000 6,00

32,00
6,00

-

-

0,60
320,00
4,60
32,00
32,00
24,00
======
451,20

18 000,00
======
18 000

18 000
======
18 000

2
3
4

280,0
3,0
400,0
1,0
230,0
1,0
6,0
280,0
35,0
1,0
1,0
1,0
14,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0

23
24

tim
mån
m²
st
m²
st
st
tim
st
st
st
st
dag
st
mån
mån
mån
st

5 600,00
6 000,00
11 500,00
20 000,00
18 000,00
5 600,00
105 000,00
20 000,00
1 358,00
20 000,00
120 000,00
40 000,00
60 000,00
100 000,00
======
565 058

5 600
6 000
11 500
20 000
18 000
5 600
105 000
20 000
1 358
20 000
120 000
40 000
60 000
100 000
======
565 058

0,60
320,00
4,60
32,00
32,00
24,00
====
451,20

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Utskrivet: 2022-03-31 09:24

Trpt

565 058

451,20

18 000

STORFORS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-04-18

Sida 1 (2)
Diarienummer
KS/2022:152

Handläggare:
Johan Rosqvist
Kommunchef

Ägarstyrning Renhållningsbolaget, Avtal om avfall
Storfors kommun
Diarienummer: KS/2022:152
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB (nedan benämnt RHB) ägs till 9 % av Storfors
Kommun och till 91 % av Karlskoga Energi & Miljö AB som ägs till 100% av Karlskoga
kommun genom Karlskoga Kommunhus AB.
RHB har under de senaste åren mottagit tankar och reflektioner från såväl
Samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga som från styrelsen avseende att bolaget inte omfattas
av något ägardirektiv och att det saknas, alternativt finns vissa formella felaktigheter att
hämta, behandla och slutligt omhänderta hushållsavfall, slam och latrin utan annonserat
upphandlingsförfarande med stöd av in house-undantaget i LOU.
Karlskoga Energi och Miljös VD, tillsammans med förvaltningschef för
Samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga, initierade därför ett uppdrag under hösten
2021, för att klargöra vad som gäller. Advokatfirman Lindahls kontrakterades
av RHB för juridiskt säkerställande. Där framgick att det som krävdes var att en uppdaterad
och korrekt ägarstyrning beslutades av parterna.
Under förutsättning att erforderliga förändringar sker i den formella dokumentationen har
Lindahls konstaterat att kontrollkriteriet kan anses uppfyllt för såväl Storfors kommun som
Karlskoga kommun i förhållande till RHB. RHB kan därför erhålla uppdrag från kommunerna
om att hämta, behandla och slutligt omhänderta hushållsavfall, slam och latrin utan
annonserat upphandlingsförfarande med stöd av in house-undantaget i LOU.
Genom hela arbetet har representanter för Samhälle och Serviceförvaltningen Karlskoga,
Storfors kommun och RHB beretts möjlighet att delta.
Förslaget till beslut ska omfatta godkännande av ny bolagsordning i
RHB samt nytt ägardirektiv för Karlskoga Energi & Miljö AB med dotterbolag.
När dessa beslut har fattats kan nytt avtal kring avfallsfrågan undertecknas i enlighet med
detta.

STORFORS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-04-18

Sida 2 (2)
Diarienummer
KS/2022:152

Beslutsunderlag
 Hemställan avseende ägarstyrning Renhållningsbolaget i Mellansverige AB –
tjänsteskrivelse, Kemab 2022-04-07 inklusive aktuella bilagor:
o 1 a. Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
o 1 b. MARK UP* Bolagsordning Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
o 2 a. Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö med dotterbolag
o 2 b. MARK UP* Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö med dotterbolag
 Avtal om avfall - Storfors kommun, utkast
*En Mark-Up är det nu gällande dokument där ändringarna till det nya föreslagna dokumentet tydligt framgår.

Övriga dokument som är justerade, men som ej omfattas av krav på
politiska beslut är:



Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion i Renhållningsbolaget i
Mellansverige AB
Avtal om avfall - Storfors kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Godkänna reviderade ägarstyrande dokument enligt bilagor:
 Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
 Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö för Renhållningsbolaget i
Mellansverige AB.

Beslutet ska skickas till
Johan Rosqvist, Kommunchef
Jukka Mäenpää, Enhetschef Teknisk drift

Avtal om insamling av kommunalt avfall och övrigt avfall inom kommunens ansvar
enligt 15 kap 20 och 20 a §§ miljöbalken
Mellan Storfors kommun, org.nr. 212000-1785 (Beställaren eller Kommunen) och
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB, org.nr. 556991-1356 (Renhållaren),
tillsammans benämnda Parterna, har följande avtal träffats.
§ 1 Avtalet
Detta avtal behandlar Beställarens krav på Renhållaren, Renhållarens insamling och
behandling av kommunalt avfall och övrigt avfall inom kommunens ansvar, ekonomisk
ersättning samt Parternas övriga rättigheter och skyldigheter. Detta avtal ersätter tidigare
avtal mellan parterna avseende insamling, behandling av avfall och avtal om
avfallssamordning från 2019.
§ 2 Beställning
Beställaren uppdrar åt Renhållaren att för Beställarens räkning utföra insamling av
kommunalt avfall och övrigt avfall inom kommunens ansvar. Detaljer rörande
insamlingen framgår av vid var tid gällande renhållningsordning och anvisningar antagna
av Storfors kommun.
§ 3 Genomförande
Renhållaren hämtar avfall i för ändamålet lämpliga och godkända fordon. Renhållaren
ansvararar för kvalitetskontroll av avfallet samt uppföljning att kunderna följer Storfors
kommuns renhållningsordning och anvisningar.
§ 4 Kommunens arbete
Kommunen utför arbete enligt Bilaga 1. Kommunen får stöd från
samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga kommun avseende arbetet.
§ 5 Ekonomi
I bilaga till avtalet finns aktuell renhållningstaxa som fastställts av kommunfullmäktige i
Storfors kommun. Taxan justeras vid behov, normalt till varje årsskifte. Renhållaren
fakturerar kunden och intäkterna går till Renhållaren. Renhållaren har rätt att fakturera
kunden via annan aktör. Alla intäkter ska komma avfallskollektivet till gagn.
För utförande av arbete enligt Bilaga utgår ersättning från Renhållaren till Storfors
Kommun enligt Bilaga 1.
§ 6 Anlitande av entreprenör
Renhållaren får anlita underentreprenörer så länge utförandet sker enligt Storfors
kommuns renhållningsordning och anvisningar. Vid val av underentreprenörer ska vikt
läggas på användning av för långsiktiga hållbara lösningar, iakttagande av närhetsprincip
och dess användning av förnyelsebara drivmedel, som tex biogas, förnybar el eller andra
drivmedel med låg klimatpåverkan, då främst avseende koldioxid.
§ 7 Samråd

Samråd ska ske mellan Beställaren eller Beställarens ombud och Renhållaren minst en
gång per år. Beställaren kallar till samråd.
§ 8 Miljö
Renhållaren ska tillse att avfallet lämnas och behandlas där högsta miljönytta uppnås.
Renhållaren förbinder sig att följa och införa de förbättringar och effektiviseringar i vad
gäller utrustning, arbetsmiljö, fordon och bränslen, som krävs för uppdragets fullgörande
och utgör god branschstandard. Renhållaren ska arbeta med relevanta åtgärder för att
uppfylla målen i Kommunens avfallsplan. Renhållaren ska i första hand använda fordon
och arbetsmaskiner som använder hållbara och förnyelsebara drivmedel, som tex biogas,
förnybar el eller andra drivmedel med låg klimatpåverkan, då främst avseende koldioxid.
§ 9 Force majeure
Om Parterna inte kan fullfölja sina åtaganden enligt detta avtal på grund av strejk,
blockad, lockout, naturhinder, krig eller annan omständighet som parterna inte råder
över, ska parterna inte bli ersättningsskyldiga för därav orsakad skada.
Om nya lagar, förordningar eller myndigheters ingripande helt eller delvis begränsar
möjligheten att använda utrustning och anläggningar som är nödvändiga för uppdragets
fullgörande, räknas detta som force majeure.
Om part på grund av omständigheter enligt ovan blir oförmögen att fullfölja sina
åtaganden enligt avtalet och detta förhållande har pågått under en tid av minst sex
månader, äger vardera parten rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.
§ 10 Avtalstid
Detta avtal gäller från och med [åååå-mm-dd] till och med [åååå-mm-dd] med möjlighet
till maximalt två års förlängning.
Om ingendera parten säger upp avtalet senast sex månader före dess utgång fortsätter det
att gälla ett år i taget med sex månaders uppsägningstid.
Efter den andra förlängningsperioden upphör avtalet att gälla utan föregående
uppsägning.
§ 11 Reglering av tvist
Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av skiljemän enligt lag.
_________________
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna har tagit varsitt.
Karlskoga den.....................................

Storfors den ........................................

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB

Storfors kommun

..................................................

..................................................

..................................................

.................................................
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Kommentar [F1]: Kalskoga har avsett att anta 202207-01 till och med 2027-06-30

Avfallssamordning - Bilaga 1 till Avtal om uppdrag rörande kommunalt avfall
Kommunen utför avfallssamordning:
Parterna är överens om att Kommunen – genom stöd från Karlskoga kommun - utför
följande :

Kommentar [F2]: Karlskoga kommun är ju inte part till
detta avtal, men det framgår att Kga bistår och gör
jobbet.

Att leda och planera avfallssamordningen i Kommunen innefattar att:
• upprätta och revidera avfallsplan, avfallstaxa, anvisningar och övriga styrdokument inom
området som ska beslutas i Storfors kommun.
• upprätta en verksamhetsplan utifrån avfallsplanen
• samordna genomförandet och uppföljningen av verksamhetsplanen i samråd med
Renhållaren
• årligen sammanställa och rapportera uppföljningen av avfallsplanen för Renhållaren samt
Storfors kommun.
• bereda remisser och enkäter inom avfallsområdet
• att ge information och rådgivning till anställda inom Kommunen i frågor inom avfall
• deltagande i samverkansgrupper utifrån lokala behov och förutsättningar
• att bereda ärenden och rapportera resultat vid politiska sammanträden
• att omvärldsbevaka området och utveckla egen kompetens för att klara uppdraget
• att ta initiativ till kontinuerliga avstämningar och dialog med Renhållaren
Kommunen bekostar licenskostnader, medlemsavgifter med mera som är nödvändiga för
att kunna lösa ovanstående.
Omfattning
Tidsåtgång för uppdraget uppskattas till motsvarande 20 % av heltidstjänst (genomsnitt på
årsbasis)
Ersättning
År 2022 betalar Renhållaren till Storfors kommun en ersättning om xxx xxx kronor för
tjänster enligt detta avtal, därefter sker en uppräkning å 2 % årligen, med avrundning till
närmaste 10 000-tal kronor. Utöver detta kan parterna komma överens om att den årliga
ersättningen kan justeras utifrån behov som framgår av verksamhetsplanen.
Kommunen betalar politikerarvoden, övriga tjänstemannakostnader och utbildningar
inom området.
Fakturering

Fakturering sker årligen.

Betalningsvillkor

30 dagar netto.
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Kommentar [F3]: Motsvarar kostnaden i separat avtal
mellan Karlskoga och Storfors för nämna tjänst

Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (4)

Utfärdad av

Datum

Sebastian Cabander

2022-04-07

Ämne

Diarienr: RH 22/05
Storfors kommun
Box 1001
688 29 Storfors

Hemställan avseende ägarstyrning Renhållningsbolaget
i Mellansverige AB
Sammanfattning
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB (nedan benämnt RHB) ägs till 9 % av Storfors
Kommun och till 91 % av Karlskoga Energi & Miljö AB som ägs till 100% av Karlskoga
kommun genom Karlskoga Kommunhus AB.
RHB har under de senaste åren mottagit tankar och reflektioner från såväl Samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga som från styrelsen avseende att bolaget inte omfattas av något
ägardirektiv och att det saknas, alternativt finns vissa formella felaktigheter att hämta,
behandla och slutligt omhänderta hushållsavfall, slam och latrin utan annonserat
upphandlingsförfarande med stöd av in house-undantaget i LOU.
Bolagets VD fick tillsammans med chefen för Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning i
Karlskoga uppdrag under hösten 2021, att initiera ett arbete att få fram en uppdaterad och
korrekt ägarstyrning. Arbetet är nu klart. Genom hela arbetet har representanter för Samhälle
och Serviceförvaltningen Karlskoga och Bolaget deltagit. Det formella arbetet har utförts av
advokatfirman Lindahls.
Arbetet har skapat en dokumentstyrning och struktur som enligt regelverket innebär att
TECAL-regalerna bör vara uppfyllda och att Renhållningsbolaget kan verka i sin nuvarande
form utan upphandling.
Det skall även påpekas att i den uppdaterade dokumentstyrningen så kan det finnas andra
saker som läsaren kan tycka borde ändras, men som ej är justerat på grund av det inte varit
juristens uppdrag. Juristen har endast haft i uppdrag att justera dokument avseende att
TECAL-regalerna bör vara uppfyllda och att Renhållningsbolaget kan verka i sin nuvarande
form utan upphandling.
Motsvarande denna skrivelse kommer att skickas till ägarna i Karlskoga kommun för vidare
beslut av kommunfullmäktige i Karlskoga. Detta då ägarstyrningen skall antas av alla
inblandade parter.

Sammanfattande slutsatser av den juridiska utredningen
Under förutsättning att erforderliga förändringar sker i den formella dokumentationen enligt
förslag från Lindahls bedömer Lindahls att kontrollkriteriet anses uppfyllt för kommunerna i
förhållande till RHB. RHB kan därför erhålla uppdrag om att hämta, behandla och slutligt
omhänderta hushållsavfall, slam och latrin utan annonserat upphandlingsförfarande med
stöd av in house-undantaget i LOU.

Dokumenttyp
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Ämne

Datum

Diarienr: RH 22/05

2022-04-07

Beslutsunderlag




Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö med dotterbolag
Denna tjänsteskrivelse

Övriga beslutsunderlag som endast ska fattas i Karlskoga kommun
och som ej omfattar Storfors kommun


Bolagsordning för Karlskoga Energi & Miljö

Övriga dokument som är justerade, men som ej omfattas av krav
på politiska beslut är:




Avtal om avfall - Storfors kommun
Avtal om avfall - Karlskoga kommun
Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion i Renhållningsbolaget i Mellansverige AB

Förtydligande kring vem som ska fatta beslut om
dokumentstyrningen
Följande dokument ska fattas beslut av både Storfors och Karlskogas respektive
kommunfullmäktige:
1.
2.

Bolagsordning Renhållningsbolaget
Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö med dotterbolag

Följande ska fattas beslut av i Karlskoga kommunfullmäktige
3.

Bolagsordning för Karlskoga Energi & Miljö

Följande ska fattas beslut av i Storfors kommunfullmäktige och i Renhållningsbolagets
styrelse
4.

Avtal om avfall - Storfors kommun

Följande ska fattas beslut av i Samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga och i
Renhållningsbolaget styrelse
5.

Avtal om avfall - Karlskoga kommun

Följande ska fattas beslut av i Renhållningsbolagets styrelse:
6.

Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion - RHB

Renhållningsbolaget och Storfors kommun är överens om att avtalen mellan parterna (punkt
4 ovan) överenskommes och tecknas mellan tjänstemän i Storfors kommun och
Renhållningsbolaget.
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Ämne

Datum

Diarienr: RH 22/05

2022-04-07

Övergripande arbetsgång


Renhållningsbolaget lägger fram förslag till kommunstyrelsen i Storfors. Storfors är
ansvarig för kommunal renhållning och därmed för:
a) att upprätta avtal med renhållare.
b) kommunens renhållningsordning (avfallsplan, föreskrifter), taxa och övriga styrande
dokument.
c) att följa upp och verka för genomförande av målen i avfallsplanen.



Beslut behöver fattas i Storfors kommun som ska omfatta godkännande av nya
bolagsordningar i Renhållningsbolaget samt anta ägardirektiv för Karlskoga Energi &
Miljö AB med dotterbolag. Där själva omfattande av dotterbolaget Renhållningsbolaget i
Mellansverige AB är det som berör Storfors kommun.



Beslut behöver fattas i Karlskoga kommun att utöver motsvarande ovanstående punkter
även godkännande av ny bolagsordning i Karlskoga Energi & Miljö



Styrelsen i Renhållningsbolaget ska anta Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion.



Avtal om avfall skall skrivas mellan Renhållningsbolaget och respektive kommun.

Övergripande förklaring ändringar i styrande dokument


Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB – I huvudsak korrigeringar för att
uppdatera bolagsordningen till ett mer relevant dokument. Tydliggjort i en ny §15 om
bolagsstämmans kompetens med beslutspunkter som återfinns i ägardirektivet, som även
skall återfinnas i bolagsordningen. Även ett par punkter tydliggjorda kring budget och
strategiska planer för att öka följsamheten kring ägarens del i kontrollen.



Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö – Tillagt att dokumentet även innefattar det delägda
bolaget, Renhållningsbolaget.



Avtal om avfall - Storfors kommun – Nytt avtal för att stämma överens med ökad kontroll.
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Ämne

Datum

Diarienr: RH 22/05

2022-04-07

Förslag till beslut
Styrelsen i Renhållningsbolaget föreslår Storfors kommunstyrelse att föreslå
Kommunfullmäktige besluta att anta ägarstyrande dokument för Renhållningsbolaget i
Mellansverige AB enligt;



Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Sebastian Cabander
Vd, Renhållningsbolaget i Mellansverige AB

Bilagor





1 a) Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
1 b) Mark-Up Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
2 a) Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö med dotterbolag
2 b) Mark-Up Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö med dotterbolag

En Mark-Up är det nu gällande dokument där ändringarna till det nya föreslagna dokumentet
tydligt framgår.

Bilaga 1a

Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
Organisationsnummer 556991-1356
Fastställd: [åååå-mm-dd]
§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är Renhållningsbolaget i Mellansverige AB.
§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Karlskoga, Örebro län.
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att med iakttagande av kommunala principer
på ett kostnadseffektivt sätt tillhandahålla ägarkommunerna tjänster avseende insamling
av avfall samt att bedriva därmed sammanhängande verksamhet.
I den mån bolaget bedriver verksamhet som enligt lag, praxis eller ägardirektiv ska
bedrivas på affärsmässig grund, ska kommunallagens självkostnadsprincip inte tillämpas i
den delen.
Ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i respektive
ägarkommun eller moderbolags styrelse ska antas på bolagsstämma.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets ändamål är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip tillvarata
ägarintressen och främja god försörjning till kunderna inom respektive verksamhet samt
svara för god administrativ service.
Bolagets verksamhet ska bedrivas affärsmässigt och med optimalt resursutnyttjande.
Bolaget har dock inte som syfte att ge vinst i större mån än vad som följer av bolagets
lagliga möjligheter att ta ut avgifter för sin verksamhet.
Verksamheten ska bedrivas inom ramen för av kommunerna givna ägardirektiv, kommunal
kompetens samt gällande lag och författning.
Skulle bolaget likvideras ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Karlskoga kommun
och Storfors kommun i proportion till respektive ägares andel.

§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som
följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen och denna bolagsordning.
Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande
direktörens beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens
begäran prövas av bolagets styrelse.
Bolaget ska tillämpa den taxa för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i den
kommun där bolaget har sitt säte.
§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i respektive ägarkommun möjlighet att ta ställning
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt
fattas.
Kommunfullmäktiges ställningstagande är bindande för bolaget och dess styrelse såvida
det inte strider mot författning eller bolagsordning.
§ 7 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000
000) kronor.
§ 8 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 1000 aktier och högst 4000 aktier.
§ 9 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter med närvaro- och yttranderätt.
Styrelsen utses genom att kommunfullmäktige i Storfors kommun utser två ordinarie
ledamöter och en suppleant samt att kommunfullmäktige i Karlskoga kommun utser tre
ordinarie ledamöter och en suppleant. Styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden
från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter
nästa val till kommunfullmäktige.
Ordförande och vice ordförande utses av styrelsen.
Styrelsen har rätt att inrätta arbetsutskott eller andra organ vars befogenheter ska regleras
i skriftliga instruktioner enligt 8 kap. 7 § aktiebolagslagen.
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§ 10 Revisorer
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, bolagets
årsredovisning och räkenskaper utses på årsstämman en revisor samt en suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 11 Lekmannarevisorer
För samma mandattid som för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i respektive
ägarkommun utse en lekmannarevisor vardera.
§ 12 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller via e-post till aktieägarna
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i respektive ägarkommun ska underrättas om
tid och plats för bolagsstämma i bolaget.
§ 13 Rätt att delta i bolagsstämma
Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i
aktieboken.
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i respektive ägarkommun har rätt att på
bolagsstämma närvara och ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.
§ 14 Årsstämma
På årsstämma som ska hållas en gång varje år senast i maj månad ska följande ärenden
behandlas.
1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisorernas
granskningsrapport.
7. Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
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b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
i. fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda
ii. koncernbalansräkningen,
c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med
suppleanter.
9. I förekommande fall bekräftelse av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer.
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
11. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen
eller ägardirektiv.
§ 15 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.









Fastställande av verksamhetsplan för kommande räkenskapsår
Fastställande av budget för verksamheten
Enskilda investeringar överstigande 10 000 000 kr,
Bildande eller förvärv av dotterbolag,
Avyttring av del av bolagets verksamhet eller rörseldrivande dotterbolag,
Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
Incitamentsprogram, och
Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 16 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 17 Förköpsförbehåll
Samtliga överlåtelser av aktier i bolaget omfattas av förköpsförbehållet. Erbjudande om
förköp kan endast utnyttjas för samtliga aktier som erbjudandet omfattar.
Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare
(förköpsförbehåll). Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet
ska före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. Bolaget ska lämna en underrättelse
om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress.
Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom två månader
från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier.
Begär flera förköpsberättigade förköp beträffande samma aktie, ska företrädesrätten dem
emellan bestämmas i första hand efter det antal aktier som var och en av dem äger och i
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andra hand genom lottning som verkställs av styrelsen. Förköpsbeloppet ska motsvara
akties andel av bolagets substansvärde vid utgången av det räkenskapsår som närmast
föregått initierandet av förköpsförfarandet, varvid intyg om akties värde utan dröjsmål
skall inhämtas från Bolagets revisor, och ska betalas inom en månad från den tidpunkt då
förköpsbeloppet blev bestämt.
Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den
som begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes
hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande varvid skiljenämnden ska bestå av
en skiljeman.
Om aktier erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd har aktieägaren rätt att utan
nytt erbjudande överlåta aktierna. Denna rätt gäller dock endast under sex månader från
utgången av den tid som anges i tredje stycket ovan eller, vid tvist om förköp, från den dag
tiden för talan enligt femte stycket ovan löpt ut eller det blev slutligt fastställt att den som
begärt förköp inte hade förköpsrätt, eller, om den förköpsberättigade inte erlagt priset för
aktierna inom den tid som anges i fjärde stycket ovan, från tidpunkten då betalningsfristen
löper ut.
§ 18 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock enbart
i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.
§ 19 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan respektive ägarkommuns kommunfullmäktiges
godkännande.
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Bilaga 1b

Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
Organisationsnummer 556991-1356
Fastställd: 2015-06-16[åååå-mm-dd]
§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är Renhållningsbolaget i Mellansverige AB.
§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Karlskoga, Örebro län.
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att med iakttagande av kommunala principer
på ett kostnadseffektivt sätt tillhandahålla ägarkommunerna tjänster avseende insamling
och behandling av avfall samt att bedriva därmed sammanhängande verksamhet.
I den mån bolaget bedriver verksamhet som enligt lag, praxis eller ägardirektiv ska
bedrivas på affärsmässig grund, ska kommunallagens självkostnadsprincip inte tillämpas i
den delen.
Ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i respektive
ägarkommun eller moderbolags styrelse ska antas på bolagsstämma.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets ändamål är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip tillvarata
ägarintressen och främja god försörjning till kunderna inom respektive verksamhet samt
svara för god administrativ service.
Bolagets verksamhet ska bedrivas affärsmässigt och med optimalt resursutnyttjande.
Bolaget har dock inte som syfte att ge vinst i större mån än vad som följer av bolagets
lagliga möjligheter att ta ut avgifter för sin verksamhet.
Verksamheten ska bedrivas inom ramen för av kommunerna givna ägardirektiv, kommunal
kompetens samt gällande lag och författning.
Skulle bolaget likvideras ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Karlskoga kommun
och Storfors kommun i proportion till respektive ägares andel.

§ 4 § 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som
följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen och denna bolagsordning.
Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande
direktörens beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens
begäran prövas av bolagets styrelse.
Bolaget ska tillämpa den taxa för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i den
kommun där bolaget har sitt säte.
§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i respektive ägarkommun möjlighet att ta ställning
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt
fattas.
Kommunfullmäktiges ställningstagande är bindande för bolaget och dess styrelse såvida
det inte strider mot författning eller bolagsordning.
§ 5 § 7 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000
000) kronor.
§ 6 § 8 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 1000 aktier och högst 4000 aktier.
§ 7 § 9 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter med närvaro- och yttranderätt.
Styrelsen utses genom att kommunfullmäktige i Storfors kommun utser två ordinarie
ledamöter och en suppleant samt att kommunfullmäktige i Karlskoga kommun utser tre
ordinarie ledamöter och en suppleant. Styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden
från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter
nästa val till kommunfullmäktige.
Ordförande och vice ordförande utses av styrelsen.
Styrelsen har rätt att inrätta arbetsutskott eller andra organ vars befogenheter ska regleras
i skriftliga instruktioner enligt 8 kap. 7 § aktiebolagslagen.
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§ 8 § 10 Revisorer
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, bolagets
årsredovisning och räkenskaper utses på årsstämman en revisor samt en suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 9 § 11 Lekmannarevisorer
För samma mandattid som för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Storfors
kommun och kommunfullmäktige i Karlskoga kommun respektive ägarkommun utse en
lekmannarevisor vardera.
§ 10 § 12 Kallelse till årsstämmabolagsstämma
Kallelse till årsstämma bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller via e-post till
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
§ 11 Aktieägares rätt att delta i årsstämma
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i respektive ägarkommun ska underrättas om
tid och plats för bolagsstämma i bolaget.
§ 13 Rätt att delta i bolagsstämma
årsstämma Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare som på dagen för årsstämman
bolagsstämman är införd i aktieboken.
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i respektive ägarkommun har rätt att på
bolagsstämma närvara och ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.
§ 12 § 14 Årsstämma
På årsstämma som ska hållas en gång varje år senast i maj månad ska följande ärenden
behandlas.
1.

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.

2.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Formaterat: Normal,
Avstånd Efter: 0 pt, Ingen
numrering

3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisorernas
granskningsrapport.
3.

7. Beslut om:
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Formaterat: Normal,
Avstånd Efter: 0 pt, Ingen
numrering

a. a.
fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. b.

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den

i. i.

fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda

ii. ii.

koncernbalansräkningen,

c. c.

ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. .

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med
suppleanter.
9. I förekommande fall bekräftelse av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer.
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
11. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen
eller ägardirektiv.
§ 15 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastställande av verksamhetsplan för kommande räkenskapsår
Fastställande av budget för verksamheten
Enskilda investeringar överstigande 10 000 000 kr,
Bildande eller förvärv av dotterbolag,
Avyttring av del av bolagets verksamhet eller rörseldrivande dotterbolag,
Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
Incitamentsprogram, och
Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 13 § 16 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 14 § 17 Förköpsförbehåll
Samtliga överlåtelser av aktier i bolaget omfattas av förköpsförbehållet. Erbjudande om
förköp kan endast utnyttjas för samtliga aktier som erbjudandet omfattar.
Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare
(förköpsförbehåll). Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet
ska före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. Bolaget ska lämna en underrättelse
om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress.
Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom två månader
från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier.
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Formaterat: Normal,
Indrag: Vänster: 0,5 cm,
Hängande: 0,5 cm,
Avstånd Efter: 0 pt, Ingen
numrering

Begär flera förköpsberättigade förköp beträffande samma aktie, ska företrädesrätten dem
emellan bestämmas i första hand efter det antal aktier som var och en av dem äger och i
andra hand genom lottning som verkställs av styrelsen. Förköpsbeloppet ska motsvara
akties andel av bolagets substansvärde vid utgången av det räkenskapsår som närmast
föregått initierandet av förköpsförfarandet, varvid intyg om akties värde utan dröjsmål
skall inhämtas från Bolagets revisor, och ska betalas inom en månad från den tidpunkt då
förköpsbeloppet blev bestämt.
Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den
som begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes
hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande varvid skiljenämnden ska bestå av
en skiljeman.
Om aktier erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd har aktieägaren rätt att utan
nytt erbjudande överlåta aktierna. Denna rätt gäller dock endast under sex månader från
utgången av den tid som anges i tredje stycket ovan eller, vid tvist om förköp, från den dag
tiden för talan enligt femte stycket ovan löpt ut eller det blev slutligt fastställt att den som
begärt förköp inte hade förköpsrätt, eller, om den förköpsberättigade inte erlagt priset för
aktierna inom den tid som anges i fjärde stycket ovan, från tidpunkten då betalningsfristen
löper ut.
§ 18 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock enbart
i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.
§ 15 § 19 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan respektive ägarkommuns kommunfullmäktiges
godkännande.
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Bilaga 2a
Antagen av KF [åååå-mm-dd] § [●]

ÄGARDIREKTIV FÖR KARLSKOGA ENERGI & MILJÖ
AB (556507-4126) OCH DESS DOTTERBOLAG
Ägardirektiv för verksamheten i Karlskoga Energi & Miljö AB, dess
helägda dotterbolag samt delägda Renhållningsbolaget i Mellansverige AB,
härefter ”bolaget”, antagna av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun,
härefter ”kommunfullmäktige”, den [datum] och fastställda av
bolagsstämman i Karlskoga Energi & Miljö AB den [datum] och
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB den [datum]. Ägardirektiven är
således bindande även i förhållande till respektive dotterbolag som anges
ovan.

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs direkt av Karlskoga kommunhus AB, härefter ”moderbolaget”,
och därigenom indirekt av Karlskoga kommun, härefter ”kommunen”, och
ska utgöra en integrerad och samordnad del av Karlskoga kommuns
organisation i dess helhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta.
Bolaget är emellertid en självständig aktör vars verksamhet ska bedrivas
enligt affärsmässiga principer och vila på en långsiktigt hållbar grund till
gagn för ägare och kommuninvånare.
Bolagets verksamhet regleras av tillämpliga lagar, bolagsordningen jämte
direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen vilka är
fastställda av bolagsstämman. Bolagets styrelse svarar för bolagets
verksamhet.
Bolaget är organ för kommunens verksamhet och underordnat
kommunfullmäktige. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet så att den
långsiktigt bidrar till arbetet för att främja utvecklingen inom kommunen
och regionen. Verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt och
digitala lösningar ska tillämpas då sådana kan bidra positivt.
Bolaget ansvarar för att verksamheten samordnas med förvaltningsspecifika
nämnder och övriga kommunala bolag för att härigenom uppnå största
möjliga kommunnytta.
Bolaget ska arbeta för kommunens vision och av kommunfullmäktige från
var tid uppsatta mål, som berör bolagets verksamhet. Den övergripande
ambitionen är att vi ska ha ett livskraftigt och dynamiskt Karlskoga.

2. Kommunernas direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa av kommunen
utfärdade handlings- och policyprogram, reglementen och riktlinjer i
tillämpliga delar, såvida dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i lag,
annan författning eller bolagsordningen.
Ägardirektivet är ett komplement till bolagsordningen. Föremålet för
bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen.
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Bolaget har att följa och om nödvändigt vidareimplementera de riktlinjer
rörande styrning av dess dotterbolag som fastställs av kommunfullmäktige
eller kommunstyrelsen.

3. Kommunens ledningsfunktion och insynsrätt
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § andra stycket kommunallagen (2017:725),
jämte vad som anges i kommunstyrelsens reglemente, under uppsikt av
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska ha rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget
ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som
kommunstyrelsen begär. Den närmare omfattningen av informationen
fastställs i samråd med bolagets styrelse, i enlighet med bolagets
ägarinformationspolicy.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och om den har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss
uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget har att göra
sekretessprövningen och ska i likhet med vad som allmänt gäller vid
utlämnande av allmänna handlingar redovisa skälen för att utlämnande inte
sker eller om så är fallet varför viss uppgift maskerats och inte lämnas ut.

5. Bolagets verksamhet och ändamål
Föremålet för bolagets verksamhet finns angivet i bolagsordningen. Bolaget
ska bedriva verksamhet som är förenlig med såväl bolagsordningen som den
kommunala kompetensen.
Bolagets verksamhet är uppdelad i å ena sidan en taxefinansierad del som
drivs till självkostnad med hänsyn till verksamhetsmässigt betingade behov,
å andra sidan en del som ska drivas utifrån ett långsiktigt och affärsmässigt
perspektiv för att skapa förutsättningar för kommunnytta. I den sistnämnda
verksamheten ska bolaget iaktta de särskilda författningsbestämmelser som
gäller för de områden inom vilka bolaget är verksamt.
Bolaget ska, utifrån ett långsiktigt och affärsmässigt perspektiv, skapa
förutsättningar för kommunnytta. Det affärsmässiga perspektivet innebär
bl.a. att;
- Kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget, dock
inte så vitt avser taxefinansierad del som drivs till självkostnad,
- Kommunen som huvudregel inte ska skjuta till medel för att täcka
underskott i verksamheten,
- Kommunen ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor på
utgivna lån till bolaget,
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- Bolaget ska sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling och struktur som
säkerställer god lönsamhet,
- Bolaget ska upprätthålla en investeringsnivå som motsvarar sedvanligt
underhållsbehov och nyutveckling av verksamheten, om vilket beslut fattas i
föreskrivna former, och
- Bolaget ska sträva efter att skapa ett kassaflöde som möjliggör amortering
av låneskuld.
Miljö- och klimat
Bolaget ska med egen verksamhet och i samverkan med andra bidra till
miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster.

6. Ekonomiska mål
Med hänsyn taget till den aktuella marknadssituationen, den varierande
verksamheten som bolaget bedriver samt med en risk som bedöms rimlig
ska de verksamhetsgrenar som drivs med affärsmässighet i vinstsyfte sträva
efter att över tiden uppnå en avkastning som möjliggör en utdelningsnivå i
enlighet med ägardirektivet samtidigt som bolaget själv finansierar sin
verksamhet.
Mot bakgrund av det ovanstående ska bolagets avkastningsnivå, för de
verksamhetsgrenar som bedrivs affärsmässigt i vinstsyfte, uppgå till;
- 7,0 % på totalt kapital, definierat som rörelseresultat dividerat med
balansomslutningen.
Koncernbidrag/utdelning
Bolaget ska årligen sträva efter att lämna ett koncernbidrag i
storleksordningen 33 000 000 – 40 000 000 kr till moderbolaget. Om det
under ett år innebär kostnadsmässiga fördelar för koncernen kan delar av
koncernbidraget ersättas av utdelning till moderbolaget.
Bolagets styrelse ska motivera sitt förslag till beslut om vinstdisposition
med hänsyn tagen till försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen
(2005:551) och det förhållandet att bolaget deltar i finansieringen av
investeringar i icke vinstgivande, taxefinansierade verksamheter. Innan
styrelsens förslag läggs fram i förvaltningsberättelsen ska det göras föremål
för samråd enligt ägardirektivets procedurregler.

7. Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas.
I synnerhet innebär det ovanstående att kommunfullmäktiges
ställningstagande ska inhämtas såvitt avser;
- Enskilda investeringar överstigande 50 000 000 kr,
- Bildande eller förvärv av dotterbolag,
- Avyttring av del av bolagets verksamhet eller rörseldrivande dotterbolag,
- Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, och
- Incitamentsprogram.
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Det är emellertid såväl bolaget som kommunstyrelsen som har ett ansvar för
att hålla vardera part informerade i sådan utsträckning att viktigare frågor
kan underställas kommunfullmäktige i skälig tid för beslutsfattande.
En fråga som faller utanför bolagsordningen och uppräkningen ovan kan
trots allt vara en sådan fråga som kräver ställningstagande av
kommunfullmäktige. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs,
ska bolaget därför samråda med kommunstyrelsen innan frågan hänskjuts
till kommunfullmäktige. Råder olika meningar i kommunstyrelsen under
samrådet ska frågan – av kommunstyrelsen – underställas
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges ställningstagande är bindande för bolagets styrelse,
såvida det inte strider mot författning eller bolagsordning.

8. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv
angivna syftet och ramarna, däribland det kommunala syftet och den
kommunala kompetensen.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§
kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.

9. Granskningsrapporten
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister ska
iakttagelserna kommuniceras med kommunstyrelsen.

10. Information och ägarsamråd
Mellan kommunstyrelsen och bolagets ledning (styrelse och verkställande
direktör) ska minst två gånger varje år hållas verksamhets- och
samrådsmöten. Om kommunstyrelsen eller bolagets ledning anser att det
finns behov av ytterligare samrådsmöten ska sådana hållas. Det ankommer
på bolagets ledning att i samråd med kommunstyrelsen kalla till
samrådsmöten.
Vid samrådsmöten ska övergripande frågor som rör bolaget och dess
verksamhet behandlas.
Ägarsamråden ska protokollföras och förslag till förändringar av bolagets
ekonomiska eller verksamhetsmässiga mål ska framgå med särskild
tydlighet.
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Kommunfullmäktige kan, vid behov, kalla till informationssammanträde. Vi
dessa sammanträden inbjuds styrelseledamöter, verkställande direktör,
revisorer och lekmannarevisorer att närvara och besvara frågor om bolagets
verksamhet.
Frågor ska endast besvaras i den mån uppgifter kan lämnas ut till enskild.
Vid informationssammanträde är styrelseledamöter, verkställande direktör
och revisorer befriade från sådan tystnadsplikt som aktieägarna enligt
aktiebolagslagen äger förfoga över.

11. Rapportering till ägare
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet.
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så
påkallar.
Bolaget ska årligen senast den 15 februari tillhandahålla;
- moderbolaget underlag som begärs för upprättandet av koncernens
sammanställda redovisning,
- kommunstyrelsen underlag för hur väl man bidragit till uppfyllelse av de
av kommunfullmäktige beslutade mål som berör bolagets verksamhet, och
- redovisning inför kommunstyrelsens beredning av kommunens
årsredovisning avseende huruvida bolagets verksamhet bedrivits i enlighet
med det kommunala ändamålet och inom ramen för den kommunala
kompetensen.
Bolaget ska vidare;
- samråda med kommunstyrelsen om väsentliga negativa avvikelser från
investeringsbudgeten förekommer,
- fortlöpande informera, med ömsesidig öppenhet och tillit mellan parterna,
kommunstyrelsen om den ekonomiska utvecklingen i bolaget, och
- informera kommunstyrelsens arbetsutskott om budget och 3-årsplan, vilka
förutom en verbal affärsplan ska innehålla resultat-, balans-, investeringsoch kassaflödesbudget.

12. Allmänna handlingar
Bolaget erinras om att det omfattas av reglerna om allmänna handlingars
offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och
sekretesslagen och ska därför tillämpa dessa regler på samma sätt som
kommunen i övrigt gör.
Verkställande direktör, eller den som denne anförtror uppgiften, ska avgöra
frågor om utlämnande.
Bolaget ska tillämpa den vid var tid gällande taxan i kommunen för
utlämnande av allmänna handlingar.

13. Finanspolicy
Bolaget ska följa kommunens finanspolicy.
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Innan större investeringar sker som har sin grund i kommunala beslut om
samhällsutveckling eller samhällsutvidgning, ska samråd ske med
kommunen angående hur investeringarna ska finansieras.

14. Arkivreglemente
Bolaget ska tillämpa kommunens arkivreglemente.

15. Krisberedskap
Bolaget ska följa den plan för hantering av extraordinära händelser som har
fastställts av kommunen.
Bolaget ska upprätta en risk- och sårbarhetsanalys och utifrån Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB), vid var tid gällande, föreskrifter
om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser samt analysera kritiska
beroendeförhållanden.
Bolaget ska vidare, på uppmaning av kommunen, delta i utbildning och
övning i krisberedskap.
Om en extraordinär händelse inträffar i kommunen ska bolaget följa direktiv
från kommunens krisledningsnämnd.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga 2b
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Ägardirektiv – Karlskoga Energi
ÄGARDIREKTIV FÖR KARLSKOGA ENERGI &

AB MILJÖ AB (556507-4126) OCH DESS

Miljö

DOTTERBOLAG
Ägardirektiv för verksamheten i Karlskoga Energi & Miljö AB (5565074126), och , dess helägda dotterbolag samt delägda Renhållningsbolaget i
Mellansverige AB, härefter ”bolaget”, antaget antagna av
kommunfullmäktige i Karlskoga kommun, härefter ”kommunfullmäktige” ,
den 12 november 2019 [datum] och fastställda av bolagsstämman i bolaget
den 10 december 2019Karlskoga Energi & Miljö AB den [datum] och
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB den [datum]. Ägardirektiven är
således bindande även i förhållande till respektive dotterbolag som anges
ovan.

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs direkt av Karlskoga kommunhus AB, härefter ”moderbolaget”,
och därigenom indirekt av Karlskoga kommun, härefter ”kommunen”, och
ska utgöra en integrerad och samordnad del av Karlskoga kommuns
organisation i dess helhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta.
Bolaget är emellertid en självständig aktör vars verksamhet ska bedrivas
enligt affärsmässiga principer och vila på en långsiktigt hållbar grund till
gagn för ägare och kommuninvånare.
Bolagets verksamhet regleras av tillämpliga lagar, bolagsordningen jämte
direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen vilka är
fastställda av bolagsstämman. Bolagets styrelse svarar för bolagets
verksamhet.
Bolaget är organ för kommunens verksamhet och underordnat
kommunfullmäktige. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet så att den
långsiktigt bidrar till arbetet för att främja utvecklingen inom kommunen
och regionen. Verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt och
digitala lösningar ska tillämpas då sådana kan bidra positivt.
Bolaget ansvarar för att verksamheten samordnas med förvaltningsspecifika
nämnder och övriga kommunala bolag för att härigenom uppnå största
möjliga kommunnytta.
Bolaget ska arbeta för kommunens vision och av kommunfullmäktige från
var tid uppsatta mål, som berör bolagets verksamhet. Den övergripande
ambitionen är att vi ska ha ett livskraftigt och dynamiskt Karlskoga.

2. Kommunernas direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa av kommunen
utfärdade handlings- och policyprogram, reglementen och riktlinjer i
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tillämpliga delar, såvida dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i lag,
annan författning eller bolagsordningen.
Ägardirektivet är ett komplement till bolagsordningen. Föremålet för
bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen.
Bolaget har att följa och om nödvändigt vidareimplementera de riktlinjer
rörande styrning av dess dotterbolag som fastställs av kommunfullmäktige
eller kommunstyrelsen.
3. 3. Kommunens ledningsfunktion och insynsrätt
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § andra stycket kommunallagen (2017:725),
jämte vad som anges i kommunstyrelsens reglemente, under uppsikt av
kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsen ska ha rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget
ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som
kommunstyrelsen begär. Den närmare omfattningen av informationen
fastställs i samråd med bolagets styrelse, i enlighet med bolagets
ägarinformationspolicy.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och om den har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
4. 4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss
uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget har att göra
sekretessprövningen och ska i likhet med vad som allmänt gäller vid
utlämnande av allmänna handlingar redovisa skälen för att utlämnande inte
sker eller om så är fallet varför viss uppgift maskerats och inte lämnas ut.
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5. 5. Bolagets verksamhet och ändamål
Föremålet för bolagets verksamhet finns angivet i bolagsordningen. Bolaget
ska bedriva verksamhet som är förenlig med såväl bolagsordningen som den
kommunala kompetensen.
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Bolagets verksamhet är uppdelad i å ena sidan en taxefinansierad del som
drivs till självkostnad med hänsyn till verksamhetsmässigt betingade behov,
å andra sidan en del som ska drivas utifrån ett långsiktigt och affärsmässigt
perspektiv för att skapa förutsättningar för kommunyttakommunnytta. I den
sistnämnda verksamheten ska bolaget iaktta de särskilda
författningsbestämmelser som gäller för de områden inom vilka bolaget är
verksamt.
Bolaget ska, utifrån ett långsiktigt och affärsmässigt perspektiv, skapa
förutsättningar för kommunyttakommunnytta. Det affärsmässiga
perspektivet innebär bl.a. att;
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- Kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget,
dock inte så vitt avser taxefinansierad del som drivs till självkostnad,
- - Kommunen som huvudregel inte ska skjuta till medel för att täcka
underskott i verksamheten,
- - Kommunen ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor på
utgivna lån till bolaget,
- - Bolaget ska sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling och struktur
som säkerställer god lönsamhet,
- - Bolaget ska upprätthålla en investeringsnivå som motsvarar sedvanligt
underhållsbehov och nyutveckling av verksamheten, om vilket beslut fattas i
föreskrivna former, och
- - Bolaget ska sträva efter att skapa ett kassaflöde som möjliggör
amortering av låneskuld.
-
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Miljö- och klimat
Bolaget ska med egen verksamhet och i samverkan med andra bidra till
miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster.
6. 6. Ekonomiska mål
Med hänsyn taget till den aktuella marknadssituationen, den varierande
verksamheten som bolaget bedriver samt med en risk som bedöms rimlig
ska de verksamhetsgrenar som drivs med affärsmässighet i vinstsyfte sträva
efter att över tiden uppnå en avkastning som möjliggör en utdelningsnivå i
enlighet med ägardirektivet samtidigt som bolaget själv finansierar sin
verksamhet.
Mot bakgrund av det ovanstående ska bolagets avkastningsnivå, för de
verksamhetsgrenar som bedrivs affärsmässigt i vinstsyfte, uppgå till;
- - 7,0 % på totalt kapital, definierat som rörelseresultat dividerat med
balansomslutningen.
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Koncernbidrag/utdelning
Bolaget ska årligen sträva efter att lämna ett koncernbidrag i
storleksordningen 33 000 000 – 40 000 000 kr till moderbolaget. Om det
under ett år innebär kostnadsmässiga fördelar för koncernen kan delar av
koncernbidraget ersättas av utdelning till moderbolaget.
Bolagets styrelse ska motivera sitt förslag till beslut om vinstdisposition
med hänsyn tagen till försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen
(2005:551) och det förhållandet att bolaget deltar i finansieringen av
investeringar i icke vinstgivande, taxefinansierade verksamheter. Innan
styrelsens förslag läggs fram i förvaltningsberättelsen ska det göras föremål
för samråd enligt ägardirektivets procedurregler.
7. 7. Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas.
I synnerhet innebär det ovanstående att kommunfullmäktiges
ställningstagande ska inhämtas såvitt avser;
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- Enskilda investeringar överstigande 50 000 000 kr,
- Bildande eller förvärv av dotterbolag,
- Avyttring av del av bolagets verksamhet eller rörseldrivande
dotterbolag,
- - Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, och
- - Incitamentsprogram.
-
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Det är emellertid såväl bolaget som kommunstyrelsen som har ett ansvar för
att hålla vardera part informerade i sådan utsträckning att viktigare frågor
kan underställas kommunfullmäktige i skälig tid för beslutsfattande.
En fråga som faller utanför bolagsordningen och uppräkningen ovan kan
trots allt vara en sådan fråga som kräver ställningstagande av
kommunfullmäktige. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs,
ska bolaget därför samråda med kommunstyrelsen innan frågan hänskjuts
till kommunfullmäktige. Råder olika meningar i kommunstyrelsen under
samrådet ska frågan – av kommunstyrelsen – underställas
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges ställningstagande är bindande för bolagets styrelse,
såvida det inte strider mot författning eller bolagsordning.
8. 8. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv
angivna syftet och ramarna, däribland det kommunala syftet och den
kommunala kompetensen.
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Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§
kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.
9. 9. Granskningsrapporten
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten.
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Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister ska
iakttagelserna kommuniceras med kommunstyrelsen.
10. 10. Information och ägarsamråd
Mellan kommunstyrelsen och bolagets ledning (styrelse och verkställande
direktör) ska minst två gånger varje år hållas verksamhets- och
samrådsmöten. Om kommunstyrelsen eller bolagets ledning anser att det
finns behov av ytterligare samrådsmöten ska sådana hållas. Det ankommer
på bolagets ledning att i samråd med kommunstyrelsen kalla till
samrådsmöten.
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Antagen av KF [åååå-mm-dd] § [●]

Vid samrådsmöten ska övergripande frågor som rör bolaget och dess
verksamhet behandlas.
Ägarsamråden ska protokollföras och förslag till förändringar av bolagets
ekonomiska eller verksamhetsmässiga mål ska framgå med särskild
tydlighet.
Kommunfullmäktige kan, vid behov, kalla till informationssammanträde. Vi
dessa sammanträden inbjuds styrelseledamöter, verkställande direktör,
revisorer och lekmannarevisorer att närvara och besvara frågor om bolagets
verksamhet.
Frågor ska endast besvaras i den mån uppgifter kan lämnas ut till enskild.
Vid informationssammanträde är styrelseledamöter, verkställande direktör
och revisorer befriade från sådan tystnadsplikt som aktieägarna enligt
aktiebolagslagen äger förfoga över.
11. 11. Rapportering till ägare
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet.
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så
påkallar.
Bolaget ska årligen senast den 15 februari tillhandahålla ;
- - moderbolaget underlag som begärs för upprättandet av koncernens
sammanställda redovisning,
- - kommunstyrelsen underlag för hur väl man bidragit till uppfyllelse av
de av kommunfullmäktige beslutade mål som berör bolagets verksamhet,
och
- - redovisning inför kommunstyrelsens beredning av kommunens
årsredovisning avseende huruvida bolagets verksamhet bedrivits i enlighet
med det kommunala ändamålet och inom ramen för den kommunala
kompetensen.
Bolaget ska vidare;
- - samråda med kommunstyrelsen om väsentliga negativa avvikelser från
investeringsbudgeten förekommer,
- - fortlöpande informera, med ömsesidig öppenhet och tillit mellan
parterna, kommunstyrelsen om den ekonomiska utvecklingen i bolaget, och
- - informera kommunstyrelsens arbetsutskott om budget och 3-årsplan,
vilka förutom en verbal affärsplan ska innehålla resultat-, balans-,
investerings- och kassaflödesbudget.
12. 12. Allmänna handlingar
Bolaget erinras om att det omfattas av reglerna om allmänna handlingars
offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och
sekretesslagen och ska därför tillämpa dessa regler på samma sätt som
kommunen i övrigt gör.
Verkställande direktör, eller den som denne anförtror uppgiften, ska avgöra
frågor om utlämnande.
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Bolaget ska tillämpa den vid var tid gällande taxan i kommunen för
utlämnande av allmänna handlingar.
13. 13. Finanspolicy
Bolaget ska följa kommunens finanspolicy.
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Innan större investeringar sker som har sin grund i kommunala beslut om
samhällsutveckling eller samhällsutvidgning, ska samråd ske med
kommunen angående hur investeringarna ska finansieras.
14. 14. Arkivreglemente
Bolaget ska tillämpa kommunens arkivreglemente.
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15. 15. Krisberedskap
Bolaget ska följa den plan för hantering av extraordinära händelser som har
fastställts av kommunen.
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Bolaget ska upprätta en risk- och sårbarhetsanalys och utifrån Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB), vid var tid gällande, föreskrifter
om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser samt analysera kritiska
beroendeförhållanden.
Bolaget ska vidare, på uppmaning av kommunen, delta i utbildning och
övning i krisberedskap.
Om en extraordinär händelse inträffar i kommunen ska bolaget följa direktiv
från kommunens krisledningsnämnd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STORFORS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-06-01

Sida 1 (1)
Diarienummer
KS/2022:129

Handläggare:
Johan Rosqvist
Kommunchef

Tjut - Marköverlåtelseavtal
Diarienummer: KS/2022:129
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Storfors kommun och
Arctic Sustainability Group AB. Marköverlåtelsen innebär att kommunen säljer del av
fastigheten Storfors 11:117 med en sammanlagd yta om cirka 42 000 kvm till Arctic
Sustainability Group AB för en köpeskilling om 210 000 kronor.
Arctic Sustainability Group AB förbinder sig enligt förslaget till maröverlåtelseavtal att
uppföra konceptfabrik för landbaserad fiskodling inom Fastigheten. Vidare förbinder sig
Arctic Sustainability Group AB och kommunen ömsesidigt att genomföra exploatering inom
den aktuella fastigheten respektive inom allmän plats i enlighet med gällande detaljplan.

Beslutsunderlag
Tilldelning av markanvisning (KF 2022-04-13)
Marköverlåtelseavtal för del av Storfors 11:117 samt bilagor:
- Fastighetens avgränsning (Bilaga A)
- Detaljplan (Bilaga B)
- Värdering (Bilaga C)
- Utdrag av fastighetsdatasystemet (Bilaga D)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner Marköverlåtelseavtal mellan Storfors kommun och Arctic
Sustainability Group AB avseende del av Storfors 11:117
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Arctic Sustainability Group AB
Jukka Mäenpää, Enhetschef Teknisk drift
Kristina Karlsson, Näringslivsutvecklare/Folkhälsosamordnare
Annette Olsson, Ekonomichef

Värdeutlåtande
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1. Sammanfattning

Värderingsobjekt:

Värderingsobjektet utgörs av ett markområde om 150 000 kvm planlagd
industrimark inom fastigheten Storfors Storfors 11:117.

Uppdragsgivare:

Storfors kommun genom Johan Rosqvist.

Syfte:

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde.
Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som beslutsunderlag
inför eventuell försäljning av det aktuella markområdet planlagd för
industriändamål.

Särskilda
förutsättningar:

Se ”särskilda förutsättningar” på sida 4.

Värdetidpunkt:

2022-03-24

Objektstyp:

Industrienhet tomtmark. Inom värderingsobjektet inryms ett område som
omfattar 150 000 kvm. Området nyttjas i dag som jordbruksmark. .

Marknadsvärde:

Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms
marknadsvärdet av 150 000 kvm industrimark inom värderingsobjektet vid
värdetidpunkten till cirka:

700 000 kronor
(Motsvarande ca 4,70 kr/kvm TA)
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2. Uppdragsbeskrivning
Värderingsobjekt
Värderingsobjektet utgörs av ett markområde om 150 000 kvm planlagd industrimark inom fastigheten
Storfors Storfors 11:117.

Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är Storfors kommun genom Johan Rosqvist.

Syfte
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall
värderingen användas som beslutsunderlag inför eventuell försäljning av det aktuella markområdet planlagd
för industriändamål.

Värdetidpunkt
Värdetidpunkt är 2022-03-24 .

Allmänna villkor
För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlåtande” om ej annat framgår nedan.
De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska
marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De
allmänna villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella
begränsning.
De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för
värdeutlåtandet vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion,
hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur
redovisade bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får
användas.
De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av RICS och Samhällsbyggarna auktoriserad
fastighetsvärderare som för icke auktoriserade värderare.
Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av
uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är
oriktiga eller ofullständiga.

Särskilda förutsättningar
Det bedömda värdet avser marknadsvärdet för tomtmark i avröjt och byggklart skick samt förutsätter att
tomtmarken är fastighetsbildad och att härvid hänförliga kostnader är erlagda. Som generell förutsättning
gäller att byggnation i förekommande fall kan påbörjas inom ett år.
Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för gator/vägar och dylikt på allmän mark ingår (ingår även
normalt i jämförelseköpen). Anslutningsavgifter för VA ingår däremot inte i det bedömda värdet (ingår
normalt inte i jämförelseköpen).
I värderingen förutsätts även att det inte finns några övriga värdepåverkande belastande rättigheter om inte
annat anges särskilt nedan. Kostnader för eventuell hantering av fornlämningar i samband med
exploatering är inte beaktade i värdebedömningen.
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I värderingen utgås från att värderingsobjektet inte är behäftat med någon miljöskuld, föreläggande av
myndighet eller annan brist utöver vad som anges i denna rapport.

Värderingsstandard
Allmänna villkor för värdeutlåtande gäller (se bifogat dokument). Dessa villkor gäller före villkor enligt punkt
två och tre nedan.
Uppdraget har utförts i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements (”VPS”) som ingår i
RICS Valuation - Global Standards 2017 (”Red Book”) och utfärdats av Royal Institution of Chartered
Surveyors (RICS).
Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.
Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella
fastighetsmarknaden, samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett
fullvärdigt sätt.

Besiktning och värderingsunderlag
Inom ramen för uppdraget har besiktning av värderingsobjektet ej utförts. Undertecknad Pär Höijer har dock
god kunskap om området, mikroläget och den aktuella delmarknaden i övrigt.
Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren:


Markareal för värderingsobjektet



Områdesmarkering på kartbild

Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret, Skatteverkets
hemsida samt offentlig statistik från SCB med flera. Därutöver har även information från Svefas
värderingsarkiv använts.

3. Värderingsobjekt
Objektstyp
Industrienhet tomtmark. Inom värderingsobjektet inryms ett område som omfattar 150 000 kvm. Området
nyttjas i dag som jordbruksmark.

Lagfaren ägare
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Storfors kommun.

Läge
Värderingsobjektet är beläget i den norra delen av Storfors tätort i direkt anslutning till befintligt
industriområde och invid länsväg. Gatuadress finns ej angivet i fastighetsregistret. Se nedan och i kartor i
bilagt utdrag ur fastighetsregistret.
Omgivningen utgörs huvudsakligen av industrifastigheter, Storfors samhälle och jordbruksmark. Service
finns närmast inom Storfors tätort på nära avstånd. Allmänna kommunikationer finns i form av länstrafik
med buss. Större trafikleder (Länsväg 237 och 26) finns på nära avstånd.
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Tomt
Värderingsobjektet avser industrimark vid det med pil markerade området nedan och omfattar en
markareal om totalt 150 000 kvadratmeter.

Miljö
Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden.

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella
miljöbelastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).
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Rättsliga förhållanden
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat:







Lagfaren ägare
Adressuppgifter
Planförhållanden
Servitut med mera
Inteckningar
Taxeringsuppgifter

Enligt utdrag från fastighetsregistret omfattas värderingsobjektet av detaljplan med laga kraft 2009-04-17.
Planen anger ändamål för industri med en högsta byggnadshöjd om 10 meter.
Urklipp från plankarta

7

Svefa AB, Våxnäsgatan 3, 653 40 Karlstad
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

2022-03-24

Ordernummer:180 712
Fastighet: industrimark inom Storfors Storfors 11:117

4. Marknadsanalys
Makroekonomi
Svensk ekonomi
Under 2021 har noterats en tydlig återhämning i svensk ekonomi, understödd av finans-/penningpolitiska
stimulanser och utfasning av corona-restriktioner. BNP-tillväxten för 2021 väntas uppgå till +5,2% (-2,9%
för 2020), men sannolikt noteras en tydlig avmattning under 2022. Den ryska invasionen av Ukraina har
medfört stor geopolitisk osäkerhet som kan få långtgående konsekvenser, i Sverige och internationellt.
Vidare kvarstår viss osäkerhet kring corona-pandemin, med risk för ökad smittspridning och återinförda
restriktioner.
Inflationen har ökat under 2021 (dec-KPI visar på en uppgång om ca 3,9% sett till de senaste 12
månaderna, i huvudsak p.g.a. kraftigt stigande el-priser). Under 2022 väntas tillväxten gå in i en lugnare
fas, och även om inflationen väntas vara relativt hög har Riksbanken ansett det motiverat med en fortsatt
expansiv penningpolitik för att den underliggande, långsiktiga inflationen ska stabiliseras kring målet om
2,0%. Reporäntan ligger därmed kvar på 0% (feb-22), men Riksbankens innehav av värdepapper kommer
gradvis att fasas ut. Riksbanken anger att det inte är aktuellt med någon höjning förrän den senare delen av
2024, men flera av marknadens aktörer gör bedömningen att reporäntan höjs redan under 2022/2023 (med
en reporänta om 1,5% under 2024).
Sverige står inför stora demografiska utmaningar, även om den höga befolkningstillväxten avtagit. En
utmaning är den åldrande befolkningen (antalet 80+ väntas öka med ca 50% till 2030) och den höga
försörjningskvoten (=andelen personer i ”icke-arbetsför” ålder). Stora krav ställs på utbyggnad av
vård/skola/ omsorg. De offentliga finanserna är fortfarande starka, men beaktat det stora
investeringsbehovet i offentlig sektor kommer det sannolikt krävas en åtstramning av de offentliga utgifterna
och finanspolitiken framöver.
Arbetslösheten för 2022 och 2023 väntas uppgå till 7,1% respektive 6,8% (motsvarande 362 000 respektive
350 000 personer). I takt med att corona-restriktionerna lättats har efterfrågan på arbetskraft ökat, och
antalet arbetslösa är nu nere på motsvarande nivå som innan coronapandemin. Återhämtningen är
emellertid osäker, och arbetsmarknaden (och svensk ekonomi i stort) är känslig för negativa signaler.
Coronapandemin har påskyndat strukturomvandlingen av svenskt näringsliv. Automatisering/digitalisering
väntas medföra en minskning med motsvarande drygt 1 000 000 arbetstillfällen fram till 2030. Samtidigt
medför strukturomvandlingen – i kombination med den demografiska utvecklingen och utvecklingen av
samhället i stort – att 1 300 000 arbetstillfällen tillskapas.
Inom flera yrken är det brist på utbildad/kompetent arbetskraft, vilket riskerar att hålla tillbaka den positiva
utvecklingen. Inom vård/skola/omsorg ökar behovet av arbetskraft p.g.a. den demografiska utvecklingen,
samtidigt som tillgången till utbildad arbetskraft är begränsad.
Långtidsarbetslösheten är fortsatt hög, en trend som ökat under coronapandemin (antalet arbetslösa >24
månader närmar sig nu 100 000 personer). För att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt är det av stor
vikt med ökad flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden samt utbildning (tillgång till utbildad arbetskraft
är en av de stora utmaningarna och den viktigaste faktorn till en varaktig etablering på arbetsmarknaden,
särskilt med hänsyn till den tekniska utvecklingen av näringslivet).
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Kommunfakta - Storfors
Befolkning
Befolkningen i Storfors uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till 3 990 invånare, en minskning med -0,6% sedan
föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i tabellen
nedan.
Storfors
Befolkning kommunen
Befolkning 20-64 år
Tillväxt kommunen
Tillväxt 20-64 år
Tillväxt Sverige

2011
4 218
2 318
-1,3%
-1,3%
0,7%

2012
4 150
2 255
-1,6%
-2,7%
0,8%

2013
4 131
2 211
-0,5%
-2,0%
0,9%

2014
4 106
2 184
-0,6%
-1,2%
1,1%

2015
4 032
2 135
-1,8%
-2,2%
1,1%

2016
4 046
2 138
0,3%
0,1%
1,5%

2017
4 123
2 167
1,9%
1,4%
1,3%

2018
4 055
2 107
-1,6%
-2,8%
1,1%

2019
4 014
2 065
-1,0%
-2,0%
1,0%

2020
3 990
2 017
-0,6%
-2,3%
0,5%

Flyttnettot under 2020 var -11 invånare inom kommunen. Vidare bedöms folkmängden i kommunen minska
framgent och beräknas uppgå till ca 3 819 invånare till och med 2030.
Källa: SCB

Källa: SCB

I nedanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras
andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer som är mellan 60–69 och 70–
79 är högre än riket i övrigt.
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Källa: SCB

Medelinkomsten i Storfors är generellt något lägre än riket i stort, något som gäller inom samtliga
ålderskategorier utom åldersgrupperna 20–24 och 25–29 vars medelinkomst är högre än riket i stort.
Ålder
20-24 år
25-29 år
30-44 år
45-64 år
65+ år
Totalt 20+ år

Kommunen [tkr]
181,0
263,9
291,0
340,7
241,2
282,8

Länet [tkr]
160,0
240,9
313,9
359,4
240,5
289,0

Riket [tkr]
161,0
254,7
351,2
407,7
261,0
322,7

Källa: SCB

Arbetslöshet
Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2020 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Storfors till 10,0 % vilket kan jämföras
med Värmlands län som har en arbetslöshet om 8,4 % och riket i stort som har en arbetslöshet om 8,5 %.
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Källa: Arbetsförmedlingen

Näringsliv
Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger på vård och omsorg, byggverksamhet samt utbildning.

Källa: SCB

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Storfors
på plats 170 i rankingen för 2020.
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Fastighetsmarknad
Investeringsmarknaden
Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och
stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt
tydlig i storstads-/tillväxtregioner, och främst för bostads-/samhällsfastigheter, logistikfastigheter och
kvalitativa kommersiella fastigheter. Investeringsmarknaden tog en kort, corona-relaterad ”paus” under
våren 2020, men utveckling under 2020 – 2021 var i praktiken opåverkad av lågkonjunkturen. Och den
starka utvecklingen har fortsatt in i 2022.
Transaktionsaktiviteten under 2021 var exceptionellt stark, med direkta fastighetsinvesteringar om ca 287
mdkr (transaktioner >10 mkr). Detta kan jämföras med 2019 och 2020 med nivåer kring 190 mdkr, vilket då
utgjorde en historiskt hög transaktionsaktivitet. Även oaktat Akelius/Heimstaden (ca 37 mdkr i Sverige, och
totalt ca 92 mdkr) noterades ett nytt rekord på den svenska fastighetsmarknaden.

Källa: Svefa

Vidare har det noterats en mycket hög aktivitet på aktie-/bolagsmarknaden med ett antal intressanta
strukturaffärer; som Castellums bud på Kungsleden (ca 27 mdkr), Corems uppköp av Klövern (ca 60 mdkr),
SBB:s förvärv av Offentliga Hus (ca 9,3 mdkr) och SBB:s förvärv om ca 20% av JM (ca 4,5 mdkr). Om
dessa inkluderas uppgår den totala transaktionsvolymen för 2021 till ca 400 mdkr.
Köpare är i huvudsak svenska investerare, varav en stor andel institutionellt kapital (stor efterfrågan från
institutionellt kapital att investera i realvärdessäkrade tillgångar som fastigheter). Det finns ett tydligt
investeringsintresse från utländskt kapital, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel
av investeringarna i Stockholm eller genom nischade portföljer. Det krävs en betydande investeringsvolym
för att motivera utländska aktörer, något som också talar för indirekta fastighetsinvesteringar.
Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgör stabila tillgångar med ett starkt investeringsintresse och
fortsatt sjunkande direktavkastningskrav (i oroliga tider tenderar kapital att söka sig till stabila tillgångar,
något som talar för fastigheter i allmänhet, och bostads-/samhällsfastigheter i synnerhet). Särskilt
nyproduktion har noterat en press på direktavkastningskraven under 2021, och marknaden bedöms som
fortsatt stark in i 2022.
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Moderna/flexibla kontor i CBD och A-läge utgör intressanta investeringar (särskilt med hyresgäst från
offentlig sektor). Det kvarstår en osäkerhet kring lokalhyresmarknadens utveckling ”post-corona” vilket till
viss del även påverkar investeringsmarknaden (digitalisering, hem-/distansarbete och fokus på flexibla
lokaler/hyresavtal väntas medföra minskad lokalefterfrågan).
Till följd av e-handelns tillväxt, något som onekligen ”hjälpts” av corona, samt attraktiva triple-net-avtal med
stabilt kassaflöde till låg risk finns ett stort investeringsintresse för logistikfastigheter (såväl förvärv som
nyproduktion).
Till de segment som noterat ett klart mindre intresse på investeringsmarknaden hör ”upplevelserelaterade”
fastigheter som hotell, café/restaurang, viss handel o.d. Den svaga utvecklingen för handelsfastigheter är till
stor del ett resultat av e-handelns tillväxt, men det är stor skillnad mellan olika typer av handel (t.ex. utgör
livsmedels- och lågprishandel starka segment). Under 2021 har det noterats ett antal transaktioner som
möjligen indikerar att investerarna åter ser handelsfastigheter och kvalitativa hotell som intressanta
investeringsobjekt.
De ”fysiska” klimatriskerna, och hur det påverkar försäkrings-/finansieringsmarknader, får allt större fokus
(framför allt vid nyproduktion).
Kreditmarknaden har försämrats något under februari, men bedöms fortfarande som god (den kortsiktiga
prognosen är emellertid mycket osäker p.g.a. det geopolitiska läget). Fastighetsmarknadens aktörer har till
viss del tagit höjd för stigande räntor, och det bedöms finnas en ”buffert” innan stigande räntor medför
stigande direktavkastningskrav. Det kan noteras att det fortsatt är ett relativ stort gap mellan
fastighetsmarknadens avkastningskrav och den 10-åriga statsobligationsräntan. Om stigande räntor
kombineras med svårigheter att erhålla finansiering kan det dock få stor påverkan på
investeringsmarknaden.
Befolkningsutvecklingen och den goda efterfrågan på privatbostadsmarknaden gör att det finns god
efterfrågan på bostadsbyggrätter med möjlighet – förutsatt tillgång på mark – till exploatering inom i princip
samtliga storstads-/tillväxtmarknader.
Det finns en osäkerhet kring prisutvecklingen på privatbostadsmarknaden framöver och hur detta påverkar
de ekonomiska förutsättningarna för kommande projekt. Långsiktigt medför stigande räntor – i kombination
med amorteringskrav, minskade ränteavdrag eller andra restriktioner – en risk för privatbostadsmarknaden,
vilket i sin tur påverkar marknaden för bostadsbyggrätter, särskilt bostads-/äganderätt. Att det statliga
investeringsstödet för hyresbostäder avskaffats torde dessutom medföra minskad projektaktivitet, och ett
minskat intresse för bostadsbyggrätter (åtminstone inom mindre delmarknader).
Stigande byggkostnader utgör den idag stora risken på projektmarknaden, en risk som tydliggjorts i
samband med den s.k. ”betongkrisen”. De långsiktiga konsekvenserna är osäkra, men även ett relativt kort
avbrott i produktionen medför stigande kostnader, förseningar i pågående projekt och risk för att planerade
projekt avbryts eller skjuts på obestämd framtid. Vidare har den höga efterfrågan medfört kraftigt stigande
priser för andra kritiska byggmaterial som trä och järn/stål (råvarubrist p.g.a. global efterfrågan och ”coronarelaterade” konsekvenser som nedstängningar av fabriker och stängda gränser).

Lokala marknadsförutsättningar
Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Storfors avseende industrifastigheter är mycket låg, även
för hyresfastigheter och kommersiella fastigheter, vilket är vanligt för mindre orter och mindre städer inom
landsorten. Sedan januari 2015 har enbart 16 lagfarna köp avseende industrifastigheter noterats vilket ger
ett årssnitt under 0,5 transaktioner. Av det totala antalet transaktioner utgörs endast tre av tomtmark.
Prognosen för det närmaste året är en fortsatt mycket låg aktivitet. Köpare och säljare har i huvudsak varit
lokala och regionala aktörer.
Hyresmarknaden för industrilokaler har varit relativt stabil i Storfors på senare år, dock med något ökade
vakanser samt att den sammantaget får betecknas som relativt svag med mediokra hyresnivåer generellt.
Prognosen för det närmaste året är att hyresmarknaden inte förändras nämnvärt.
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För industrifastigheter i Storfors med exempelvis lager eller produktionslokaler bedöms marknadsmässiga
hyresnivåer normalt ligga i intervallet 200 – 450 kr/kvm uthyrbar area och den marknadsmässiga vakans/hyresrisken bedöms normalt ligga i intervallet 8 – 20 %.

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar
Värderingsobjektet har bedömt generellt sett ett relativt normalt läge för storskalig industri för orten. Tillgång
till daglig kommersiell och social service finns inom tätorten på nära avstånd.
Efterfrågan på värderingsobjektet bedöms sammantaget som mycket svag. Sannolik köparkategori bedöms
ändock kunna vara egenanvändare för industriell verksamhet eller inom jordbruksnäringen.
Mot bakgrund av att ingen mark sålts eller industriell exploatering skett inom värderingsobjektet, trots att
detaljplanen funnits i cirka 13 år, bedöms i sig vara betydande evidens för vår bedömning av efterfrågan. I
normalfallet finns en betalningsvilja för planlagd mark, men för värderingsobjektets del bedöms planen inte
ha haft någon påvisbar effekt på efterfrågan och säljbarheten.

5. Värderingsmetodik
Definition av marknadsvärde och metodtillämpning
Marknadsvärdet är det bedömda belopp för vilket en tillgång eller skuld borde kunna överlåtas vid
värdetidpunkten mellan en villig köpare och en villig säljare i oberoende ställning till varandra, efter
sedvanlig markandsföringstid där parterna har handlat kunnigt, insiktsfullt och utan tvång.
Marknadsvärdebedömningen sker i detta fall genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och
taxeringsmetod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av
marknadsvärdet.

Ortsprismetod
Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper,
exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard, storlek och användning mm. Hänsyn tas till den
värdeutveckling som skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller
normeras med avseende på en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra,
driftnetto eller taxeringsvärde.

Taxeringsmetoden
Taxeringsmetoden utgår från byggrättens taxerade riktvärde. Taxeringsmetoden är schablonmässig och bör
endast ses som ett stöd till ortsprismetoden. Taxeringsvärdet bygger på noterade priser vid lagfarna köp
under en lång tidsperiod och ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet två år innan taxeringsåret. Värdet
anges inklusive väg/gata, markanläggningar och betald anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
Justering görs i de fall dessa saknas.
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6. Värdering, ortsprismetod
På grund av extremt få transaktioner av industritomter i Storfors under senare tid har ortsprisanalysen
utökats till att omfatta fler kommuner som bedömt i viss mån har någorlunda liknande
marknadsförutsättningar som Storfors. Det ska dock noteras att Storfors bedömt tillhör den grupp
kommuner med sämst marknadsförutsättningar bland de kommuner som förekommer i ortsprismaterialet.
Inom sökområdet har sedan januari 2015 ca 140 lagfarna köp registrerats. Nedan visas ortsprismaterial för
perioden 2015-01-01 till 2022-03-23 efter gallring av orena köp, köp som saknar nyckeltal, köp med
uppenbar eller bedömd intressegemenskap och köp med i övrigt bristande jämförbarhet. Ortsprismaterialet
omfattar ett sjuttiotal jämförelseköp. Inom Storfors kommun har inga relevanta jämförelseköp hittats.
Köpeskillingarna varierar mellan 2 och 371 kr/kvm markareal med ett genomsnitt i nivå 63 kronor per
kvadratmeter markareal. Det genomsnittliga objektet har en markareal om cirka 7 600 kvadratmeter.

Ortsprismaterial presenteras på nästa sida.
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Kommun

Fastighet

Adress

Hagfors
Laxå
Laxå
Laxå
Kristinehamn
Lekeberg
Lekeberg
Lekeberg
Kristinehamn
Lindesberg
Filipstad
Filipstad
Filipstad
Kristinehamn
Degerfors
Degerfors
Degerfors
Hällefors
Lindesberg
Degerfors
Degerfors
Karlskoga
Laxå
Ljusnarsberg
Karlskoga
Kristinehamn
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Filipstad
Kristinehamn
Kristinehamn
Lekeberg
Lindesberg
Kristinehamn
Hagfors
Hällefors
Karlskoga
Lekeberg
Nora
Hagfors
Kristinehamn
Karlskoga
Nora
Hällefors
Lindesberg
Kristinehamn
Karlskoga
Filipstad
Karlskoga
Lekeberg
Lindesberg
Kristinehamn
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lekeberg
Lindesberg
Kristinehamn
Hällefors
Lindesberg
Karlskoga
Filipstad
Degerfors
Kristinehamn
Karlskoga
Lindesberg
Karlskoga
Karlskoga
Lindesberg

RÅDA 1:279
SALTÄNGEN 12:85
LAXÅSKOGEN 26:2
LASSÅNA 3:369
ÖSTRA GOTTBOL 1:13
FJUGESTA 18:17
FJUGESTA 5:69
FJUGESTA 23:10
HEDEN 1:9
ÄNGEBY 18:1
SJÖÄNGEN 1
SKRAGGEÄNGEN 5
MEJERIET 18
KROKSVIK 3:12
ÖLSDALEN 1:13
ÖLSDALEN 1:13
ÖLSDALEN 1:13
GRYTHYTTAN 6:311
INGELSHYTTAN 4:36
ÖLSDALEN 1:13
ÄNGEBÄCK 1:146
VILLINGSBERG 1:46
LASSÅNA 3:369
MYRBO HAGE 23
KILSTA 3:217
BLYET 4
GULDSMEDSHYTTAN 17:12
BERGABY 3:7
GULDSMEDSHYTTAN 68:3
STORÅ 11:20
VÄSTRA FILIPSTAD 1:105
SKRUVEN 1
BLYET 8
FJUGESTA 18:14
MARIEDAL 16:10
VISNUMS-SKOGEN 1:293
NORRA SKOGA 1:135
GRYTHYTTAN 56:3
MODULEN 5
FJUGESTA 4:61
MEJSELN 9
GRINNEMO 1:259
LÅNGMARKEN 2:27
DRAKEN 17
MEJSELN 9
JÖNSHYTTAN 6:90
LINDESBY 6:9
NYBBLE 12:8
SVARVEN 2
FALKEN 9
FOTBROMSEN 5
FJUGESTA 23:8
LINDESHYTTAN 2:13
HARREN 3
LINDESHYTTAN 2:18
LINDESHYTTAN 2:16
LINDESHYTTAN 2:7
FJUGESTA 23:8
GULDSMEDSHYTTAN 68:3
BLYET 7
GRYTHYTTAN 6:417
LINDESBY 1:74
FOTBROMSEN 3
BRATTFORSHYTTAN 1:126
STORA VALLA 21:1
BLYET 5
FOTBROMSEN 4
LINDESHYTTAN 2:13
UTTERBÄCK 1:92
TORDMULEN 5
ÖSTRA ÖSKEVIK 8:26

"Adress saknas"
"Adress saknas"
"Adress saknas"
"Adress saknas"
"Adress saknas"
"Adress saknas"
"Adress saknas"
Vallgatan 78
"Adress saknas"
"Adress saknas"
"Adress saknas"
"Adress saknas"
Tingshusgatan 10A
"Adress saknas"
Ölsdalen 519
Ölsdalen 519
Ölsdalen 519
"Adress saknas"
"Adress saknas"
Ölsdalen 519
Jonstorp 2
"Adress saknas"
"Adress saknas"
"Adress saknas"
"Adress saknas"
Vegagatan 11
"Adress saknas"
"Adress saknas"
"Adress saknas"
"Adress saknas"
Tingshusgatan 1
Annebergsgatan 9
Riggatan 3
Tegelslagaregatan 4
"Adress saknas"
Parbovägen 25
Norra Skoga
"Adress saknas"
"Adress saknas"
"Adress saknas"
"Adress saknas"
Hästfallsvägen 15
"Adress saknas"
Hangarvägen 40A
"Adress saknas"
Bredsjö Hyttvägen 16
"Adress saknas"
Mariestadsvägen 15
"Adress saknas"
Asphyttegatan 15
"Adress saknas"
Vallgatan 74
"Adress saknas"
Skaraborgsvägen 4A
Stafettgatan 34
"Adress saknas"
Stafettgatan 29
Vallgatan 74
"Adress saknas"
Riggatan 1
Norra Bergvägen 7
"Adress saknas"
Skogsbovägen 3A
Kruses Väg 3
Stora Vallavägen 1
Vegagatan 15
"Adress saknas"
Volleybollgatan 1
"Adress saknas"
"Adress saknas"
"Adress saknas"

Köpedatum

Köpare

2017-06-21 Huspartner i Skandinavien AB
2017-12-18 TLM Trading AB
2017-09-01 LAXÅ TAXI AB
2017-07-01 Kilsberger Holding AB
2016-03-09 Rudmalm,Kjell Björn Sixten
2020-08-30 LEKEBERGS KOMMUN
2016-05-02 Lekebergs Kommunfastigheter AB
2016-03-24 Petteri Pyysalo AB
2017-10-02 SOHLBERGS STENHUGGERI AB
2020-12-30 Smartoff AB
2021-01-14 Hults Fastigheter AB
2020-11-18 RICAB, Rail & Infrastructure Consulting AB
2017-03-10 Fastighets AB Oxium
2020-11-03 LBZ Entreprenad AB
2019-09-02 Hellberg,Johan Erik
2016-07-01 Moro,Mikael Johan
2018-10-25 SäMo AB
2017-06-29 FERROX AB
2016-03-14 Folkeson,Lars Erik
2019-11-15 Falkeling,Kevin Ejvind
2017-12-29 Däckservice i Degerfors AB
2016-09-01 Johansson,Stig Magnus
2021-06-30 Laxå Industrifastigheter AB
2019-09-23 Karlsson,Emma Karin Helena
2020-10-05 Kilsta Terminal AB
2017-02-06 Kristinehamns Serviceteknik AB
2017-02-15 LINDESBERGS KOMMUN
2016-09-15 Petersson,Annica Elisabeth
2015-07-14 Blidgren,Jan Erik Einar
2016-05-31 LINDESBERGS KOMMUN
2016-11-01 Fastighetsbolaget Västra Filipstad 1:105 AB
2017-12-21 Peter Berggren Trädfällning AB
2015-05-26 Oskar bildemontering AB
2021-11-15 LEKEBERGS KOMMUN
2016-05-31 LINDESBERGS KOMMUN
2019-06-03 Björneborgs Gräv & Entreprenad Aktiebolag
2021-10-23 Karsten,Cornelis Johannes Maria
2015-11-23 Heydorn,Jan Erhard
2017-05-31 Thyras Fastighets AB
2019-12-27 Novoplast Fjugesta AB
2015-03-13 Persson,Åke Johan Sigurd
2019-10-01 RÅGSVEDEN HOLDING AB
2017-02-05 Grahn,Björn Staffan
2015-06-08 Rosengren,John Magnus
2018-08-21 Funke,Axel Fredrik
2015-04-01 Tavelmannen AB
2019-02-08 VPR se 2007 AB
2018-06-18 Henningsson,Per Anders
2016-04-27 Abdulamir Abdulrahman,Fares
2017-03-10 Ryhed,Lars Johan
2017-04-05 GÖRAN OLSSON FÖRSÄLJNING AB
2017-03-01 Västernärkes Fastighets AB
2019-05-20 Björka Gräv AB
2015-06-01 Kunskapsporten Transaktion Fem AB
2021-10-25 Lindeshyttan 2:18 AB
2020-10-01 94 Bergslagen Fastigheter AB
2017-10-13 Arnesson Byggnader AB
2020-05-15 LOODS ÅKERI AB
2018-07-19 LO-Montering i Storå AB
2018-02-16 DEFA Transport & Entreprenad AB
2016-11-01 Thörnblom Invest AB
2020-01-29 Andersson,Kent Peter Mikael
2016-06-22 STF Karlskoga AB
2019-08-09 Larsson,Sten Carl Michael
2016-11-01 Degerforsbyggen AB
2016-05-02 Per Bäckström Hyrservice AB
2016-05-30 STF Karlskoga AB
2021-07-09 Abdulrahman Dino,Walat
2020-01-09 Helsings plåt AB
2021-03-02 Karlskoga Alltjänst AB
2016-04-29 Persson,Bo Örjan

Säljare

KEWAB,KENNETH WAHLSTRÖM AB
LAXÅ KOMMUN
LAXÅ KOMMUN
LAXÅ KOMMUN
ANDERS BYGG I MOO AB
Fjugesta Biltvätt och Entreprenad AB
LEKEBERGS KOMMUN
LEKEBERGS KOMMUN
NCC Industry Aktiebolag
FRÖTUNA KRAFTVERK HANDELSBOLAG
FILIPSTADS KOMMUN
FILIPSTADS KOMMUN
Kungsleden Lummer AB
AHÅS Fastighets AB
SäMo AB
Adolfsson,Conny Anders Ove
Hellberg,Johan Erik
HÄLLEFORS KOMMUN
Söderström,Lars Olov
Hellberg,Johan Erik
DEGERFORS KOMMUN
Zetterqvist,Bertil Gunnar
Kilsberger Holding AB
LJUSNARSBERGS KOMMUN
MEWAB AB
KRISTINEHAMNS KOMMUN
Fastigheter i Linde AB
Lundblad,Per Lennart
TELEMONTAGE I STORÅ AB
Fastigheter i Linde AB
Carlsson,Sten Morgan
Vossloh Nordic Switch Systems AB
KRISTINEHAMNS KOMMUN
Robert Lejtorp Consulting AB
Fastigheter i Linde AB
Johansson,Alf Peter
Wieckowski,Krzysztof
GMT i Grythyttan AB
HESSELIUS ENTREPRENAD AKTIEBOLAG
TRIOPLAST FJUGESTA AB
Willholt,Elly Eva Birgitta
Anders Pihlström AB
BERGVIK SKOG VÄST AB
SKYRAIDER i Karlskoga AB
Persson,Åke Johan Sigurd
Oelen Development AB
RAGNARSSON BIL&MASKIN AB
Georgsson,Ingrid Ann-Kathrine
Laursen,Lena Anita
Hagen,Abieyuwa Sandra
KARLSKOGA KOMMUN
HANSSONS ÅKERI I FJUGESTA AB
LINDESBERGS KOMMUN
Svensson,Erik Lennart
LINDESBERGS KOMMUN
LINDESBERGS KOMMUN
TOMMY ALLSTRÖM BYGGPRODUKTION AB
Västernärkes Fastighets AB
Blidgren,Ina Linnea
Värmlands Maskinstation AB
Berglunds Entreprenad & Brunnsborrning AB
Fastigheter i Linde AB
MASKIN ENTREPRENAD BERT ANDERSSON AB
Sundkvist,Bernt Erik Lars
HSB Karlskoga-Degerfors Ekonomisk förening
NORDIC HUSBILAR Aktiebolag
Lindgren,Adam Karl-Mikael
Björka Gräv AB
JPL Hem AB
Åström,Stig Arne Martin
Carlzon,Bernt Henrik

Medel ovägt
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Pris Tkr

Kr/kvm

Typkod

48
38
52
19
40
24
200
97
550
45
104
124
45
400
150
165
180
70
200
200
65
50
100
14
2 275
347
110
325
32
48
230
145
231
218
65
300
85
195
300
821
50
200
125
250
60
100
314
200
290
55
370
995
570
170
698
400
560
1 100
100
700
210
600
825
160
375
1 000
1 900
1 500
275
400
200

2
5
5
5
9
12
12
12
13
14
15
15
15
16
17
18
20
21
21
22
23
26
26
26
28
29
30
30
30
33
34
36
37
40
42
43
49
49
50
50
51
52
54
56
61
66
68
69
76
77
79
80
80
82
85
85
85
89
92
95
97
102
112
117
120
136
154
211
251
326
371

330

63

411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411

Areal

23 726
7 569
10 366
3 823
4 310
2 004
16 677
8 099
43 425
3 215
6 946
8 280
2 972
25 569
9 059
9 059
9 059
3 413
9 450
9 059
2 799
1 936
3 823
534
82 268
12 088
3 696
10 800
1 082
1 471
6 712
4 029
6 302
5 453
1 548
7 013
1 723
3 947
6 035
16 429
982
3 847
2 300
4 500
982
1 507
4 591
2 880
3 828
715
4 676
12 424
7 121
2 062
8 213
4 727
6 587
12 424
1 082
7 372
2 170
5 873
7 362
1 368
3 129
7 349
12 343
7 121
1 095
1 228
539

411 7 580

2022-03-24

Ordernummer:180 712
Fastighet: industrimark inom Storfors Storfors 11:117

Prisutvecklingen under perioden har varit svagt positivt vilket illustreras i grafen nedan

Att notera till ovanstående priser är att nivån generellt sett är relativt låg i jämförelse med andra
tomtmarksändamål. Detta är dock inte ovanligt i jämförelse med liknande kommuner av samma storlek i
landet. Det är inte ovanligt att kommuner ser en möjlighet att locka till sig nya företag till orten genom att
erbjuda låga markpriser och därmed låga etableringskostnader.
Kommunernas ofta omfattande markreserver i kombination med deras planmonopol medför att ej obetydlig
andel av försäljningarna ovan har kommuner som säljare. Trots att kommuner av politiska skäl normalt har
som policy att inte vara prisdrivande, kan man säga att kommuner i attraktiva regioner under senare tid i
större utsträckning är medvetna om exploateringens ekonomi och den markvärdestegring detta innebär
samt att de i högre utsträckning konkurrensutsätter sina markförsäljningar. I orter i mindre attraktiva
regioner bedöms det ej vara ovanligt att en viss prissubvention förekommer.
Nedan har redovisas separerat kommunernas försäljningar vilka ingår i ovanstående ortsprismaterial.
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Kommun

Fastighet

Adress

Laxå
Laxå
Laxå
Lekeberg
Lekeberg
Filipstad
Filipstad
Hällefors
Degerfors
Ljusnarsberg
Kristinehamn
Kristinehamn
Karlskoga
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg

SALTÄNGEN 12:85
LAXÅSKOGEN 26:2
LASSÅNA 3:369
FJUGESTA 5:69
FJUGESTA 23:10
SJÖÄNGEN 1
SKRAGGEÄNGEN 5
GRYTHYTTAN 6:311
ÄNGEBÄCK 1:146
MYRBO HAGE 23
BLYET 4
BLYET 8
FOTBROMSEN 5
LINDESHYTTAN 2:13
LINDESHYTTAN 2:18
LINDESHYTTAN 2:16

"Adress saknas"
"Adress saknas"
"Adress saknas"
"Adress saknas"
Vallgatan 78
"Adress saknas"
"Adress saknas"
"Adress saknas"
Jonstorp 2
"Adress saknas"
Vegagatan 11
Riggatan 3
"Adress saknas"
"Adress saknas"
Stafettgatan 34
"Adress saknas"

Köpedatum

Köpare

Säljare

2017-12-18 TLM Trading AB
2017-09-01 LAXÅ TAXI AB
2017-07-01 Kilsberger Holding AB
2016-05-02 Lekebergs Kommunfastigheter AB
2016-03-24 Petteri Pyysalo AB
2021-01-14 Hults Fastigheter AB
2020-11-18 RICAB, Rail & Infrastructure Consulting AB
2017-06-29 FERROX AB
2017-12-29 Däckservice i Degerfors AB
2019-09-23 Karlsson,Emma Karin Helena
2017-02-06 Kristinehamns Serviceteknik AB
2015-05-26 Oskar bildemontering AB
2017-04-05 GÖRAN OLSSON FÖRSÄLJNING AB
2019-05-20 Björka Gräv AB
2021-10-25 Lindeshyttan 2:18 AB
2020-10-01 94 Bergslagen Fastigheter AB

LAXÅ KOMMUN
LAXÅ KOMMUN
LAXÅ KOMMUN
LEKEBERGS KOMMUN
LEKEBERGS KOMMUN
FILIPSTADS KOMMUN
FILIPSTADS KOMMUN
HÄLLEFORS KOMMUN
DEGERFORS KOMMUN
LJUSNARSBERGS KOMMUN
KRISTINEHAMNS KOMMUN
KRISTINEHAMNS KOMMUN
KARLSKOGA KOMMUN
LINDESBERGS KOMMUN
LINDESBERGS KOMMUN
LINDESBERGS KOMMUN

Medel ovägt

Pris Tkr

Kr/kvm

Typkod

Areal

38
52
19
200
97
104
124
70
65
14
347
231
370
570
698
400

5
5
5
12
12
15
15
21
23
26
29
37
79
80
85
85

411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411

7 569
10 366
3 823
16 677
8 099
6 946
8 280
3 413
2 799
534
12 088
6 302
4 676
7 121
8 213
4 727

212

33

411 6 977

Köpeskillingarna varierar här mellan 5 och 85 kr/kvm markareal med ett genomsnitt i nivå 33 kronor per
kvadratmeter markareal. Det genomsnittliga objektet har en markareal om cirka 7 000 kvadratmeter.
För att, upplysningsvis, visa på den låga transaktionsaktiviteten (endast 10 köp) och betalda priser i Storfors
redovisas nedan ett ogallrat ortsprismaterial som sträcker sig drygt 22 år tillbaka i tiden.
Kommun

Fastighet

Adress

Storfors
Storfors
Storfors
Storfors
Storfors
Storfors
Storfors
Storfors
Storfors
Storfors

GJUTÅSEN 1:8
GJUTÅSEN 1:7
STORFORS 11:370
STORFORS 11:369
STORFORS 11:366
LILLFORSTORP 1:2
LILLFORSTORP 1:2
DALBÄCKEN 1:17
STORFORS 11:359
STORFORS 11:359

Industrigatan 1
Industrigatan 2
Berghöjdsgatan 4
"Adress saknas"
Östra Industriområdet 5
"Adress saknas"
"Adress saknas"
Bjurtjärn
Östra Industriområdet 3
Östra Industriområdet 3

Köpedatum

Köpare

2018-05-16 PISCATOR'S BIL AB
2014-10-27 Nyström,Erik Jerry
2010-01-18 Jordkullen Ab
2008-10-31 Naverviken Logistic Ab
2007-02-12 Storfors Träemballage&Montering Ab
2002-10-03 Storfors Kommun
2001-10-30 Jm Ab
2005-09-23 Ersfjord,Torbjörn Roald
2013-12-27 Wermland Trading Consulting Ab
2016-04-24 Wermland Trading Consulting AB

Säljare

BJÖRKÅSEN,STIFT
Nyström,Karl Erik
Storfors Kommun
Storfors Kommun
Storfors Kommun
Jm Ab
Entreprenörs-Ab Emanuelsson & Gullberg
Karlsson,Märta Elisabet
Wermlands Trading Handelsbolag
Wermland Trading Consulting i Storfors AB

Medel ovägt

Pris Tkr

Kr/kvm

Typkod

0
0
0
275
0
20
80
650
40
45

0
0
0
0
0
2
7
29
50
56

111

14

411
411
411
413
411
411
411
411
411
411

Areal

8 220
6 641
14 770
4 989
2 084
11 300
11 300
22 400
797
797

411,2 8 330

Priserna varierar mellan belopp understigande 1 000 kronor till 650 000 kronor per tomt vilket motsvarar
mellan 0-56 kronor per kvadratmeter tomtareal med ett snittpris i nivå ca 14 kr per kvadratmeter tomtareal.
Medeltomtens areal uppgår till cirka 8 300 kvm.
Utöver ovanstående köp kan nedanstående transaktioner avseende obebyggda objekt med stor markareal
redovisas som intressanta för jämförelse i viss mån:
Ett i sammanhanget intressant köp som Svefa har kännedom om, men som ej ingår i ovanstående material,
är fastigheten Karlstad Sofiedal 2:6 som försåldes av Erik Göran Norström i mars 2015 för 750 000 kronor.
Priset motsvarar 9 kr/kvm markareal. Köpare var Mewab AB. Fastigheten är taxerad som industrienhet
med typkod 413, upplag eller uppställningsplats och ligger några kilometer nordväst om Karlstad Airport.
Inom fastigheten, som har en markareal om 85 000 kvm, bedrivs verksamhet med träflismaterial eller
liknande. Ligger utanför detaljplanelagt område.
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Ett annat intressant köp som Svefa har kännedom om, men som ej ingår i ovanstående material, är
fastigheten Karlstad Sofiedal 2:8 som försåldes av en privatperson i februari 2019 för ca 2 500 000 kronor.
Priset motsvarar 36 kr/kvm markareal. Köpare var VSV Frakt AB. Fastigheten är taxerad som industrienhet
med typkod 413, upplag eller uppställningsplats och ligger också några kilometer nordväst om Karlstad
Airport. Inom fastigheten, som har en markareal om ca 70 000 kvm, bedrivs verksamhet med träflismaterial.
VSV Frakt AB arrenderade tidigare stora delar av den aktuella fastigheten. Ligger utanför detaljplanelagt
område.

Resultat
Det bör noteras att det i normalfallet föreligger ett samband mellan tomtstorlek och kvadratmeterpris där
mindre tomter som regel betingar ett högre pris per kvadratmeter. Normalt sjunker kvadratmeterpriset
betydligt ju större tomten är då en köpare framförallt är ute efter själva byggrätten.
Det kan noteras att det i jämförelsematerialet ej finns något objekt med lika stor markareal som
värderingsobjektets 150 000 kvadratmeter. Det objekt som ligger närmast storleksmässigt är fastigheten
Karlskoga Kilsta 3:217 med en area om 82 268 kvadratmeter och som försåldes av Mewab AB i oktober
2020 till en pris om 2 275 000 kronor vilket motsvarar 28 kr per kvadratmeter tomtareal. Det ska noteras att
objektet är beläget i en starkare marknad än värderingsobjektet.
Därefter blir det ett rejält kliv ner till nästa objekt i ortsprismaterialet som har en markareal om ca 26 000
kvadratmeter. Det är fastigheten Kristinehamn Kroksvik 3:12 som försåldes i nov 2020 för 400 000 kronor
vilket motsvarar 16 kronor per kvadratmeter tomtareal. Även detta objekt har bedömt bättre
marknadsförutsättningar än värderingsobjektets.
Bedömning av marknadsvärdet för tomtmark visar i normalfallet en större värderingsosäkerhet än vid
marknadsvärdebedömningar av bebyggda fastigheter. Förutom analys av de försäljningar som skett bygger
analysen också på ett moment av marknadssimulering, dvs hur marknaden (potentiella köpare) förväntas
resonera. Här är bedömningen av efterfråge- och utbudssituationen av betydelse och hur det aktuella
området står sig i konkurrens till andra tänkbara alternativ
Någon säker slutsats kan inte dras med ledning av jämförelsematerialet men med beaktande av
värderingsobjektets specifika egenskaper (främst läge/ort/lokala marknadsförutsättningar och storlek)
bedöms dock värdet ligga i den nedre delen av det ovan redovisade prisintervallet. Det ska även noteras att
värderingsosäkerheten i det aktuella fallet bedöms som väsentligt större än normalt.
Med ledning av ortsprismetoden bedöms marknadsvärdet kunna återfinnas inom intervallet motsvarande
2 till 10 kr/kvm markareal, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 300 000 till 1 500 000 kronor för den
totala markarealen inom värderingsobjektet.
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Taxeringsmetod
Värderingsobjektet är beläget inom värdeområde1760060. Vid den allmänna fastighetstaxeringen för
industri 2019 har riktvärdet för tomtmark i värdeområdet satts till 30 kronor per kvadratmeter tomtareal (se
utdrag från Skatteverkets hemsida nedan).

I sammanhanget, eller vid en sammantagen bedömning, bör även det angränsande värdeområdet 1760058
enligt nedan beaktas. Inom detta värdeområde är riktvärdet 50 kronor per kvadratmeter tomtareal.
I den sammantagna bedömningen anses värderingsobjektets läge vara mer jämförbart med de
förutsättningar som råder inom värdeområde 1760058, dvs Storfors tätort.
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Nedan redogörs för Skatteverkets riktlinjer för justering av riktvärden vid avsaknad av markanläggningar
och VA-anslutning:

En exploatering förutsätts kräva nya markanläggningar (till markanläggningar för industri räknas hårdgjord
yta och stängsel) samt nyanslutning till VA varpå ett värde om 6 respektive 10 kronor per kvadratmeter
tomtareal erhålls efter justeringar enligt ovan (40% + 40%). Uppräkning med förutsättningen att
taxeringsvärdet motsvarar 75 procent av marknadsvärdet indikerar ett marknadsvärde om 8 respektive 13
kronor per kvadratmeter tomtareal uttryckt i 2017-års nivå.
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Resultat
Prisutvecklingen för jämförbara objekt har bedömt ej ökat sedan 2017 varför ingen justering av värdet
gjorts.
I den sammantagna bedömningen anses värderingsobjektets läge vara mer jämförbart med de
förutsättningar som råder inom värdeområde 1760058, dvs Storfors tätort.
Med ledning av ovanstående bedöms marknadsvärdet enligt taxeringsmetoden uppgå till cirka 13 kronor
per kvadratmeter tomtareal.
Taxeringsvärdemetoden är i viss grad schablonmässig och bör endast betraktas som ett stöd till
ortsprismetoden.

Övrigt resonemang och kontroll inför slutsatser
För värderingsobjektet bedöms det som ovan nämnts föreligga en mycket låg efterfrågan och mycket svaga
förutsättningar för en industriell exploatering.
Mot bakgrund av relativt sett låga bedömda marknadsvärden utifrån vedertagna metoder inom ramen för
detta värderingsuppdrag, har även för vägledning inför den samlade bedömningen av marknadsvärdet en
översiktlig kontroll (för att utröna ”highest and best use”) av värderingsobjektets marknadsvärde vid
nuvarande användning som jordbruksmark/åkermark utförts.
Med anledning av nyss nämnda kan, detaljplanen till trots, värderingsobjektet i viss mån jämföras med
råmark. Inom fastighetsekonomin definieras råmark som mark vars värde betingas av förväntningar om
ändrad markanvändning och bebyggelse och inte utgörs av tomtmark, dock med tillägget att värdet normalt
sett som lägst kan uppgå till marknadsvärdet vid pågående markanvändning, som i det aktuella fallet är
jordbruksmark.
Enligt Svefa skogs- och lantburksvärderare Håkan Olsson uppskattas, utifrån ortsprismetod, ett
schablonmässigt marknadsvärde för jordbruksmark inom den aktuella delmarknaden till ca 45 000 till
50 000 kronor per hektar vilket indikerar ett totalt marknadsvärde för värderingsobjektet inom intervallet
675 000 till 750 000 kronor som lägst.
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7. Slutsatser
Resultat
Ortsprismetoden

Cirka 300 000 - 1 500 000 kronor
(2 - 10 kronor/kvm TA)

Taxeringsmetoden

Cirka 1 950 000 kronor (13 kronor/kvm TA)

Översiktligt värde som jordbruksmark

Cirka 675 000 – 750 000 kronor (4,50-5,0
kr/kvm TA)

Marknadsvärde
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av 150 000 kvm
industrimark inom värderingsobjektet vid värdetidpunkten till cirka:

700 000 kronor
(motsvarar ca 4,70 kr/kvm TA)
Karlstad den 24 mars 2022

Pär Höijer, MRICS
RICS, auktoriserad fastighetsvärderare
RICS Registered Valuer

Stefan Dahlman
Civilingenjör
av Samhällsbyggarna auktoriserad
fastighetsvärderare

Bilagor
Bilaga
Bilaga
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FASTIGHET
Beteckning

Senaste ändringen i
allmänna delen
2021-02-22

STORFORS STORFORS 11:117
Nyckel: 170084098
UUID: 909a6a70-d135-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Storfors
Distrikt: Storfors
Nr: 213053

Senaste ändringen i
inskrivningsdelen
2019-01-31 10:30

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen
2022-03-21

ADRESS
Adress
Rönningen 4
Tallbacksgatan 7
688 30 Storfors
LÄGE, KARTA
Område
1
2
3
4

N (SWEREF 99 TM)
6599064.3
6600289.5
6600235.2
6600140.7

E (SWEREF 99 TM)
458712.3
458822.3
459285.5
459231.1

AVSKILD MARK
Beteckning
STORFORS DJUPADAL 6:6, 6:7, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:12, 6:13, 6:14, 6:15, 6:16, 6:17, 6:18, 6:19, 6:20, 6:21, 6:22, 6:23, 6:24, 6:25, 6:26, 6:27
STORFORS FALLET 10:21
STORFORS GJUTÅSEN 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:9, 2:10, 2:11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15, 2:52, 2:53
STORFORS RÖNNINGHAGEN 1:67, 1:68, 1:69, 1:70
STORFORS STORFORS 11:159, 11:218, 11:219, 11:220, 11:221, 11:222, 11:223, 11:224, 11:225, 11:226, 11:268, 11:269, 11:270, 11:271, 11:272,
11:273, 11:274, 11:275, 11:292, 11:293, 11:294, 11:295, 11:319, 11:320, 11:355, 11:361, 11:370
Beskrivning: Ej sammanläggning/avstyckning
AREAL
Område
Totalt

Totalareal
537 326 kvm

LAGFART
Ägare
212000-1785
STORFORS KOMMUN
BOX 1001
688 29 STORFORS
Köp: 1952-01-29 Andel: 1/1
Ingen köpeskilling redovisad.

Därav landareal
435 326 kvm

Andel
1/1

Därav vattenareal
102 000 kvm

Inskrivningsdag
1952-02-13

Akt
52/68

INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad inteckning.
ANTECKNINGAR
Innehåll
Föreläggande
FÖRELÄGGANDE OM ANMÄLNINGSPLIKT TILL MILJÖOCH BYGGNADSNÄMNDEN FÖR MARKFÖRETAG

Inskrivningsdag
2006-11-14

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr
Rättighet
1
Avtalsservitut: KRAFTLEDNING
2
Avtalsservitut: KRAFTLEDNING
3
Avtalsservitut: Kraftledning
Nätstation

Inskrivningsdag
1996-01-03
1997-12-09
2018-10-16

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål
Rättsförhållande
ALLMÄN GATUTRAFIK
Förmån
ALLMÄN GATUTRAFIK
Förmån
VÄG
Förmån

Rättighetstyp
Officialservitut
Officialservitut
Officialservitut

FJÄRRVÄRME

Last

Ledningsratt

VATTEN OCH AVLOPP

Last

Ledningsratt

UTRYMME
VA
TRÄDSÄKRING

Last
Förmån
Last

Officialservitut
Ledningsratt
Officialservitut

VÄG
Last
BELYSNING,UPPLAGSPLAT Förmån
S
INDUSTRIVATTENLEDNING Last

Officialservitut
Officialservitut

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING STORFORS STORFORS 11:117
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70

Akt
06/31967

Ledningsratt

Datum
2000-12-14
2000-12-14
2000-12-14
Senast ändrad: 2004-04-06
2010-06-29
Senast ändrad: 2021-05-31
2012-04-26
Senast ändrad: 2014-01-10
2018-03-19
2013-03-15
Senast ändrad: 2021-01-21
Senast ändrad: 2013-06-20

Akt
96/26
97/7432
D-2018-00509609:1

Akt
1760-00/13.1
1760-00/13.2
1760-00/13.4
1760-09/9.1
1760-12/2.1
1760-2017/8.1
1760-92/28.1
1782-11/13.1
17-Å-2020.1
17-Å-5014.1
17-Å-5172.2
Sidan 1 av 8
2022-03-22 16:18

RÄTTIGHETER
MM
BELYSNING,UPPLAGSPLAT
S
BELYSNING,UPPLAGSPLAT
S
VATTENLEDNING
LEDNING
LEDNING MM
LEDNING MM
KRAFTLEDNING

Förmån

Officialservitut

17-Å-5173.1

Förmån

Officialservitut

17-Å-5382.1

Förmån
Förmån
Förmån
Förmån
Last

Avtalsservitut
Avtalsservitut
Avtalsservitut
Avtalsservitut
Avtalsservitut

17-IM2-73/2290.1
17-IM2-76/1138.1
17-IM2-81/7022.1
17-IM2-83/2506.1
17-IM2-96/26.1

Last

Avtalsservitut

KRAFTLEDNING,NÄTSTATI Last
ON

Avtalsservitut

KRAFTLEDNING

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer
Detaljplan: CENTRUM

Ändring av DP: ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR KOLTORP 1:18, STORFORS

Stadsplan: KV GULLVIVAN OCH VITSIPPAN.

1996-01-03
Senast ändrad: 1996-01-25
1997-12-09
Senast ändrad: 2009-12-28
2018-10-16

Datum
1989-05-18
Genomf. start: 1989-06-15
Genomf. slut: 2004-06-14
Senast ajourföring: 1993-02-15
2021-09-09
Laga kraft: 2021-09-30
Genomf. start: 2021-09-30
Genomf. slut: 2031-11-17
Registrerad: 2021-10-26
1964-09-02

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: STORFORS 1:39 MFL.
1986-01-22
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2021-10-28
Stadsplan: CENTRUM
1962-01-29
Senast ajourföring: 1990-11-27
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Byggnadsplan: DEL AV STORFORS.
1966-07-14
Senast ajourföring: 2009-03-26
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: GJUTÅSEN 1:14 M FL
2008-10-13
Laga kraft: 2008-11-21
Genomf. start: 2008-11-22
Genomf. slut: 2023-11-21
Registrerad: 2009-03-26
Stadsplan: KV BLÅKLINTEN OCH KLÖVERN.
1967-06-14
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: FÖR KOLTORP 1:18 M.FL.
2016-10-13
Laga kraft: 2016-11-17
Genomf. start: 2016-11-18
Genomf. slut: 2031-11-17
Registrerad: 2016-12-12
Senast ajourföring: 2021-10-26
Detaljplan: JÄRNVÄGSGATAN-IDROTTSVÄGEN
1990-01-09
Genomf. start: 1990-02-08
Genomf. slut: 1995-12-31
Stadsplan: KV BOCKEN.
1976-02-13
Senast ajourföring: 1990-11-27
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: KOLTORP 1:24/KROPPAVÄGEN, NORRA DELEN
2007-06-25
Laga kraft: 2007-07-23
Genomf. start: 2007-07-24
Genomf. slut: 2012-07-23
Registrerad: 2008-04-24
Stadsplan: KV LODJURET.
1975-09-25
Senast ajourföring: 1991-09-04
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: KV FOLKPARKEN.
1979-06-08
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 1990-11-27
Detaljplan: STORFORS 11:117 M FL(NORRA INDUSTRIOMRÅDET)
2009-03-10
Laga kraft: 2009-04-17
Genomf. start: 2009-04-18
Genomf. slut: 2024-04-17
Registrerad: 2009-08-07
Detaljplan: TALLBACKSGATAN MM
1992-05-20
Genomf. start: 1992-06-23
Genomf. slut: 1998-12-31
Stadsplan: STORFORS 11:117.
1985-08-27
Genomf. slut: 1992-06-30
Detaljplan: KV RAVINEN
1989-08-24
Genomf. start: 1989-07-29
Genomf. slut: 1994-12-31
Senast ajourföring: 1992-02-20
Detaljplan: GJUTÅSEN
1991-10-16
Genomf. start: 1991-10-17
Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING STORFORS STORFORS 11:117
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70

17-IM2-97/7432.1
D201800509609:1.1

Akt
1760-P89/1
1760 1760-PLE-D3
1760-P2021/1

17-STO-30
1760 PLE-STO-61
1760-P86/1
1760 PLE-STO-142
17-STO-20
1760 PLE-STO-47
17-STO-38
1760 PLE-STO-73
1760-P09/2

17-STO-41
1760 PLE-STO-76
1760-P16/2

1760-P90/3
1760 1760-PLE-D6
17-L-607
1760 PLE-STO-115
1760-P08/3

17-K-955
1760 PLE-STO-113
17-Z-792
1760 PLE-STO-123
1760-P09/3

1760-P92/2
17PE 1760-PE-D12
1760-P85/1
1760 PLE-STO-140
1760-P89/2
1760 PLE-D4
1760-P91/7
17PE 1760-PE-D9
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Stadsplan: STORFORS, OMRÅDE VID HÖGLUNDABACKEN.

Genomf. slut: 1996-12-31
1963-05-08

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Byggnadsplan: STORFORS INDUSTRISAMHÄLLE.
1949-12-28
Senast ajourföring: 2016-12-12
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: KV SPIKSMEDEN.
1981-09-23
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2008-02-29
Byggnadsplan: DEL AV STORFORS(DJUPADALSVÄGEN).
1962-02-02
Senast ajourföring: 1990-11-27
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: KYRKOGÅRDEN.
1968-02-06
Senast ajourföring: 1992-09-09
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: KV SVETSAREN.
1984-05-23
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2008-02-29
Stadsplan: FALLET 1:1 MM(SMEDBYOMRÅDET).
1954-09-17
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: KV RENEN.
1975-09-19
Senast ajourföring: 1988-07-08
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: HAMMARGÅRDEN
1994-06-15
Laga kraft: 1994-07-21
Genomf. start: 1994-07-22
Genomf. slut: 1999-12-31
Stadsplan: STORFORS 11:291(BERGHÖJDEN).
1983-01-25
Genomf. slut: 1992-06-30
Stadsplan: CENTRUM.
1971-03-02
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: JÄRNVÄGSGATAN-FALLVÄGEN
1991-05-23
Genomf. start: 1991-05-24
Genomf. slut: 1996-12-31
Detaljplan: KV STAREN, DOMHERREN M FL-BJÖRKÅSEN
1988-07-19
Genomf. start: 1988-07-20
Genomf. slut: 1998-06-30
Byggnadsplan: JÄRNVÄGSGATAN.
1966-11-23
Senast ajourföring: 1991-09-04
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: SMEDBY.
1962-02-03
Senast ajourföring: 1994-12-01
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: KOLTORP 1:18 M FL/KROPPAVÄGEN/VARGBROSKOLAN
2007-06-25
Laga kraft: 2007-07-23
Genomf. start: 2007-07-24
Genomf. slut: 2022-07-23
Registrerad: 2008-04-24
Senast ajourföring: 2016-12-12
Byggnadsplan: DJUPADAL 1:112 OCH 1:113.
1958-01-10
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: RAVINEN(OMRÅDE ÖSTER OM KV RAVINEN)
1991-08-21
Genomf. start: 1991-09-24
Genomf. slut: 1997-12-31
Stadsplan: BERGET M M.
1965-04-08
Senast ajourföring: 2018-01-19
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: KV VIKEN OCH STÄDET.
1966-11-23
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Byggnadsplan: ÖSTRA DELEN AV STORFORS.
1962-12-22
Senast ajourföring: 2016-12-12
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: NORDOST GJUTÅSVÄGEN.
1982-02-25
Genomf. slut: 1992-06-30
Övriga bestämmelser
Datum
Järnvägsplan: ELEKTRIFIERING AV INLANDSBANAN KRISTINEHAMN2010-06-14
NYKROPPA
Laga kraft: 2011-04-07
Registrerad: 2012-06-12
Senast ajourföring: 2021-01-21
Delområde för andra anm.: BERÖR ÄVEN FILIPSTAD OCH STORFORS KOMMUN
Naturvårdsbestämmelser
Datum
Vattenskyddsområde: VARGTORPET
2018-04-17
Laga kraft: 2018-04-17
Registrerad: 2019-06-10
Senast ajourföring: 2021-08-26
TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet
INDUSTRIENHET, GATU-/PARKMARK (498)
428713-8
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING STORFORS STORFORS 11:117
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70

17-STO-25
1760 PLE-STO-53
17-STO-2
1760 PLE-STO-15
17-Å-3684
1760 PLE-STO-129
17-STO-22
1760 PLE-STO-48
17-STO-42
1760 PLE-STO-78
17-Å-7509
1760 PLE-STO-139
17-STO-13
1760 PLE-STO-31
17-K-997
1760 PLE-STO-112
1760-P94/1
17PE 1760-D14
17-Å-5764
1760 PLE-STO-134
17-STO-52
1760 PLE-STO-94
1760-P91/4
17PE 1760-PE-D8
1760-P88/2
1760 PLE-STO-D3
17-STO-39
1760 PLE-STO-75
17-STO-21
1760 PLE-STO-49
1760-P08/2

17-KRO-334
1760 PLE-STO-37
1760-P91/6
17PE 1760-PE-D10
17-STO-36
1760 PLE-STO-65
17-STO-40
1760 PLE-STO-74
17-STO-24
1760 PLE-STO-52
17-Å-4435
1760 PLE-STO-132
Akt
1781-P12/4

Akt
1782-P2019/4
NVR-ID/ÖVR-ID: 2049361
LST17 513-4844-2015
REG M2018/01576/Me

Taxeringsår
2019
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TAXERINGSINFORMATON
registerfastighet.
Taxvärde
Taxerad ägare
Andel
212000-1785
1/1
STORFORS KOMMUN
BOX 1001
688 29 STORFORS
Taxeringsenhet
SPECIALENHET, BAD-, SPORT- OCH
IDROTTSANLÄGGNING (824)
432643-8
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.
Taxvärde

Ägartyp
Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Taxerad ägare
212000-1785
STORFORS KOMMUN
BOX 1001
688 29 STORFORS

Ägartyp
Ägare till byggnad å

Andel
1/1

Areal
435326 kvm
Juridisk form
Primärkommuner, borgerliga

Taxeringsår
2019

Areal
0 kvm
Juridisk form
Primärkommuner, borgerliga

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder
Avstyckning
Ägoutbyte FIG 6,8
Ägoutbyte
Ägoutbyte FIG 1-52
Ägoutbyte FIG 1
Ägoutbyte FIG 1
Ägoutbyte
Fastighetsreglering FIG 1-5
Fastighetsreglering FIG 3
Fastighetsreglering FIG 6,9
Fastighetsreglering FIG 2,3,5,6
Fastighetsreglering FIG 1,2
Fastighetsreglering FIG1-5,9
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering FIG 1
Fastighetsreglering FIG 2
Fastighetsreglering FIG 1,2
Fastighetsreglering FIG 1
Fastighetsreglering FIG 3,4
Fastighetsreglering FIG 4-6
Fastighetsreglering FIG 2-4
Fastighetsreglering FIG 1-5,9,10,12-16,20,22-24
Fastighetsreglering FIG 1-3
Fastighetsreglering FIG 1-7,14,15,24
Fastighetsreglering FIG 1-9
Fastighetsreglering FIG 1-13
Fastighetsreglering FIG 1-4
Ledningsåtgärd
Fastighetsreglering FIG 1,2
Fastighetsreglering FIG 1
Ledningsåtgärd
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering FIG 2,3
Fastighetsreglering
Ledningsåtgärd
Fastighetsreglering FIG 2,5
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering
Ledningsåtgärd
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering
Ledningsåtgärd
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering
Ledningsåtgärd
Fastighetsreglering
Ledningsåtgärd
Ledningsåtgärd
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering
Särskild gränsutmärkning
Fastighetsreglering
Ledningsåtgärd

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING STORFORS STORFORS 11:117
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70

Datum
1951-11-23
1962-05-11
1964-06-26
1970-01-09
1970-01-23
1971-05-07
1972-01-28
1974-11-29
1975-07-04
1975-09-19
1975-09-19
1976-01-30
1976-01-30
1976-10-29
1978-02-03
1979-01-05
1979-01-12
1979-02-23
1979-12-07
1980-03-21
1980-03-21
1980-06-27
1980-08-29
1980-10-17
1981-02-27
1981-04-16
1981-05-22
1982-08-27
1982-09-03
1982-10-15
1983-02-25
1983-05-06
1983-09-02
1983-11-18
1984-11-30
1986-12-05
1991-10-25
1992-01-31
1992-05-07
1992-11-19
1992-12-22
1993-06-15
1994-07-01
1994-09-09
1995-01-17
1996-06-20
2000-12-14
2004-04-06
2004-08-12
2004-12-21
2010-06-29
2012-04-26
2012-10-17
2013-03-15
2014-01-08
2018-03-19
2021-02-22

Akt
17-KRO-295
17-O-888
17-P-920
17-U-193
17-U-152
17-U-974
17-V-452
17-J-704
17-K-653
17-K-891
17-K-892
17-L-547
17-L-548
17-M-597
17-X-594
17-Z-56
17-Z-91
17-Z-305
17-Å-589
17-Å-1109
17-Å-1123
17-Å-1540
17-Å-1788
17-Å-2020
17-Å-2725
17-Å-2995
17-Å-3152
17-Å-5014
17-Å-5021
17-Å-5173
17-Å-5813
17-Å-6112
17-Å-6487
17-Å-6750
17-Å-8187
1760-86/26
1760-91/18
1760-92/5
1760-92/10
1760-92/23
1760-92/28
1760-93/14
1760-94/16
1760-94/24
1760-95/1
1760-96/11
1760-00/13
1760-04/5
1760-03/9
1760-04/15
1760-09/9
1760-12/2
1760-12/19
1782-11/13
1760-13/8
1760-2017/8
1760-2020/9
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TIDIGARE BETECKNING
Beteckning
S-STORFORS STORFORS 11:117

Omregistreringsdatum
1988-02-10

Akt
1781-88/1

URSPRUNG
STORFORS LILLFORSHAGEN 17:17

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING STORFORS STORFORS 11:117
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:500000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING STORFORS STORFORS 11:117
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:150000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING STORFORS STORFORS 11:117
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:25000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING STORFORS STORFORS 11:117
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70

Sidan 8 av 8
2022-03-22 16:18

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB,
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed,
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna.
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;
1
Värdeutlåtandets omfattning
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast
egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad
som framgår av utlåtandet.
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig,
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet
inte är föremål för tvist i något avseende.
2 Förutsättningar för värdeutlåtande
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk
Standard”.
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.
3
Miljöfrågor
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller
byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig
belastning.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren
inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av
sanering eller att det föreligger någon annan form av
miljömässig belastning.
4 Besiktning, tekniskt skick
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)
som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella
kunskaper för att upptäcka.
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller
elektriska komponenter.
5 Ansvar
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen).
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.
6 Värdeutlåtandets aktualitet
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets
marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet.
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida
kassaflödes- och värdeutveckling.
7
Värdeutlåtandets användande
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör
uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte
som anges i utlåtandet.
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar
värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1.
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller
uppgifter i detta.
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt
utlåtandet skall återges.
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