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Annette Olsson 
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Kommuninvest Ekonomisk 
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Industrifastigheter 
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KS/2022:374 KSAU § 20 Ekonomichef 
Annette Olsson 

12 Ansökan om att bedriva 
fristående pedagogisk 
verksamhet - Lyckan 

KS/2023:18 KSAU § 8 Skolchef 
Annelie Izindre 

13 Betygsstatistik för årskurs 9 
höstterminen 2022 

KS/2022:375 KSAU § 4 Skolchef  
Annelie Izindre 

14 Remiss av SOU 2022:53 
Statens ansvar för skolan - 
ett besluts- och 
kunsskapsunderlag 

KS/2022:427 KSAU § 5 Skolchef 
Annelie Izindre 

15 Verksamhetsberättelse 
Familjecentralen 2022 

KS/2023:43 KSAU § 6 Skolchef 
Annelie Izindre 

16 Interkommunal ersättning 
2023 

KS/2023:91 KSAU § 9 Skolchef 
Annelie Izindre 

17 Verksamhets- och 
patientsäkerhetsbetättelse 
för Elevhälsans medicinska 
insatser, Storfors kommun 
Verksamhetsåret 2022 

KS/2022:393 KSAU § 7 Skolsköterska 
Annelie Malmborg 

18 Avsluta tillagning av mat 
Särskilt boende 

KS/2022:415 KSAU § 11 Verksamhetschef 
Agneta Hugander 

19 Kommunala 
Aktivitetsansvaret (KAA) 
Återrapport SCB Juli-
December 2022 

KS/2022:40 KSAU § 10 Ansvarig KAA 
Louise Fromholdt 

20 Tertialrapport 3 - 
redovisning avvikelser, 
missförhållanden IFO 2022 

KS/2022:34 KSAU § 12 Enhetschef IFO vuxen 
Ewa Sundberg 
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KS/2023:55 KSAU § 14 Säkerhetssamordnare 
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23 Lokal trafikföreskrift - 
Ändring av bärighetsklass 
Kvarnbron 

KS/2021:486 KSAU § 15 Enhetschef Teknisk 
drift Jukka Mäenpää 

24 Ny anslutning till badplats i 
Lungsund 

KS/2022:147 KSAU § 16 Enhetschef Teknisk 
drift 
Jukka Mäenpää 
 
Kommunchef 
Johan Rosqvist  

25 Medborgarförslag Ny 
lekpark Wemans i Storfors 

KS/2022:150 KSAU § 17 Enhetschef Teknisk 
drift Jukka Mäenpää 

26 Medborgarförslag fylla på 
grus från Gärdesgatan till 
elljusspåret 

KS/2022:181 KSAU § 18 Enhetschef Teknisk 
drift 
Jukka Mäenpää  

27 Svar på motion från Juhani 
Verkkoperä (SD) Ersätt 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott med 
Kommunstyrelsens 
informationssammanträde 
(KSI) 

KS/2021:513 KSAU § 24 Kommunchef 
Johan Rosqvist 

28 Sammanslagning av AME 
och IFO Vuxen 

KS/2023:76 KSAU § 25 Kommunchef  
Johan Rosqvist 
 

29 Sammanslagning av 
tjänsterna Medicinsk 
Ansvarig Sjuksköterska 

KS/2023:77 KSAU § 26 Kommunchef  
Johan Rosqvist 
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(MAS) och Enhetschef 
Hälso- och sjukvård 

30 Neddragning av uppdrag 
som processledare för 
budget och 
verksamhetsanpassningar 

KS/2023:78 KSAU § 27 Kommunchef  
Johan Rosqvist 

31 Avveckling skyddat boende KS/2023:132 KSAU § 29 Kommunchef  
Johan Rosqvist 

32 Uppdatering avseende  
åtgärder budget 2023 

KS/2022:4  Kommunchef 
Johan Rosqvist 

33 Utvärdering och 
uppföljning av anställning 
av projektadministratör 

KS/2022:118 KS § 55  
2022-03-14 

Kommunchef 
Johan Rosqvist 

 
 
 
Eva-Lotta Härdig-Eriksson 
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Energisituationen i Värmland
Vad kan vi göra på kort och lång sikt?

Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland 
arrangerade den 28 november 2022 en regional 
energikonferens tillsammans med RISE och Glava 
Energy Center. Syftet med konferensen var att 
ge beslutsfattare på regional och kommunal nivå 
en bild av energisituationen i Värmland. För att 
nå Värmlandsstrategins vision om ”ett hållbart 
Värmland som förändrar världen” samt det 
regionala målet om ett klimatneutralt Värmland 
2030, behövs kraftsamling på såväl regional som 
lokal nivå.

Bakgrund
Omställningen till ett fossilfritt energisystem med 
omfattande elektrifiering i hela samhället medför 
ett ökat elbehov. Hur beroende Sverige är av 
energiläget i Europa blev än tydligare vid Rysslands 
invasion i Ukraina. Energimyndigheten rapporterar 
att elförsörjningen i Sverige i nuläget är ansträngd 
men stabil. Risken för effektbrist under vinterns 
höglasttimmar kvarstår och Energimyndigheten 
uppmanar fortsatt till att minska elanvändningen. 
Energifrågan behöver hanteras på både kort och lång 
sikt samt nationellt, regionalt och lokalt.

Det övergripande målet för den svenska 
energipolitiken är att den ska bygga på samma 
tre grundpelare som energisamarbetet i EU. 
Politiken syftar till att förena försörjningstrygghet, 
konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Utifrån 
detta har riksdagen tidigare beslutat om mål som en 
följd av energiöverenskommelsen: 

 — Målet år 2040 är 100 procent förnybar 
elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum 
som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en 
stängning av kärnkraft med politiska beslut. 

 — Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare 
energianvändning jämfört med 2005.

Lägesbild över energisituationen
Representanter från Energimyndigheten, Svenska 
Kraftnät, RISE, Ellevio och Karlstads El- och Stadsnät 
presenterade Energisituationen i Europa och Sverige 
och hur det påverkar oss på regional nivå.

Energisystem i omvandling
RISE presenterade under dagen att det pågår en 
omställning mot ett mer hållbart samhälle där 
omvandlingen av våra energisystem är en viktig del. 
Elkraftssystemet står inför en större omställning de 
kommande 5-10 åren än de senaste 50 åren.

Europa har en strategi för framtidens energisystem 
som går ut på att omvandla energisystemet genom 
att koppla samman olika energiproducenter med 
användarna i ett multi energisystem för att minska 
energiförluster och kostnader. Möjliggörare för den 
nya energistrukturen är elektrifiering av industri och 
transporter, energilager, vätgas och en flexiblare 
energianvändning. När Europa ställer om sina 
energisystem behöver både Sverige och Värmland 
förhålla sig till den omställningen eftersom vi hänger 
ihop i samma system. Nya lösningar utvecklas också 
för sammankopplade energisystem på lokal nivå 
med närproducerad energi som handlas på lokala 
marknadsplatser, så kallade energigemenskaper.

Energigemenskaper möjliggör klimat- och 
energiomställning eftersom de bidrar till mer 
förnybar energi, energieffektivisering, minskade 
effektuttag och skapa systemnytta. Omvandlingen 
av våra energisystem är inte bara en teknikfråga utan 
lika viktiga förändringsområden är lagar och regler, 
infrastruktur, ekonomi och affärsmodeller samt 



säkerhet och användarnas beteenden för att uppnå 
önskad effekt. Omvandlingen av våra energisystem 
till mer uppkopplade och sammankopplade system 
innebär också risker inom IT-säkerhet samt möjlig 
påverkan från främmande makt.

Ett exempel på energiomställning är vätgasens 
intåg i energisystemen vilket kan påverka på flera 
sätt. En storskalig vätgasinfrastruktur kommer 
att ha stor påverkan på överföringskapacitet och 
lagringsförmåga för energi, ge möjlighet till reglering 
av vind och solenergi samt påverka prisområden 
och prismodeller för energi. Europa planerar för 
ett sammanhängande nät för vätgas från Gibraltar 
till Kiruna. Värmland är en i dag en vit fläck på 
den kartan. Att Värmland inte ingår i planerna kan 
komma att bli begränsande för Värmland när det 
gäller möjligheten för etableringar av ny industri som 
behöver vätgas för sin produktion. 

Samband mellan samhällsutveckling och 
elförsörjning  
Ellevio, som är den största region- och 
lokalnätsägaren i Värmland, presenterade att de 
nationella klimatmålen driver förändring av våra 
elnät. Drivkrafter för att bygga om elnäten är de 
politiska målen för 

1. en fossilfri fordonsflotta 2030

2. fossilfri elproduktion 2040 samt om 

3. negativa utsläpp av växthusgaser 2045.  

Vi står inför en ny elektrifieringsvåg i Sverige där 
industri och transporter kommer öka energibehovet 
med minst lika mycket el till 2045 som hela Sveriges 
förbrukning i dag. Produktionen av el behöver öka 
ännu mer än förbrukningen då Sverige som ett 
energirikt land förväntas exportera till andra länder 
inom EU för att täcka Europas totala behov av fossilfri 
el. Det innebär ett stort behov av modernisering av 
elnäten i Värmland och en fortsatt hög etablering av 
vindkraft för att ge fossilfri energi. Samtidigt växer 
nya elintensiva industrier med nya arbetstillfällen i 
olika regioner i Sverige. Värmland tillhör i dagsläget 
en av de regioner som har ganska få planerade 
nyetableringar. 

Scenarier och framtidens elproduktion
Energimyndigheten presenterade scenarier som 
visar att Sverige från 2032 kommer att ha ett 

underskott av el, vilket år 2050 beräknas uppgå 
till 200 TWh, om vi inte bygger ut elproduktionen. 
Underskottet beror på att vissa anläggningar är 
gamla och kommer att tas ur drift samtidigt som 
efterfrågan ökar när samhället ställer om. 

Energimyndighetens framtidsscenarier inkluderar 
och baseras på olika drivkrafter, intressenter, 
hinder och orsakssamband för scenarierna, men i 
samtliga kan man se att utbyggnadstakten behöver 
öka. Energimyndigheten efterfrågar dialog med 
regionerna för att få en bättre bild av det framtida 
behovet av energi samt möjligheten för ny utökad 
elproduktion i regionen. 

Elsystemets utveckling och stamnätets 
utbyggnad 
Svenska Kraftnät presenterade under dagen 
att de ansvarar för det svenska stamnätet som 
transporterar el till och från regionerna och 
regionnätsägarna med fokus på robust, säker, 
effektiv och miljöanpassad överföring. De ansvarar 
även för export/import förbindelser till andra länder. 

Den största begränsningen med elnätskapaciteten 
ligger i nuläget på stamnätsnivå, där Värmland 
främst är begränsade utifrån kapaciteten i 
Borgvik. Detta medför att en begränsad mängd 
el kan transporteras vidare ner till södra Sverige 
innan stamnätet har förstärkts. Då kapaciteten är 
begränsad har Svenska Kraftnät satt ett tak för hur 
mycket produktion som kan tas emot i stamnätet. 

Kommuner, region, företag samt andra regionala 
aktörer behöver sammanställa sina behov och 
förmedla till Svenska Kraftnät för kännedom inför att 
de tar sina beslut. Många regioner är offensiva i sitt 
påverkansarbete och här behöver Värmland kunna 
visa upp en tydlig och enad front för att kunna hävda 
sig i prioriteringen. 

Elektrifieringen inom lokalnätet
Karlstads El & Stadsnät ansvarar för lokalnätet 
i Karlstad och deras målbild är ett robust och 
stabilt elnät som klarar ett växande samhälle. 
Transportsystemet i kommunen ställer om från 
diesel och bensin till elbilar som kräver laddstationer 
eller vätgasstationer med lokal elnätsanslutning. 
Förbrukningsprofilerna för olika användargrupper 
förändras med nya behov. Cirka 2/3 av det 



ökade elbehovet förväntas bestå av nya typer 
av elförbrukare med nya förbrukningsmönster. 
Ett scenario visar en kraftig ökning av Karlstads 
framtida behov av elenergi och eleffekt till 2050. 
Detta kommer innebära påfrestningar på elnätet 
framgent, och det är långa ledtider för att åtgärda 
och modernisera. Elnätet kommer att vara en kritisk 
faktor för etableringar av nya bostadsområden och 
nya företag. Det är viktigt med samordning och 
framförhållning för att inte bromsa utvecklingen av 
lokalsamhället. 

Har vi el så det räcker i Värmland? - 
Hinder och möjligheter för ett hållbart 
energisystem i Värmland 
Glava Energy Center presenterade resultatet av 
en el- och effektanalys som genomförts hösten 
2022. El- och effektanalysen visar med tydlighet 
att elförbrukningen i Värmland kommer att öka. 
Prognosen för 2030 är att förbrukningen ökar med 
11 procent och tre olika scenarier för 2040 pekar på 
en fortsatt ökning mellan 15-39 procent, samt 80 
procent om en eller flera stora elförbrukare etableras 
i Värmland. Länet står då inför utmaningen att möta 
ett ökat elbehov. 

70 procent av den mängd el som i dagsläget 
förbrukas i Värmland produceras i länet medan 30 
procent importeras till länet. Etableringar av stora 
elförbrukare i de norra delarna av Sverige riskerar 
att resultera i att en mindre mängd el kommer 
distribueras till Värmland. För att undvika framtida 
elbrist behövs en kraftig utbyggnad av exempelvis 
vind- och solkraft samt insatser för energilagring och 
flexibel energianvändning.  Analysen visar samtidigt 
att Värmland år 2040, skulle kunna producera 
ett överskott och bli en nettoexportör under 
förutsättning att stamnätet byggs ut.

Glava Energy Center har under 2022 även genomfört 
en förstudie om ett hållbart energisystem för 
Värmland, där vikten av en proaktiv regional process 
framkom. För att få till detta behöver alla berörda 
parter samverka för utveckling av energisystemet. 

Under dagen presenterades också Kristinehamn 
kommun sitt arbete med planering för förnybar 
elproduktion. Vi fick också lyssna till Coompanion 
Värmland som beskrev hur kooperativa initiativ 

gällande energigemenskaper kan vara en del av 
lösningen i omställningen av energisystemet i 
Sverige. 

Omställning av Värmlands tunga fordonsflotta 
RISE presenterade att transportsektorn globalt 
står för 16 procent av de totala koldioxidutsläppen. 
I Värmland drivs 84 procent av de registrerade 
tunga fordonen på fossil diesel med inblandning 
av biodrivmedel via reduktionsplikten. Det innebär 
att det krävs en kraftfull och snabb omställning 
av den värmländska tunga fordonsflottan för 
att nå hållbarhetsmålen. Samtidigt menar flera 
värmländska aktörer att omställningen till hållbara 
transporter innebär en central konkurrensfördel 
som bygger Värmland starkare och bättre rustat för 
framtiden.

Några slutsatser och förslag på åtgärder som 
föreslås av RISE efter dialog med Värmlands 
transportföretag:

1. Utbyggnad av ett regionalt nätverk av 
laddningsstationer med hög effekt som minimerar 
laddningstiderna för yrkestrafiken längs centrala 
transportstråk och knutpunkter i länet.

2. Ökad tillgänglighet till depåladdning

3. Vissa yrkesmässiga tunga transporter är svåra 
att elektrifiera med batterier utan kommer 
att elektrifieras med vätgas som drivmedel, 
exempelvis virkestransporter.

4. Finns en möjlighet för Värmlands kommuner att 
gå i framkant för omställningen då de bedriver 
transporter som kan elektrifieras med dagens 
teknik.

5. Lokala industritransporter skulle kunna påbörja 
omställningen då fordon upp till 44 ton finns på 
marknaden.

Utmaningar, behov och möjligheter  
för Värmland 
Energisystemet är i omvandling och Värmlands 
beslutsfattare inom region, kommun och näringsliv 
behöver ta ansvar och agera för att säkra regionens 
intressen. Elektrifieringen av samhället i stort 
kommer att leda till en ökad energiförbrukning 
vilket vi behöver förhålla oss till och agera utifrån. 
I dagsläget importerar Värmland 30 procent netto 
av den el som används i länet. Det finns goda 



möjligheter att öka länets elproduktion vilket kräver 
beslut i den riktningen. En av utmaningarna är att en 
utbyggnad av stamnätet inte planeras i närtid. 

Vinterns energisituation är ansträngd med risk för 
effektbrist under vissa höglasttimmar. Behovet 
att genomföra åtgärder inom energibesparing, 
effektivisering samt styrning förväntas kvarstå även 
under nästa vinter. Energifrågan är central för att 
upprätthålla en attraktiv region, ett robust samhälle 
och konkurrenskraftiga företag. 

Vid konferensens avslutning svarande deltagarna 
på frågan vad de tar med sig från dagen. Vikten av 
samverkan och att agera tillsammans lyftes av många 
deltagare. Även snabb omställning samt behovet 
av långsiktiga lösningar framfördes. På frågan om 
vad som är den viktigaste energifrågan, betonades 
energieffektivisering, ett robust system samt 
regionala lösningar gällande ökad produktion. 

Landshövding Georg Andrén och regionstyrelsens 
ordförande Åsa Johansson inledde konferensen 
och reflekterade vid flera tillfällen kring nuläge 
och framtida behov. De avslutade dagen med att 

konstatera att energifrågan är högaktuell och 
att det finns utmaningar att hantera. Det behövs 
ett brett arbete på alla nivåer med regionala och 
lokala lösningar för att nå energi- och klimatmålen. 
Länsstyrelsens roll är att samordna och leda arbetet 
med genomförandet av den regionala energi- och 
klimatstrategin samt bidra vid genomförandet 
av samhällets elektrifiering. Genom regionalt 
agerade och samverkan kan vi påverka och möta 
samhällsutvecklingens behov. 

Önskar du ta del av inspelningen av konferensen 
vänligen kontakta  
daniel.ekstrom@regionvarmland.se.

Önskar du ta del av presentationerna vänligen 
kontakta maria.jepson@lansstyrelsen.se.

Länkar för vidare läsning

 � Aktuellt om Sveriges energipolitik (regeringen.se)

 � Sveriges energiläge (energimyndigheten.se)

 � Läget på elmarknaden, Energimarknadsinspektionen (ei.se)

 � Hur invasionen av Ukraina påverkar svensk energimarknad (energimyndigheten.se)

 �  Värmlandsstrategin (varmlandsstrategin.se)

 �  Energi och klimatstrategi för Värmland (lansstyrelsen.se)

 �  Förstudie om fossilfria tunga transporter i Värmland, RISE Research Institutes of Sweden (ri.se)

 � Förstudie om att utveckla ett hållbart energisystem för Värmland genom smarta nät (glavaenergycenter.se)

 � Energistatistik för Värmland, Länsstyrelserna Energi- & klimatsamordning (leks.se)

 � El- och effektanalys för Värmland publiceras i februari 2023 på Länsstyrelsen Värmlands webbplats.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/energi/
https://www.energimyndigheten.se/om-oss/press/prenumerera/laget-pa-energimarknaderna/sa-paverkar-invasionen-av-ukraina-sveriges-energilage/
https://ei.se/om-oss/nyheter/laget-pa-elmarknaden
https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/sa-paverkar-invasionen-av-ukraina-sveriges-energilage/
https://varmlandsstrategin.se/
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/energi-och-klimatstrategi.html
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/fossilfria-tunga-transporter-i-varmland
https://www.glavaenergycenter.se/projekt/
https://www.leks.se/energistatistik/
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/miljo-och-vatten/energi-och-klimat.html
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Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Regioner – Insatser inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention 2023 
 
Ärendenr: SKR2022/00756 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 22 
december 2022 beslutat  

att godkänna överenskommelsen med staten inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention för 2023.  

att i en skrivelse informera kommuner och regioner om överenskommelsen. 

Bakgrund 
I december 2020 ingick staten och SKR en tvåårig överenskommelse inom området 
psykisk hälsa och suicidprevention för perioden 2021–2022. I december 2021 
tecknade staten och SKR en tilläggsöverenskommelse som angav de ekonomiska 
villkoren och åtagandena mellan staten och SKR för 2022.  
Parterna är överens om att det långsiktiga utvecklingsarbete som har bedrivits inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention behöver fortsätta och i syfte att skapa 
förutsägbarhet och goda planeringsförutsättningar för kommuner och regioner i det 
arbetet har parterna enats om att ingå en förnyad överenskommelse om insatser inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention för 2023 med samma inriktning och 
ekonomiska villkor samt att fördelning av medel ska baseras på samma principer 
som för perioden 2021–2022. 

Den ekonomiska omfattningen och fördelning av stimulansmedel 

Överenskommelsen för 2023 omfattar totalt 1 640 500 000 kronor, varav 1 615 000 
000 kronor fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i 
samverkan, fortsatt långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området. 
Resterande 25 500 000 kronor fördelas till SKR för samordning av regioner och 
kommuner samt för stöd till lokalt och regionalt förbättringsarbete i enlighet med 
överenskommelsen.  

Stimulansmedel fördelas till regionerna enligt följande: 

mailto:info@skl.se
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• 217 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och 
utveckling av mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter 
befolkningsmängd. 

• 377 000 000 kronor för insatser till barn och unga inklusive barn- och 
ungdomspsykiatrin. Medlen fördelas efter andelen barn och unga 0-25 år i 
respektive region.  

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård. 
Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 50 000 000 kronor för att stärka den psykiatriska traumavården. Medlen 
fördelas efter befolkningsmängd. 

Stimulansmedel fördelas till kommunerna enligt följande: 

• 197 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och 
förstärkning av kommunernas roll och utveckling av mobila lösningar eller 
liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och 
socialtjänst. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

Stimulansmedel fördelas till länen enligt följande: 

• 200 000 000 kronor för att skapa en mer sammanhållen vård för personer som 
behöver insatser från både kommuner och regioner, bland annat personer med 
samsjuklighet i beroende och annan samtidig psykiatrisk diagnos. Medlen 
utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger med 
fördelningsnyckel 5 000 000 kronor per län och resten fördelat efter 
befolkningsmängd. 

• 24 000 000 kronor för att stärka brukarmedverkan. Medlen fördelas med 1 
miljon kronor per län, förutom de tre storstadslänen som får 2 miljoner kronor 
var. Mottagare av medlen är den aktör i ett län som kommuner och region 
anger. 

• 200 000 000 kronor för att stärka det suicidpreventiva arbetet på lokal och 
regional nivå. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. Mottagare av medlen 
är den aktör i ett län som kommuner och region anger.  

• 150 000 000 kronor till ungdomsmottagningarna för arbete med att främja 
psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Medlen 
fördelas efter andelen barn och unga 0–25 år i respektive region. Medlen till 
ungdomsmottagningarna utbetalas till den aktör som regionen och länets 
kommuner anger. 

Utvecklingsmedel till SKR: 

• 25 500 000 kronor för att genomföra insatser för att samordna kommuners 
och regioners utvecklingsarbete samt utveckla verksamhetsnära initiativ och 
lösningar som kan användas som stöd för det lokala och regionala 
förbättringsarbetet för att påskynda utvecklingen inom området psykisk hälsa 
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och suicidprevention i enlighet med överenskommelsen. SKR ska även 
samverka med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i deras uppdrag att 
ta fram anvisningar till kommuner och regioner för hur insatserna i 
överenskommelsen ska redovisas. Därutöver ska SKR, senast den 31 januari 
2023, till Socialdepartementet inkomma med uppgifter om mottagare för de 
länsgemensamma medel, baserat på uppgifter från kommuner och regioner. 

Redovisning av insatser från kommuner och regioner 

Kommuner och regioner ska redovisa de insatser som har genomförts med stöd av 
medlen från överenskommelsen samt användning och förbrukning av medel för 
verksamhetsåret 2023. I detta ingår att redovisa effekter och måluppfyllelse av 
vidtagna insatser. Redovisningen ska lämnas i det enkätverktyg som tillhandahålls av 
Socialstyrelsen.  

Utbetalning och rekvirering av medel 

Medlen till kommuner och regioner och till SKR utbetalas engångsvis efter 
rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2023. Den information 
som ska ingå i rekvisitionen framgår av bilagan till överenskommelsen. Rätten till 
bidrag förfaller om rekvisition inte inkommit inom denna tid. Medel som inte har 
använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 
2024. 

Överenskommelsen redovisas i sin helhet i bilaga 1.  

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 

Peter Danielsson 
Ordförande 
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1.   Inledning  

1.1   Bakgrund till överenskommelsen inom området psykisk hälsa och 

suicidprevention  

Staten och SKR har sedan 2012 gemensamt bedrivit ett långsiktigt arbete för 

att stärka och utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicid-

prevention. Inom ramen för arbetet har staten årligen bidragit med utveck-

lingsmedel till kommuner och regioner och till SKR för utvecklingsstöd, 

samordning av kommuner och regioner samt viss administration och upp-

följning. I syfte att utveckla arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga 

psykisk ohälsa och suicid samt öka tillgängligheten till vård och stöd vid 

psykisk ohälsa har staten under perioden 2012–2022, genom överens-

kommelserna, fördelat närmare 12,5 miljarder kronor till utvecklingsarbetet, 

varav den stora merparten av medlen har gått till kommuner och regioner.  

I december 2020 ingick staten och SKR en tvåårig överenskommelse inom 

området psykisk hälsa och suicidprevention för perioden 2021–2022 

(S2020/09779). Överenskommelsen utgick, i stort, från samma inriktning 

och områden som den överenskommelse som parterna träffade i december 

2019 (S2019/02872). Detta i syfte att, i möjligaste mån, skapa förutsättningar 

för långsiktighet och förutsägbarhet för huvudmännen samt för att under-

lätta uppföljningen av de insatser som genomförs med stöd av medlen från 

överenskommelsen. I december 2021 tecknade staten och SKR en tilläggs-

överenskommelse som angav de ekonomiska villkoren och åtagandena 

mellan staten och SKR för 2022 (S2021/08203). 

Staten och SKR är överens om att det utvecklingsarbete som har bedrivits 

inom området psykisk hälsa och suicidprevention behöver fortsätta. Även 

om en positiv utveckling har skett över tid har samtidigt nya utmaningar 

inom området tillkommit. Dessa utmaningar behöver adresseras genom ett 

strategiskt, långsiktigt och samordnat utvecklingsarbete som omfattar såväl 

folkhälsopolitiska insatser som hälso- och sjukvård och socialtjänst (se 

avsnitt 2.2). 
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1.2   Nuläge och fortsatta utvecklingsbehov inom området psykisk 

hälsa och suicidprevention  

Psykisk hälsa och suicidprevention behöver uppmärksammas inom folkhälso-

politiken  

Psykisk ohälsa och suicid är allvarliga folkhälsoproblem som har stora kon-

sekvenser för den enskilde, för anhöriga och närstående och för samhället i 

stort. Även om majoriteten av befolkningen i Sverige upplever ett gott psy-

kiskt välbefinnande och är nöjda och tillfreds med livet är det samtidigt van-

ligt med olika typer av lätta psykiska besvär, såsom oro, stress och sömn-

besvär, inte minst bland barn och unga. Sådana mer långvariga besvär kan 

kopplas till negativa effekter på hälsan och få konsekvenser för människors 

möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Samtidigt 

som den självskattade psykiska ohälsan ökar i befolkningen är den inte jämnt 

fördelad, och tar sig dessutom olika uttryck. Förutom med ålder och kön 

varierar den psykiska hälsan med bl.a. utbildningsnivå, inkomst, födelseland, 

funktionsnedsättning samt sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 

Sådana ojämlikheter indikerar att arbetet med att stärka den psykiska hälsan 

och förebygga suicid måste prioriteras i folkhälsoarbetet, inte minst för barn 

och unga. Förutsättningarna för det hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet i kommuner och regioner samt inom andra arenor behöver stärkas. 

Att arbeta för en bättre psykisk hälsa handlar om att arbeta strukturellt med 

livsvillkor och levnadsförhållanden, inom ramen för folkhälsopolitikens åtta 

målområden, med både hälsofrämjande och förebyggande åtgärder såväl på 

individ- som på befolkningsnivå.  

Parallellt med att den självskattade psykiska ohälsan har ökat över tid har det 

också blivit allt vanligare med psykiatriska diagnoser och läkemedelsbehand-

ling med psykofarmaka, en ökning som framförallt gäller barn och unga vux-

na. Sedan 2006 har andelen barn och unga som fått diagnosen depression 

eller ångestsyndrom tredubblats, där den kraftigaste ökningen har skett bland 

barn och i synnerhet bland flickor. Den psykiska ohälsan är även utbredd 

bland personer i arbetsför ålder, och har under senare år blivit den vanligaste 

orsaken till sjukfrånvaro i Sverige. Bland personer över 77 år uppger var 

tredje kvinna och var femte man besvär av ångest eller depression. Äldre 

personer har också en ojämlik tillgång till behandling där äldre t.ex. mer 

sällan får specialiserad psykiatrisk vård, samtidigt som äldre är den grupp där 

störst andel hämtar ut antidepressiv medicin. Detta indikerar att insatser som 

riktas till barn och unga respektive äldre kan behöva utvecklas ytterligare, 
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såväl vad gäller förebyggande och främjande arbete som när det gäller vård, 

stöd och behandling. Det finns också skäl att stärka det preventiva arbetet på 

arbetsplatser, inte minst inom vården och omsorgen, och att vidta åtgärder 

för att minska sjukskrivningar, diskriminering och stigmatisering i arbetslivet 

och i samhället. 

Vården och omsorgen behöver bli mer jämlik, personcentrerad och tillgänglig 

För varje enskild patient, närstående eller medborgare är det viktigt att veta 

att det finns tillgång till bästa möjliga vård eller omsorg vid det tillfälle den 

behövs. Faktorer som bland annat kön, etnicitet, sexuell läggning, socioeko-

nomiska förhållanden eller var man bor i landet ska inte påverka vilken vård 

eller omsorg man får. Trots detta finns skillnader i hälso- och sjukvården och 

omsorgen. För att vården och omsorgen ska bli mer jämlik, kunskapsbaserad 

och personcentrerad finns behov av att stärka kunskapsstyrningen men även 

det systematiska patient-, brukar- och anhöriginflytandet. Det är också vik-

tigt att genomgående uppmärksamma anhöriga och närståendes situation. 

Anhöriga och närstående upplever inte sällan ett stort eget lidande och löper 

risk för att utveckla egen psykisk ohälsa eller suicidalitet. I detta samman-

hang behöver barn som anhöriga särskilt uppmärksammas.  

Både regioner och kommuner har i dag svårigheter att erbjuda befolkningen 

den vård och omsorg som motsvarar behovet. Att korta väntetiderna och 

köerna inom hälso- och sjukvården är centralt för att motverka mer allvarliga 

sjukdomsförlopp vilket kräver ett långsiktigt och strategiskt arbete med till-

gänglighetsfrågor. Att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter är 

en viktig del av detta arbete men också för utvecklingen av en mer individ-

anpassad och personcentrerad vård. Åtgärder som syftar till att säkerställa 

behovet av personal i hälso- och sjukvården och omsorgen både på kort och 

på lång sikt är även fortsatt viktiga för att uppnå en god tillgänglighet. Det 

handlar både om att skapa goda förutsättningar för vårdens och omsorgens 

medarbetare, t.ex. genom satsningar på arbetsmiljön, men också att arbeta 

strategiskt med planering av kompetensbehov och en ändamålsenlig kom-

petensförsörjning. Nya arbetssätt, inte minst med stöd av ny teknik och ökad 

samverkan, kan bidra till den utvecklingen. 

Tillgänglighetsfrågan är nära kopplad till utvecklingen av den nära vården. I 

dagsläget är primärvården och den s.k. första linjens vård för barn och unga 

inte tillräckligt utvecklad för att den specialiserade psykiatrin, inklusive barn- 

och ungdomspsykiatrin, ska kunna inriktas mot de mer allvarliga tillstånden. 
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Primärvårdens och första linjens arbete med psykisk hälsa, psykisk ohälsa 

och suicid behöver stärkas för att snabbare och effektivare kunna ge stöd till 

personer som söker vård för psykisk ohälsa. Det finns bl.a. behov av att 

organisera omhändertagandet vid psykisk ohälsa på primärvårdsnivån i 

stegvisa och väl sammanhängande insatser, utveckla samverkan mellan 

primärvård och specialistvård, och andra berörda aktörer, samt att tillgodose 

behoven av kompetenshöjande insatser och tillkommande utbildnings-

insatser i primärvården. I detta sammanhang är utvecklingen av en likvärdig 

och sammanhållen vård för barn och unga, som innefattar hälsofrämjande 

och förebyggande arbete, av stor vikt liksom att stärka barnrättsperspektivet 

i vården och omsorgen i enlighet med FN:s konvention om barnets rättig-

heter (barnkonventionen), som är svensk lag. Den prehospitala vården är 

även ett viktigt utvecklingsområde i omställningen till en nära vård genom att 

ge patienter ett bättre omhändertagande vid psykisk ohälsa eller suicidalitet 

och samtidigt avlasta akutsjukvård och sjukhus.  

Vissa grupper behöver uppmärksammas särskilt 

För vissa personer är den psykiska ohälsan långvarig eller livslång och kan 

innebära väsentliga svårigheter att klara den dagliga livsföringen. Det kan 

t.ex. handla om personer med schizofreni och andra psykossjukdomar eller 

personer med psykisk funktionsnedsättning som får stöd enligt socialtjänst-

lagen (2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade. Personer med långvarig eller livslång psykisk ohälsa ska ha 

samma tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och 

omsorg av god kvalitet som personer med somatisk ohälsa. Återkommande 

uppföljningar och utvärderingar indikerar dock att detta inte fullt ut åter-

speglas när det gäller målgruppens nuvarande situation. Denna grupp lever 

ofta i en utsatt situation när det gäller socioekonomiska faktorer såsom 

inkomst, boende, tillgång till arbete eller sysselsättning, delaktighet i sociala 

nätverk och somatisk hälsa. Angeläget är därför att vård- och stödinsatserna 

utvecklas och att implementeringstakten när det gäller införandet av de 

rekommendationer och åtgärder som finns i nationella riktlinjer ökar. Det 

behövs också mer samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och 

socialtjänst samtidigt som insatserna behöver bli mer flexibla och anpassas 

efter patientens eller brukarens behov och önskemål. 

Personer med samsjuklighet eller skadligt bruk och beroende är också en 

särskilt utsatt grupp som inte sällan möter svårigheter när det gäller samord-

ning och samverkan mellan berörda huvudmän och verksamheter. Det gäller 
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inte minst personer som vårdas inom missbruks- och beroendevården eller 

inom den sociala barn- och ungdomsvården inklusive den verksamhet som 

bedrivs på Statens institutionsstyrelse. Det gäller även personer som vårdas 

inom den psykiatriska slutenvården eller inom rättspsykiatrin. Det är av stor 

vikt att insatserna till dessa grupper blir mer samordnade, behovsanpassade 

och personcentrerade. Därtill behöver det förebyggande och främjande 

arbetet samt arbetet med suicidprevention stärkas i relation till målgrup-

perna. Det finns också ett behov av att säkerställa att vården, behandlingen 

och stödet utvecklas och att antalet tvångsåtgärder minimeras.  

Att utsättas för fysisk, psykiskt eller sexuellt våld, är inte sällan en stark 

riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa och innebär ett psykiskt lidande och 

minskad livskvalitet för den enskilde. Det förebyggande arbetet för att upp-

täcka våldsutsatthet och våldsutövande behöver stärkas samtidigt som insat-

serna till barn, unga och vuxna med psykisk ohälsa till följd av våldsutsatthet 

förbättras såväl i det akuta som det icke-akuta skedet, det senare t.ex. i form 

av psykiatrisk traumavård. Flera andra grupper kan också ha ett behov av 

psykiatrisk traumavård eller riktade insatser, såsom tortyröverlevare och 

personer som tillfälligt vistas i Sverige till följd av den ryska invasionen av 

Ukraina samt asylsökande barn, unga, vuxna och äldre som är en riskgrupp 

när det gäller psykisk ohälsa och trauma.  

Det suicidpreventiva arbetet behöver utvecklas och stärkas 

Suicid är inte sällan den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa och leder 

förutom till förlust av människoliv till omfattande psykiskt lidande och för-

sämrad hälsa hos anhöriga och närstående och andra berörda. För att nå, den 

av riksdagen beslutade visionen för det suicidpreventiva arbetet – att ingen 

bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara själv-

mord – (prop. 2007/08:110, bet. 2007/08SoU11, rskr. 2007/08:226) behöv-

er suicidförebyggande insatser finnas på både individ- och befolkningsnivå 

och arbetet intensifieras av alla berörda samhällsaktörer. Det handlar bl.a. 

om stärkt uppföljning och samordning av personer med risk för suicid i 

hälso- och sjukvården och omsorgen och om riktade insatser till personer 

med ökad risk för att begå självmord, såsom män, hbtqi-personer, personer 

med samsjuklighet i psykisk ohälsa och missbruk eller beroende, personer 

som nyligen skrivits ut från sjukhusvård till följd av suicidförsök eller annan 

avsiktligt självdestruktiv handling samt efterlevande. Samtidigt behöver det 

övergripande suicidpreventiva arbetet, t.ex. genom strategier och handlings-

planer med tillhörande aktiviteter, prioriteras på lokal och regional nivå.  
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1.3   Andra pågående initiativ och insatser som berör området psykisk 

hälsa och suicidprevention  

För att åstadkomma en förbättring av insatserna inom området psykisk hälsa 

och suicidprevention krävs ett strategiskt, effektivt och långsiktigt arbete 

som bygger på samordning och samverkan mellan flera olika aktörer på olika 

nivåer. Det är ett stort och komplext område med varierande behov av åtgär-

der. På nationell nivå bedrivs arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga 

psykisk ohälsa och suicid samt att erbjuda en vård och omsorg som är till-

gänglig, säker och av god kvalitet, dels genom hälso- och sjukvårdspolitiken 

och socialtjänstpolitiken men också genom den övergripande nationella folk-

hälsopolitiken och inom ramen för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 

2030. Arbetet bedrivs även genom regeringens strategi för statens insatser 

inom området psykisk hälsa och det nationella handlingsprogrammet för 

suicidprevention. Staten och SKR kommer för 2023 även att ingå ett antal 

överenskommelser inom hälso- och sjukvårdsområdet som har bäring på 

arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention och på de insatser som 

stimuleras genom denna överenskommelse.  

Förutom de överenskommelser som träffas mellan staten och SKR för 2023 

finns också flera andra pågående insatser som är av stor vikt för utvecklingen 

inom området: 

− Den nationella läkemedelsstrategin,  

− Vision e-hälsa 2025, 

− Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 

kvinnor,  

− Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet, 

− Den samlade strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 

tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025 (ANDTS-strategin),  

− Den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd, 

− Den nationella anhörigstrategin inom hälso- och sjukvård och omsorg, 

− Regeringens strategi för att motverka hemlöshet 2022–2026. 

För närvarande pågår även flera stora omställningar i den svenska hälso- och 

sjukvården och omsorgen som påverkar området psykisk hälsa och suicid-

prevention. Det handlar bl.a. om utvecklingen av en god och nära vård med 

primärvården som nav, en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård, mer 

samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer 

med samsjuklighet, och en hållbar, förebyggande och mer tillgänglig social-

tjänst. Därtill pågår initiativ som syftar till att stärka samhällets insatser inom 

narkotikaområdet genom bl.a. ett effektivt narkotikaförebyggande arbete och 
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en god missbruks- och beroendevård, samt åtgärder som har som målsätt-

ning att främja tryggheten, säkerheten och rättssäkerheten i den psykiatriska 

tvångsvården och inom rättspsykiatrin.  

Det är angeläget att de insatser som vidtas med stöd av denna överenskom-

melse så långt som möjligt samordnas med övriga pågående initiativ, detta i 

syfte att skapa förutsättningar för synergier, långsiktighet och förbättrade 

förutsättningar för ett strategiskt arbete där patienten och brukaren står i 

centrum och där vårdens och omsorgens resurser används på bästa sätt. 

2.   Överenskommelsens inriktning och syfte 

Som framgår av avsnitt 1 är staten och SKR, i det följande kallade parterna, 

överens om att det långsiktiga utvecklingsarbete som har bedrivits inom 

området psykisk hälsa och suicidprevention behöver fortsätta och att de 

utmaningar som finns inom området behöver adresseras genom ett stra-

tegiskt, långsiktigt och samordnat utvecklingsarbete som omfattar såväl 

folkhälsopolitiska insatser som hälso- och sjukvård och socialtjänst. Mot 

denna bakgrund har parterna enats om att ingå en förnyad överenskommelse 

om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2023.  

Parterna har enats om att överenskommelsen för 2023 ska syfta till att stimu-

lera kommunala, regionala och länsgemensamma insatser som bidrar till för-

bättringar i verksamheterna och för patienter, brukare och anhöriga utifrån 

de behov som finns inom området psykisk hälsa och suicidprevention på 

nationell, regional och lokal nivå. Området är stort och komplext och omfat-

tar flera målgrupper och perspektiv vilket, enligt parterna, behöver uppmärk-

sammas i utvecklingsarbetet (se avsnitt 1.2). Parterna är därtill överens om 

att det är angeläget att de iakttagelser och utvecklingsbehov som Social-

styrelsen och Folkhälsomyndigheten redogör för inom ramen för uppdraget 

att följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom 

området psykisk hälsa (S2020/01044) omsätts av kommuner och regioner i 

det praktiska utvecklingsarbetet (se avsnitt 6.3). 

I syfte att skapa långsiktighet, förutsägbarhet och goda planeringsförutsätt-

ningar för kommuner och regioner och andra berörda aktörer har parterna 

enats om att inriktningen på överenskommelsen 2023 kvarstår oförändrad 

från föregående överenskommelse inom området. Målsättningen med 

överenskommelsen är därmed fortsatt att öka tillgängligheten till vård och stöd av 

god kvalitet och att främja psykisk hälsa och förebygga och motverka psykisk ohälsa och 

suicid för personer i alla åldrar. Målsättningen är även att de insatser som vidtas 
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med stöd av överenskommelsen ska bidra till ökad jämlikhet i hälsa, jämställdhet 

mellan kvinnor och män och att stärka barnrättsperspektivet i enlighet med barnkonven-

tionen. Parterna har därtill enats om att de prioriterade områden som lades 

fast i 2019 års överenskommelse även kommer att ange inriktningen för 

arbetet under 2023 (se avsnitt 3). 

Parterna är vidare överens om att det finns ett behov av fortsatta insatser för 

att stimulera primärvårdsnivåns arbete med psykisk hälsa, psykisk ohälsa och 

suicidprevention. Målsättningen är att skapa förutsättningar för att primär-

vården ska vara första ingång vid psykisk ohälsa och kunna erbjuda ett 

kvalificerat omhändertagande för såväl barn och unga som vuxna och äldre. 

En väl utbyggd och dimensionerad primärvård är ett nödvändigt fundament 

för att säkerställa en personcentrerad vård med hög kontinuitet som präglas 

av samarbete mellan olika professioner och kompetenser. I budgetproposi-

tionen för budgetåret 2023 (prop. 2022/23:1) framgår att regeringen avser 

att avsätta 3 miljarder kronor årligen fr.o.m. 2023 för omställningen till en 

nära vård med primärvården som nav. Initiativ för att utveckla primär-

vårdens arbete med psykisk hälsa, psykisk ohälsa och suicidprevention kan 

även vidtas med stöd av denna överenskommelse. Vägledande i arbetet med 

primärvårdens utveckling avseende psykisk ohälsa kan vara de slutsatser som 

lämnats av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård i 

betänkandet God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) 

samt utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga 

i betänkandet Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn 

och unga (SOU 2021:34). 

I budgetpropositionen för 2023 har regeringen aviserat att en ny strategi 

inom området psykisk hälsa och suicidprevention ska tas fram med ut-

gångspunkt i det underlag som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, 

tillsammans med 24 berörda myndigheter, ska redovisa till regeringen senast 

den 1 september 2023 (S2020/06171). Parterna är mot denna bakgrund 

eniga om att den nuvarande nationella strategin inom området psykisk hälsa, 

”Fem fokusområden fem år framåt”, fortsatt ska ligga till grund för arbetet 

fram till dess att en ny inriktning kommer på plats. Parterna är också eniga 

om att ett omtag avseende överenskommelsen ska göras när den nya 

strategin finns på plats och att den kommande strategin med uppföljnings-

bara mål, kan utgöra ett stöd i hur framtida överenskommelser kan utformas 

och kommuners och regioners insatser följas upp. 
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Parterna är därtill överens om att staten, inom ramen för överenskommelsen 

2023, avsätter totalt 1 640 500 000 kronor för utvecklingsarbetet, varav 

1 615 000 000 kronor fördelas till kommuner och regioner och 25 500 000 

kronor fördelas till SKR.  

3.   Överenskommelsens innehåll och prioriterade områden  

3.1   Prioriterat område: Utvecklingsarbete utifrån lokala och regionala 

handlingsplaner  

Kommuner och regioner har i enlighet med 2016 års överenskommelse 

inom området psykisk hälsa tilldelats medel för att, baserat på befolkningens 

behov, ta fram lokala och regionala handlingsplaner inklusive målsättningar 

och åtgärder för att utveckla ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete 

inom området psykisk hälsa och suicidprevention. I överenskommelserna för 

perioden 2017–2022 har medel därefter tilldelats kommuner och regioner för 

att, vid behov, uppdatera och revidera handlingsplanerna och tillhörande 

målsättningar samt för att genomföra de åtgärder som framgår av handlings-

planerna. Därtill har medel fördelats till kommuner och regioner för att öka 

kvaliteten på och tillgängligheten till akutpsykiatriska bedömningar och om-

händertagande såväl som mer planerade psykiatriska omvårdnadsinsatser 

utanför sjukhuset i form av t.ex. mobila lösningar eller liknande.  

För att skapa långsiktigt hållbara resultat är parterna överens om att fortsatt 

stödja det utvecklingsarbete som pågår utifrån de lokala och regionala hand-

lingsplaner som huvudmännen har tagit fram i enlighet med 2016–2022 års 

överenskommelser. Inom ramen för det prioriterade området ska kommuner 

och regioner, vid behov, göra kompletterande och fördjupade analyser av 

befolkningens behov inom området. Om resultatet av de kompletterande 

och fördjupade analyserna visar att det finns skäl ska kortsiktiga och lång-

siktiga mål, inklusive indikatorer för uppföljning, revideras. Enligt Social-

styrelsens och Folkhälsomyndighetens uppföljning av överenskommelserna 

behöver särskilt användningen av behovsanalyser som grund för att iden-

tifiera och prioritera behov på lokal och regional nivå öka liksom arbetssät-

ten för uppföljning och kvalitetssäkring av insatserna. Enligt myndigheterna 

finns också skäl att, inom ramen för det strategiska utvecklingsarbetet, verka 

för att uppmärksamma insatser för att utveckla det förebyggande och 

främjande arbetet inom folkhälsopolitikens alla målområden, bl.a. avseende 

strukturella bestämningsfaktorer för psykisk hälsa och ojämlikheter i psykisk 

hälsa (se avsnitt 6.3). Angeläget är även att samordna handlingsplanerna med 
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de handlingsplaner som finns eller är under framtagande inom det suicid-

preventiva området (se avsnitt 3.6). Vidare ingår att fortsatt utveckla och 

genomföra de insatser och aktiviteter som framgår av de lokala och regionala 

handlingsplanerna samt genomföra annat utvecklingsarbete som initierats 

med stöd av tidigare överenskommelser inom området psykisk hälsa och 

suicidprevention, t.ex. avseende primärvårdens arbete med psykisk hälsa, 

psykisk ohälsa och suicidprevention, mobila lösningar, behov av förbättrad 

tillgänglighet till såväl första linjen som specialistinsatser, samt behov av 

samordning och samverkan.  

Fördelning av medel: Parterna är överens om att staten inom ramen för 2023 

års överenskommelse avsätter totalt 414 000 000 kronor för ett fortsatt ut-

vecklingsarbete utifrån lokala och regionala handlingsplaner samt tillhörande 

aktiviteter inklusive utvecklingen av mobila lösningar eller liknande arbets-

modeller/funktioner. Av dessa medel fördelas 217 000 000 kronor till 

regionerna och 197 000 000 kronor till kommunerna. Medlen fördelas efter 

befolkningsmängd.  

3.2   Prioriterat område: Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk 

ohälsa bland barn och unga samt insatser för att stärka första-linjens 

vård och barn- och ungdomspsykiatrin 

Det långsiktigt förebyggande och främjande arbetet är en förutsättning för 

att det folkhälsopolitiska målet att skapa förutsättningar för en god och jäm-

lik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 

generation ska kunna uppnås. Så gott som alla barn och unga kommer under 

livet i kontakt med mödra- och barnhälsovården, förskolan, skolan och dess 

elevhälsa. Många barn och unga kommer också i kontakt med annan verk-

samhet, såsom fritidshemmet eller socialtjänsten, samt med första-linjens 

vård. Dessa verksamheter spelar en viktig roll när det gäller att främja en 

positiv hälsoutveckling hos barn och för att förebygga samt fånga upp pro-

blem i ett tidigt skede. Förutom ett stärkt och utvecklat förebyggande och 

främjande arbete är det av stor betydelse att barn och unga med psykisk 

ohälsa får ett snabbt och kvalificerat omhändertagande samt att vården, 

inklusive barn- och ungdomspsykiatrin är sammanhållen, tillgänglig och av 

god kvalitet. Uppföljningar visar dock att det fortsatt finns utmaningar 

avseende såväl förebyggande och främjande insatser som när det gäller 

tillgängligheten till första-linjens vård och barn- och ungdomspsykiatrin. 

Parterna är mot denna bakgrund överens om att insatser för att främja 

psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga samt för att 
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stärka första-linjens vård och barn- och ungdomspsykiatrin fortsatt ska 

stimuleras inom överenskommelsen. Målsättningen är att skapa förutsätt-

ningar för ett ökat psykiskt välbefinnande i barn- och ungdomsgruppen och 

en tillgänglig första-linjens vård respektive specialiserad vård för barn och 

unga med psykisk ohälsa. Sådana insatser kan även bidra till att motverka att 

barn och unga avlider i suicid. 

Inom ramen för det prioriterade området ska kommuner och regioner gem-

ensamt arbeta för att stärka och utveckla arbetet med att främja psykisk hälsa 

och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Sådana insatser samman-

faller många gånger med mål och insatser inom ett bredare förebyggande 

och främjande arbete. Kunskapsbaserade och väl utformade insatser kan 

därför få effekter på många problemområden samtidigt. Genom ökad sam-

verkan i det främjande och förebyggande arbetet kan även resultat på fler 

områden uppnås och arbetet bli mer effektivt. För att arbetet ska bli mer 

träffsäkert kan det också finnas skäl att vidta åtgärder för en mer strategisk 

styrning, uppföljning och utvärdering. De behovsanalyser som genomförs 

inom ramen för de lokala och regionala handlingsplanerna bör kunna vara 

vägledande i detta arbete (se avsnitt 3.1). 

Första-linjens vård för barn och unga är benämningen på verksamheter som 

har i uppdrag att ta emot barn och unga med psykisk ohälsa oavsett orsak. 

Första-linjens organisering varierar mellan regioner. Vanligtvis inkluderas 

ungdomsmottagningar, familjecentraler och vissa andra integrerade verksam-

heter, de medicinska delarna av elevhälsan samt primärvård eller specialist-

vård. Som framgår av avsnitt 2 behöver insatser vidtas som syftar till att 

stödja utvecklingen av primärvårdsnivån som ingång vid psykisk ohälsa för 

barn och unga. För att detta ska kunna uppnås kan finnas skäl att organisera 

och planera vården så att första-linje-verksamheterna för barns och ungas 

psykiska hälsa införlivas i primärvårdsuppdraget. Det är också av vikt att 

stimulera en mer sammanhållen vård och smidigare övergångar mellan verk-

samheter och mellan barn- och vuxenvård. Detta kräver goda former för 

samverkan mellan berörda aktörer, inklusive socialtjänsten, elevhälsan och 

tandvården. Därtill är det angeläget att barn- och ungdomskompetensen i 

första linjens vård stärks och att metoder och arbetssätt för att göra barn och 

unga delaktiga i sin egen vård används och utvecklas. Samtidigt är det viktigt 

att fortsatt stimulera utvecklingen av gemensam triagering och samarbete 

kring s.k. en väg in-verksamheter i hälso- och sjukvården genom vilka barn 

och unga kan få en snabb bedömning och hänvisning till rätt vårdnivå. 
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Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin behöver öka för de barn 

och unga som är i behov av specialiserad vård vid psykisk ohälsa. Förutom 

kompetensförsörjning och arbetsmiljö finns det skäl att fokusera på arbetet 

med effektiva vårdprocesser som är anpassade till och stödjer målsättningen 

om en förstärkt vårdgaranti. Det bör också vidtas insatser för att stärka sam-

verkan mellan primärvården och första-linjens vård och barn- och ungdoms-

psykiatrin. Det kan t.ex. innebära att utveckla rutiner och arbetssätt för att 

den specialiserade vården ska kunna finnas nära och tillgänglig för konsulta-

tion för primärvården eller att utveckla och använda effektiva arbetssätt t.ex. 

genom digitalisering. Medel för att korta väntetiderna och köerna till barn- 

och ungdomspsykiatrin och stärka regionernas möjligheter att arbeta strate-

giskt med tillgänglighetsfrågorna fördelas även inom överenskommelsen om 

ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023.  

Fördelning av medel: Parterna är överens om att staten inom ramen för 2023 

års överenskommelse avsätter totalt 527 000 000 kronor för insatser för att 

främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga samt för 

att stärka första-linjens vård och barn- och ungdomspsykiatrin. Av dessa 

medel fördelas 377 000 000 kronor till regionerna. Resterande 150 000 000 

kronor fördelas till länen för att stärka och utveckla ungdomsmottagning-

arnas arbete. Medlen fördelas efter andelen barn och unga 0–25 år i respek-

tive region. Medlen till ungdomsmottagningarna utbetalas till den aktör som 

regionen och länets kommuner har angett som mottagare.  

3.3   Prioriterat område: En mer sammanhållen, behovsanpassad och 

personcentrerad vård och omsorg för personer med samsjuklighet 

Personer med samsjuklighet, dvs. personer som samtidigt uppfyller diagnos-

tiska kriterier för två eller flera sjukdomar, är en särskilt utsatt grupp som 

inte sällan behöver parallella insatser från flera verksamheter och huvudmän. 

Det kan handla om personer som har såväl somatiska som psykiska besvär 

eller om personer som har ett skadligt bruk eller beroende av bl.a. alkohol 

eller narkotika och samtidig samsjuklighet med andra psykiatriska tillstånd. 

Under senare år har fokus på målgruppen personer med samsjuklighet och 

målgruppens behov ökat men fortfarande finns stora utmaningar vad gäller 

personer i behov av sammansatta insatser från såväl kommuner som region-

er. Detta bekräftas av flera utredningar och rapporter som har konstaterat att 

ansvarsfördelningen mellan huvudmännen är otydlig, att insatserna ofta är 

fragmentiserade samt att tillgängligheten, samordningen och kontinuiteten 

brister. Parterna är mot denna bakgrund överens om att insatser för att skapa 
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förutsättningar för en mer sammanhållen, behovsanpassad och personcen-

trerad vård och omsorg för personer med samsjuklighet fortsatt ska stimule-

ras inom ramen för överenskommelsen. Målsättningen är att samtidiga diag-

noser eller hälsoproblem hos personer med psykisk ohälsa ska uppmärksam-

mas i högre utsträckning, att insatserna till målgruppen ska utvecklas och att 

vården och omsorgen ska vara mer flexibel och anpassad efter individen.  

Inom ramen för det prioriterade området ska kommuner och regioner arbeta 

för att skapa förutsättningar för att insatserna till personer med samsjuklighet 

blir mer sammanhållna, flexibla och individanpassade. Detta t.ex. genom att 

utveckla långsiktiga samverkansformer inom och mellan verksamheter lik-

som arbetssätt, metoder och samverkansverktyg för att stödja såväl det före-

byggande och främjade arbetet, och arbetet med suicidprevention, som 

arbetet med samordning av komplexa vårdbehov. Vidare finns skäl att stödja 

kompetensutveckling i verksamheterna avseende olika former av samsjuk-

lighet då detta kan leda till ökade förmågor hos personalen i vården och 

omsorgen att upptäcka och behandla samsjuklighet. Det är också viktigt att 

öka tillgängligheten till vård och omsorg för målgruppen och att stimulera 

vård- och stödinsatser som är anpassade efter målgruppens förutsättningar 

och behov, t.ex. i form av självvald inläggning, lågtröskelverksamheter eller 

insatser riktade till äldre med sammansatta behov. Det finns också anledning 

att arbeta vidare med i övrigt identifierade behov i verksamheterna, baserat 

på de analyser och uppföljningar som kommuner och regioner har genom-

fört inom ramen för det prioriterade området med stöd av medel från över-

enskommelserna 2019–2022. Vägledande i arbetet kan vara de slutsatser som 

lämnats av Samjuklighetsutredningen i betänkandet Från delar till helhet – 

En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser 

till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93). 

Fördelning av medel: Parterna är överens om att staten inom ramen för 2023 

års överenskommelse avsätter totalt 200 000 000 kronor till länen för insat-

ser för att skapa en mer sammanhållen, behovsanpassad och personcentre-

rad vård och omsorg för personer med samsjuklighet. Medlen utbetalas till 

den aktör som regionen och länets kommuner har angett som mottagare 

med fördelningsnyckeln 5 000 000 kronor per län och resten fördelat efter 

befolkningsmängd. 
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3.4   Prioriterat område: En kunskapsbaserad och säker vård och 

omsorg  

Målsättningen med kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvården och 

omsorgen är att bästa tillgängliga kunskap ska kunna användas i varje pati-

ent- eller brukarmöte och att ny kunskap kontinuerligt ska utvecklas, delas 

och omsättas av professionen. Förutom att stärka professionens långsiktiga 

lärande är kunskapen också ett viktigt verktyg för att åstadkomma en mer 

jämlik och säker vård och omsorg och för att stärka patient- och brukar-

medverkan. Även om kunskapsstyrningen inom vården och omsorgen över 

tid har stärkts och arbetet med patientsäkerhet har utvecklats visar uppfölj-

ningar att det fortsatt finns skäl att stimulera insatser som syftar till att öka 

följsamheten till nationella riktlinjer och andra kunskapsstöd samt att arbeta 

aktivt med insatser för att minska vårdskador eller missförhållanden inom 

vård och omsorg. Parterna är mot denna bakgrund överens om att insatser 

för att skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och säker vård och 

omsorg fortsatt ska stimuleras inom ramen för överenskommelsen. Mål-

sättningen är att vården och omsorgen ska bli mer kunskapsbaserad och 

säker vilket är en förutsättning för ökad jämlikhet och personcentrering.  

Inom ramen för det prioriterade området ska kommuner och regioner arbeta 

för att stärka användningen och implementeringen av nationellt framtagen 

kunskap, såsom nationella riktlinjer, nationella vård- och insatsprogram eller 

andra kunskapsstöd, som har bäring på området psykisk hälsa och suicid-

prevention. Det kan t.ex. handla om att ta fram handlingsplaner för att 

införa riktlinjerna, anordna informationsaktiviteter, fortbilda personal och 

utveckla befintliga eller etablera samverkansavtal för hur samverkan i en-

skilda ärenden ska ske. Angeläget är också att skapa förutsättningar för 

systematisk uppföljning på verksamhetsnivå och på övergripande nivå i syfte 

att kunna följa utvecklingen av kvaliteten i vården och omsorgen, t.ex. med 

hjälp av de nationella psykiatriska kvalitetsregistren. Det är också av stor vikt 

att säkerställa uppföljning på individuell nivå då t.ex. läkemedelsuppföljning-

ar är avgörande för en god och säker vård, inte minst bland äldre.  

Det finns också anledning att stärka arbetet med patientsäkerhet i hälso- och 

sjukvården genom att t.ex. utveckla handlingsplaner, principer och priorite-

ringar med bäring på området psykisk hälsa och suicidprevention, utifrån 

målsättningarna i den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet. Att 

utveckla arbetet inom vården och omsorgen när det gäller utredningar och 

anmälningar av vårdskador eller missförhållanden, inte minst avseende suicid 
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och suicidförsök, är också ett viktigt utvecklingsområde (se avsnitt 3.6). 

Detta handlar bl.a. om att säkerställa goda rutiner, att utredningar avseende 

vårdskador eller missförhållanden genomförs med god kvalitet och anmäls i 

överenstämmelse med bestämmelserna i gällande lagstiftning samt att vidta 

adekvata åtgärder utifrån utredningarna och att följa upp förbättringar i 

verksamheterna.  

Fördelning av medel: Parterna är överens om att staten inom ramen för 2023 

års överenskommelse avsätter totalt 200 000 000 kronor för insatser som 

syftar till att skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och säker vård 

och omsorg. Av medlen fördelas 100 000 000 kronor till regionerna och 

100 000 000 kronor till kommunerna. Medlen fördelas efter befolknings-

mängd.   

3.5   Prioriterat område: En systematisk patient-, brukar- och 

anhörigmedverkan i vården och omsorgen 

En systematisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan är viktig för att 

säkerställa en god kvalitet på de insatser som ges inom vården och omsorgen 

men också för att identifiera strategiska utvecklingsbehov och bidra till 

personcentrering. Under det senaste året har Socialstyrelsen, i uppföljningen 

av överenskommelserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention, 

kunnat se en försiktig förskjutning där huvudmännens insatser nu till större 

del handlar om att bjuda in patienter, brukare och anhöriga till delaktighet 

och inflytande. Samtidigt uppmärksammar Socialstyrelsen att patient-, 

brukar- och anhöriginflytandet varierar mellan olika områden inom överens-

kommelsen och mellan kommuner och regioner. Parterna är mot denna 

bakgrund överens om att insatser för att skapa förutsättningar för en syste-

matisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan i vården och omsorgen fort-

satt ska stimuleras inom ramen för överenskommelsen. Målsättningen är att 

patient-, brukar- och anhöriginflytandet i vården och omsorgen ska öka och 

att vården och omsorgen i förlängningen ska bli mer patient-, brukar- och 

anhörigcentrerad.  

Inom ramen för prioriterade området ska kommuner och regioner arbeta för 

att skapa förutsättningar för ett ökat patient-, brukar- och anhöriginflytande 

på såväl individuell nivå som på verksamhetsnivå och systemnivå. Särskilt 

angeläget är att utveckla former för praktiskt brukarinflytande och att 

användningen av utarbetade konkreta metoder och arbetssätt för brukar-
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delaktighet ökar. Att åstadkomma ett ökat patient-, brukar- och anhörig-

inflytande kräver, för att bli framgångsrikt, en struktur och en långsiktig 

strategi som involverar planering, genomförande och uppföljning, såväl på 

individnivå som på de mer övergripande nivåerna. De behovsanalyser som 

genomförs inom ramen för de lokala och regionala handlingsplanerna bör 

kunna vara vägledande i detta arbete (se avsnitt 3.1). Dessa behovsanalyser 

bör även kunna vara vägledande i hur patienter, brukare och anhöriga ska 

kunna involveras inom ramen för överenskommelsens samtliga prioriterade 

områden. 

Fördelning av medel: Parterna är överens om att staten inom ramen för 2023 

års överenskommelse avsätter totalt 24 000 000 kronor till länen för att 

stimulera och stärka en systematisk patient- och brukarmedverkan i vården 

och omsorgen. Medlen fördelas med 1 000 000 kronor per län, förutom de 

tre storstadslänen som tilldelas 2 000 000 kronor vardera. Mottagare av 

medlen är den aktör som kommuner och region har angett som mottagare. 

3.6   Prioriterat område: Ett stärkt och utvecklat suicidpreventivt arbete 

Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv 

kan leda till både stort psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga 

och närstående och andra berörda. För att skapa förutsättningar för ett 

strategiskt och kunskapsbaserat suicidpreventivt arbete behöver suicidföre-

byggande insatser finnas på både individ- och befolkningsnivå och arbetet 

intensifieras av alla berörda samhällsaktörer. Även om det suicidpreventiva 

arbetet har utvecklats under senare år är den av riksdagen beslutade visionen 

för det suicidpreventiva arbetet – att ingen bör hamna i en så utsatt situation 

att den enda utvägen upplevs vara självmord – inte uppnådd. Parterna är 

mot denna bakgrund överens om att insatser för att skapa förutsättningar för 

ett stärkt och utvecklat suicidpreventivt arbete fortsatt ska stimuleras inom 

ramen för överenskommelsen. Målsättningen är att det suicidpreventiva 

arbetet på lokal och regional nivå ska intensifieras och att dessa insatser i 

förlängningen ska leda till att antalet suicid minskar. 

Inom ramen för det prioriterade området ska kommuner och regioner arbeta 

för att utveckla det strategiska suicidpreventiva arbetet på lokal och regional 

nivå genom individ- och befolkningsbaserade insatser. Förutom att ta fram 

handlingsplaner eller motsvarande policy-dokument för hur det suicid-

preventiva arbetet kan bedrivas på basis av lokala eller regionala behov, är 

det angeläget att utveckla uppföljningen av redan beslutade eller kommande 
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insatser. Det finns också skäl att fortsatt verka för att integrera det strate-

giska arbetet med suicidprevention med det strategiska arbetet inom psykisk 

hälsa-området, detta då insatser som syftar till att främja psykisk hälsa, 

förebygga psykisk ohälsa och skapa förutsättningar för en tillgänglig vård 

och omsorg av god kvalitet ofta verkar suicidpreventivt (se avsnitt 3.1). Sam-

tidigt behövs även insatser för att omsätta det nationella suicidpreventiva 

handlingsprogrammet till praktisk verklighet och det finns även skäl att verka 

för att arbeta suicidpreventivt inom ramen för folkhälsopolitikens samtliga 

åtta målområden.  

Insatser som riktas direkt till personer med suicidrisk behöver också öka och 

vidtas redan i patientens möte med hälso- och sjukvården och omsorgen. 

Uppföljningen av patienter med suicidalitet bör t.ex. vara en självklar del av 

vård- och omsorgsprocessen men också att utveckla det suicidpreventiva 

arbetet inom ramen för arbetet med patientsäkerhet i syfte att skapa ett 

systematiskt förbättringsarbete (se avsnitt 3.4). Det är också angeläget att 

stärka insatserna till grupper med särskild risk för suicid samt att intensifiera 

arbetet med stöd till efterlevande. Därtill finns fortsatta behov av kompe-

tensutveckling för personal som möter personer med suicidalitet, såväl inom 

vården och omsorgen som inom andra områden, samt att förbättra sam-

verkan i behandlingen av personer med suicidalitet. Samarbetet med patien-

ter, anhöriga och närstående samt med det civila samhällets organisationer är 

också ett viktigt utvecklingsområde. 

Fördelning av medel: Parterna är överens om att staten inom ramen för 

2023 års överenskommelse avsätter totalt 200 000 000 kronor till länen för 

insatser som syftar till ett stärkt och utvecklat suicidpreventivt arbete på lokal 

och regional nivå. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. Medlen utbetalas 

till den aktör som regionen och länets kommuner har angett som mottagare.  

3.7   Prioriterat område: En förstärkt psykiatrisk traumavård  

Med psykiatrisk traumavård åsyftas insatser som syftar till att förebygga, 

behandla och rehabilitera traumatiska upplevelser, inklusive diagnoser eller 

tillstånd. Traumavårdsinsatser behandlas främst inom specialistpsykiatrin 

men primärvården och första linjens vård för barn och unga har också en 

nyckelroll i att identifiera och behandla personer med symtom på trauma. 

Under senare år har behovet av traumavårdsinsatser i olika verksamheter 

uppmärksammas i högre utsträckning och ett utvecklingsarbete för att stärka 
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den psykiatriska traumavården har påbörjats. Fortfarande finns dock utveck-

lingsbehov inom området, inte minst i relation till att förbättra identifiering 

och diagnostik av trauma, öka tillgängligheten till traumavårdande insatser 

och säkerställa att gruppen med komplexa trauman får rätt vård och stöd. 

Parterna är mot denna bakgrund överens om att insatser för att stärka den 

psykiatriska traumavården fortsatt ska stimuleras inom ramen för överens-

kommelsen. Målsättningen är att hälso- och sjukvårdspersonalens kompe-

tens ska förbättras avseende såväl förbyggande insatser som när det gäller 

identifiering, diagnostik och behandling av trauma, oavsett komplexitet eller 

orsak, samt att tillgängligheten till traumavårdsinsatser ska öka.  

Inom ramen för det prioriterade området ska regionerna arbeta för att 

utveckla insatserna till personer som är i behov av psykiatrisk traumavård 

inom såväl specialistpsykiatrin som inom primärvården och första linjens 

vård för barn och unga. Särskilt angeläget är att bl.a. öka användningen av 

kunskapsbaserade metoder inklusive identifiering och diagnostik samt att 

bidra till kompetensutveckling hos professionen. Det finns också skäl att 

verka för att tillgängligheten till psykiatriska traumavårdsinsatser ökar och att 

insatser riktas till särskilt utsatta grupper.  För att kunna utforma verk-

ningsfulla insatser bör insatserna utgå från lokala och regionala behov och 

följas upp på ett adekvat och ändamålsenligt sätt. De behovsanalyser som 

genomförs inom ramen för de lokala och regionala handlingsplanerna bör 

kunna vara vägledande i detta arbete (se avsnitt 3.1).  

Fördelning av medel: Parterna är överens om att staten inom ramen för 2023 

års överenskommelse avsätter totalt 50 000 000 kronor till regionerna i syfte 

att stärka den psykiatriska traumavården. Medlen fördelas efter befolknings-

mängd. 

4.   Insatser som SKR ska genomföra inom ramen för överenskom-

melsen  

Parterna är överens om att SKR, inom ramen för överenskommelsen 2023, 

ska genomföra insatser för att samordna kommuners och regioners utveck-

lingsarbete samt utveckla verksamhetsnära initiativ och lösningar som kan 

användas som stöd för det lokala och regionala förbättringsarbetet. Insat-

serna ska skapa förutsättningar för regioner och kommuner att påskynda 

utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention, i enlighet 

med överenskommelsens övergripande inriktning och tillhörande priorite-

rade områden. SKR:s insatser ska, så långt det är möjligt, samordnas med de 
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statliga myndigheternas insatser inom området och utgå från nationella rikt-

linjer och annat kunskapsunderlag som tas fram av de statliga myndigheter-

na. Inom ramen för arbetet ska SKR: 

− stödja kommuner och regioner i utvecklingen av arbetssätt och 

organisering som ökar möjligheterna till att barn och unga får rätt 

insatser i rätt tid som ges på rätt nivå,  

− stödja kommuner och regioner i den pågående omställningen mot en 

god och nära vård avseende arbetet med psykisk hälsa, psykisk ohälsa 

och suicidprevention,  

− stödja kommuner och regioner i det lokala och regionala suicidpreven-

tiva arbetet med fokus på dels handlingsplaner, dels individ- och 

verksamhetsinriktade insatser,  

− stödja kommuner och regioner i syfte att stärka den psykiatriska 

heldygnsvårdens, den psykiatriska tvångsvårdens och rättspsykiatrins 

kvalitet samt genom åtgärder för att minska tvångsåtgärder och stärka 

samverkan mellan och inom kommuner och regioner vid utskrivning 

från sluten psykiatrisk vård, 

− stödja kommuner och regioner i att utveckla den prehospitala akut-

psykiatrin, mobila lösningar och liknande samt att utveckla den digitala 

vården och omsorgen och digitala lösningar,  

− stödja kommuner och regioner i utvecklingen av krisstöd och trauma-

behandling, 

− stödja kommuner och regioner i utvecklingen av vården och omsorgen 

för personer med allvarliga, långvariga eller livslånga psykiatriska till-

stånd eller för personer med stora samordningbehov, 

− utifrån de statliga myndigheternas framtagna kunskap stödja sprid-

ningen, användningen och implementeringen av nationella riktlinjer och 

nationella vård- och insatsprogram, i kommuner och regioner, för att i 

förlängningen få mer jämlika och kunskapsbaserade insatser,  

− bidra med samordning och erfarenhetsutbyte kring utvecklingsarbetet 

och stöd till uppföljning och analyser som kan vara av intresse för flera 

kommuner och regioner.  

SKR ska även samverka med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i 

deras uppdrag att ta fram anvisningar till kommuner och regioner för hur 

insatserna i överenskommelsen ska redovisas (se avsnitt 6.1). SKR ska därtill, 

senast den 31 januari 2023, till Regeringskansliet (Socialdepartementet) 
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inkomma med uppgifter om mottagare för de medel som fördelas till läns-

gemensamma insatser inom ramen för överenskommelsen, baserat på upp-

gifter från kommuner och regioner. 

5.   Medelstilldelning i 2023 års överenskommelse 

Överenskommelsen 2023 omfattar totalt 1 640 500 000 kronor, varav 1 615 

000 000 kronor fördelas till kommuner och regioner och 25 500 000 kronor 

fördelas till SKR. Insatserna riktar sig till all offentligt finansierad vård och 

omsorg. Beslut om utbetalning av medel till kommuner, regioner och SKR 

under 2023 sker genom ett särskilt regeringsbeslut ställt till Kammarkollegiet 

(se avsnitt 7). I tabellen redovisas medelsfördelningen uppdelat per priorite-

rat område och mottagare under 2023.  

Tabell Överenskommelse inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023  

Angivet i tusental kronor 

*Förklaring av mottagare  

Kommuner, regioner, län eller SKR via Kammarkollegiet innebär att medlen betalas ut till 

Kammarkollegiet för att sedan fördelas till kommuner, regioner, län eller SKR.  

 Belopp (kr) Mottagare* 

Regioner    

Utvecklingsarbete utifrån lokala och regionala 
handlingsplaner  217 000 Regioner via KK 

Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa 
bland barn och unga samt insatser för att stärka första-
linjens vård och barn- och ungdomspsykiatrin 

377 000 Regioner via KK 

En kunskapsbaserad och säker vård och omsorg 100 000 Regioner via KK 

En förstärkt psykiatrisk traumavård  50 000  Regioner via KK 

Kommuner    

Utvecklingsarbete utifrån lokala och regionala 
handlingsplaner  197 000 Kommuner via 

KK 

En kunskapsbaserad och säker vård och omsorg  100 000 Kommuner via 
KK 

Länsgemensamma medel   

En mer sammanhållen, behovsanpassad och 
personcentrerad vård och omsorg för personer med 
samsjuklighet 

200 000 
Till länen via KK 

En systematisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan 
i vården och omsorgen 

24 000 Till länen via KK 

Stärkt och utvecklat suicidpreventivt arbete  200 000 Till länen via KK 

Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa 
bland barn och unga samt insatser för att stärka första-
linjens vård och barn- och ungdomspsykiatrin - medel 
till ungdomsmottagningar 

150 000 Till länen via KK 

SKR    

Utvecklingsarbete och samordning av kommuner och 
regioner 25 500 Till SKR via KK 

Totalt   

Totalt regioner  744 000  

Totalt kommuner 297 000  

Totalt län   574 000  

Totalt SKR  25 500  

Totalt överenskommelsen 1 640 500 000 
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5.1   Fördelningsmodeller gällande medel till kommuner och regioner i 

överenskommelsen 

Medelsfördelningen till kommuner och regioner i överenskommelsen 2023 

baseras på befolkningsmängd, i enlighet med data från Statistiska central-

byrån per den 1 november 2022. För följande satsningar används andra för-

delningsmodeller under 2023: 

− medel till insatser för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa 

bland barn och unga samt för att stärka första linjens vård och barn- och 

ungdomspsykiatrin fördelas utifrån andel i befolkningen som är 0–25 år 

i respektive region,  

− medel till insatser för en systematisk patient-, brukar- och anhörig-

medverkan i vården och omsorgen fördelas med 1 000 000 kronor per 

län förutom de tre storstadslänen som tilldelas 2 000 000 kronor 

vardera,  

− medel till insatser för att skapa en mer sammanhållen, behovsanpassad 

och personcentrerad vård och omsorg för personer med samsjuklighet 

utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner har angett 

som mottagare, utifrån fördelningsnyckeln 5 000 000 kronor per län och 

resterande medel fördelat efter befolkningsmängd. 

6.   Redovisning och uppföljning av insatserna i överenskommelsen  

Parterna är överens om att de insatser som har vidtagits med stöd av medlen 

i överenskommelsen ska redovisas och följas upp, i enlighet med vad som 

följer av avsnitt 6.1 och 6.2. 

6.1   Kommuners och regioners redovisning och uppföljning  

Kommuner och regioner ska redovisa de insatser som har genomförts med 

stöd av medlen från överenskommelsen samt användning och förbrukning 

av medel för verksamhetsåret 2023. I detta ingår att redovisa effekter och 

måluppfyllelse av vidtagna insatser. Redovisningen ska lämnas i det enkät-

verktyg som tillhandahålls av Socialstyrelsen, senast den 31 mars 2024. 

Anvisningar om hur redovisningen ska gå till ska finnas tillgängliga för kom-

muner och regioner senast den senast den 31 mars 2023. Kommuners och 

regioners redovisning och uppföljning syftar till att staten på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt ska kunna följa utvecklingen inom området psykisk hälsa 

och suicidprevention och de insatser som kommuner och regioner vidtar 

med stöd av medlen från överenskommelsen (se avsnitt 6.3).  



24 

 

6.2   SKR:s redovisning och uppföljning  

SKR ska redovisa de insatser som har genomförts av SKR med stöd av 

medlen från överenskommelsen under 2023. SKR ska lämna en delrapport 

till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Folkhälsomyndig-

heten och Socialstyrelsen) senast den 30 september 2023. I delrapporten ska 

SKR redogöra för den verksamhet som SKR har bedrivit under första halv-

året 2023. Utgångspunkten ska vara hur SKR arbetat för att samordna kom-

muner och regioner samt utvecklat verksamhetsnära initiativ och lösningar 

som kan användas som stöd för det lokala och regionala förbättringsarbetet, 

i enlighet med det som parterna har kommit överens om i föreliggande 

överenskommelse (se avsnitt 4). I delrapporten ska SKR även redogöra för 

eventuella hinder och utmaningar som förhindrar att mål och ambitioner för 

insatserna inom ramen för överenskommelsen kommer att uppfyllas innan 

årets slut.  

SKR ska lämna en verksamhetsrapport till Regeringskansliet (Socialdeparte-

mentet med kopia till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen) senast den 

31 mars 2024. I verksamhetsrapporten ska SKR redogöra för den verksam-

het som har bedrivits under 2023 med stöd av bidraget. I det ingår att sär-

redovisa kostnaderna och resultat för de olika insatser som genomförts med 

stöd av medlen i överenskommelsen. I redovisningen ska jämställdhets-

perspektivet belysas och det ska framgå hur insatserna har bidragit till det 

jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa och att mäns våld mot 

kvinnor ska upphöra. 

6.3   Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen följer, utvärderar och 

stöder genomförandet av insatserna  

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att följa, 

utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psy-

kisk hälsa (S2020/01044). Inom ramen för uppdraget ska de statliga myndig-

heterna, i samråd med SKR, följa utvecklingen och utvärdera resultaten av 

insatserna i regioner och kommuner i förhållande till de syften och den 

inriktning som anges i överenskommelsen mellan staten och SKR. Det är 

angeläget att de iakttagelser som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten 

redogör för i sina redovisningar och de slutsatser som kommuner och 

regioner själva drar omsätts i det praktiska utvecklingsarbetet (se avsnitt 2).  
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7.   Ekonomiska villkor  

Överenskommelsen för 2023 omfattar totalt 1 640 500 000 kronor, varav  

1 615 000 000 kronor fördelas till kommuner och regioner och 25 500 000 

kronor fördelas till SKR. Av tabellen framgår medelsfördelningen för över-

enskommelsen 2023 uppdelat per prioriterat område och mottagare (se 

avsnitt 5). Beslut om utbetalning av medel till kommuner, regioner och SKR 

under 2023 fattas genom ett särskilt regeringsbeslut ställt till Kammar-

kollegiet. Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 9 Hälsovård, 

sjukvård och social omsorg för budgetåret 2023 uppförda anslaget 1:8 Bidrag 

till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. 

Medlen till kommuner och regioner och till SKR utbetalas engångsvis efter 

rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2023. Den 

information som ska ingå i rekvisitionen framgår av bilagan. Rätten till bidrag 

förfaller om rekvisition inte inkommit inom denna tid. Medel som inte har 

använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 

mars 2024. 

En ekonomisk redovisning för kalenderåret 2023 som visar hur de medel 

som tilldelats SKR har använts ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 

31 mars 2024. Den information som ska ingå i den ekonomiska redovis-

ningen framgår av bilagan.  

Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Kammarkollegiet har rätt att 

begära in kopior av räkenskaper och övrigt underlag som rör bidragets 

användning.  

8.   Godkännande av överenskommelsen  

Överenskommelsen har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit var 

sitt.  

För staten 

genom Socialdepartementet          

Stockholm den 22 december 2022 

 

Petra Noreback  

Statssekreterare  

För Sveriges 

    Kommuner och Regioner  

Stockholm den 22 december 2022 

Palle Lundberg 

Verkställande direktör 
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9.   Bilaga  

Information som ska ingå i rekvisition och ekonomisk redovisning avseende, 

från Kammarkollegiet rekvirerade medel, inom ramen för denna överens-

kommelse. I den ekonomiska redovisningen ska SKR redogöra för den verk-

samhet som bedrivits under 2023 med stöd av bidraget. SKR ska verka för 

att omfattning och finansiering av respektive område inom överenskom-

melsen ska kunna redovisas i så stor utsträckning som möjligt. 

Rekvisition  Ekonomisk redovisning 

1. Kontaktuppgifter 

Bidragsmottagare 

Organisationsnummer 

Kontaktperson 

Postadress 

Telefon inkl. riktnummer 

Faxnummer 

E-postadress 

1. Kontaktuppgifter 

Bidragsmottagare 

Organisationsnummer 

Kontaktperson 

Postadress 

Telefon inkl. riktnummer 

Faxnummer 

E-postadress 

2. Bidrag som ansökan avser 

Regeringskansliets diarienummer för 

bakomliggande överenskommelse 

Regeringskansliets diarienummer för 

regeringsbeslut avseende utbetalning 

Överenskommelsens benämning 

Belopp som rekvireras 

Rekvisitionen avser perioden 

2. Bidrag som ansökan avser 

Regeringskansliets diarienummer för 

bakomliggande överenskommelse 

Regeringskansliets diarienummer avseende 

regeringsbeslut för utbetalning 

Överenskommelsens benämning 

Summa bidrag enligt överenskommelsen 

Summa bidrag som utbetalats från 

regeringen/Regeringskansliet 

Period som den ekonomiska redovisningen 

avser 

3. Uppgifter för utbetalning 

Bankgiro/Plusgiro 

Önskad betalningsreferens 

3. Redovisning av verksamhet eller aktivitet 

Bidrag som erhållits av 

regeringen/Regeringskansliet 

Kostnader  

Kostnader (specificera större kostnadsposter) 

Summa kostnader 

Medel som inte har förbrukats (Bidrag – 

kostnader) 

4. Underskrift i original av behörig företrädare 

Bidragstagaren intygar att lämnade uppgifter är 

riktiga samt försäkrar att bidraget kommer att 

användas enligt den gemensamma 

överenskommelsen. 

Datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

4. Ekonomichefens (eller motsvarande) 

granskning av den ekonomiska redovisningen 

Alt 1: N.N. (ekonomichefen eller motsvarande) 

intygar att den ekonomiska redovisningen under 

punkt 3 är korrekt.  

Alt 2: N.N. (ekonomichefen eller motsvarande) 

bedömer inte att den ekonomiska redovisningen 

under punkt 3 är korrekt. (Avvikelserna och 

eventuella åtgärder ska också redovisas.) 

Namn 

Befattning 

Telefon inkl. riktnummer 

E-postadress 
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Rekvisition  Ekonomisk redovisning 

 5. Underskrift i original av behörig företrädare 

Bidragstagaren intygar att lämnade uppgifter är 

riktiga. 

Datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 



Ekonomiskt bistånd  2017 - 2022 i tkr/mån

Ekonomiskt bistånd jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec total snitt/mån Budget 

2017 346 397 395 292 402 384 434 405 409 380 429 377 4648 387 3500

2018 476 305 395 363 392 389 268 277 275 309 438 260 4146 345 3609

2019 292 144 379 226 336 328 345 277 297 282 246 386 3539 295 3300

2020 326 271 480 351 144 465 314 290 254 268 254 261 3678 306 3398

2021 247 217 294 214 219 256 247 229 230 232 258 271 2913 243 4000
2022 198 151 303 191 182 243 201 167 183 266 169 266 2519 210 3500

Ekonomiskt bistånd  2017 - 2022 i tkr/mån

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
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KOMMUN 
 

INDIVID-FAMILJEOMSORG 

Datum 
2023-01-23
  

Dokumentansvarig 
verksamhetschef 

 
 

Rapport volymer och kostnader placeringar vuxna –
2021/2022 
Placeringar institution totalt 

Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 90 558 2 
Februari                            64 120                         1 
Mars 101 920 2 
April 60 700 2 
Maj 0 0 
Juni 0 0 
Juli 0 0 
Augusti 0 0 
September 0 0 
Oktober 0 0 
November 0 0 
December 0 0 
Summa 317 298  
Januari 0 0 
Februari 64 900 1 
Mars 25 280 1 
April 75 840 1 
Maj 58 144 1 
Juni 0 0 
Juli 0 0 
Augusti 0 0 
September 47 810 1 
Oktober 0 0 
November 55 860 1 
December 166 230 2 
Summa 494 064  



Storfors kommun
2022-12



Inskrivna arbetslösa, december 2022 som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Länen

Län

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Södermanlands län 9,0% -0,7

Gävleborgs län 8,8% -0,5

Skåne län 8,6% -0,7

Västmanlands län 8,1% -0,9

Blekinge län 7,8% -0,8

Kronobergs län 7,2% -0,4

Örebro län 7,1% -0,6

Östergötlands län 7,0% -0,5

Västernorrlands län 6,8% -1,0

Riket 6,6% -0,6

Värmlands län 6,5% -0,8

Stockholms län 6,3% -0,4

Kalmar län 6,1% -0,5

Dalarnas län 6,1% -0,3

Uppsala län 6,0% -0,6

Västra Götalands län 5,9% -0,6

Jönköpings län 5,5% -0,3

Hallands län 5,1% -0,5

Gotlands län 4,7% -0,8

Norrbottens län 4,6% -0,9

Jämtlands län 4,6% -0,8

Västerbottens län 4,1% -0,8

* Jämfört med samma månad 2021



Inskrivna arbetslösa, december 2022, som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Värmlands kommuner

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Filipstad 10,7% 0,3

Säffle 9,0% -1,7

Kristinehamn 8,3% -1,1

Munkfors 8,2% -1,3

Grums 7,7% -1,3

Storfors 7,1% -1,6

Eda 7,0% -0,6

Karlstad 6,8% -0,5

Riket 6,6% -0,6

Värmlands län 6,5% -0,8

Forshaga 6,3% -1,0

Hagfors 5,8% -1,1

Kil 5,3% -0,7

Torsby 5,2% -0,6

Sunne 4,9% -0,7

Arvika 4,7% -1,0

Årjäng 4,5% -1,3

Hammarö 3,6% -0,7

* Jämfört med samma månad 2021



Inskrivna arbetslösa, december 2022, som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Värmlands kommuner

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Filipstad 14,8% 2,4

Kristinehamn 13,0% -0,3

Grums 12,2% -3,0

Munkfors 12,2% -1,3

Eda 11,2% 2,1

Forshaga 10,8% -5,2

Säffle 10,3% -6,5

Kil 9,5% -3,0

Hammarö 9,1% -1,8

Hagfors 8,9% -2,3

Värmlands län 8,8% -1,6

Storfors 8,2% -6,9

Riket 8,1% -0,6

Karlstad 8,0% -0,8

Torsby 7,6% -2,2

Arvika 6,5% -1,9

Sunne 6,1% -0,7

Årjäng 3,9% -3,8

* Jämfört med samma månad 2021



Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 16-64 år,

2020-2022



Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 18-24 år,

2020-2022

Vissa månader är antalet öppet arbetslösa <5



Storfors kommun

Tid utan arbete



Storfors kommun

Arbetslösheten för olika grupper
december 2022



Storfors kommun

Kvarstående inskrivna som tillhör etableringen,

2020-2022

Ingen redovisning av antal < 5 (= grön stapel med total  eller ingen stapel).



Antal inskrivna arbetslösa med en funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga, 2022-12



Utbildningsnivå för inskrivna arbetslösa, 

2022-12



Varsel Värmlands län



Storfors kommun
2023-02



Inskrivna arbetslösa, februari 2023 som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Länen

Län

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Södermanlands län 8,8% -1,1

Gävleborgs län 8,6% -0,8

Skåne län 8,5% -0,7

Västmanlands län 7,9% -1,0

Blekinge län 7,5% -0,9

Kronobergs län 7,2% -0,6

Östergötlands län 6,9% -0,6

Örebro län 6,8% -0,8

Västernorrlands län 6,6% -1,2

Riket 6,5% -0,6

Värmlands län 6,4% -0,9

Kalmar län 6,1% -0,5

Stockholms län 6,1% -0,6

Dalarnas län 5,9% -0,5

Uppsala län 5,9% -0,7

Västra Götalands län 5,8% -0,7

Jönköpings län 5,5% -0,3

Hallands län 5,1% -0,4

Gotlands län 4,7% -0,7

Norrbottens län 4,5% -0,9

Jämtlands län 4,4% -0,8

Västerbottens län 4,1% -0,8

* Jämfört med samma månad 2022



Inskrivna arbetslösa, februari 2023, som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Värmlands kommuner

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Filipstad 10,0% -0,5

Säffle 8,7% -2,2

Kristinehamn 8,5% -0,9

Grums 8,0% -1,1

Munkfors 7,7% -1,2

Eda 7,3% -1,0

Storfors 7,0% -2,0

Riket 6,5% -0,6

Karlstad 6,5% -0,7

Värmlands län 6,4% -0,9

Forshaga 6,0% -1,3

Hagfors 5,9% -1,1

Kil 5,2% -1,2

Torsby 4,9% -0,9

Årjäng 4,8% -0,7

Sunne 4,7% -0,6

Arvika 4,7% -0,8

Hammarö 3,5% -0,7

* Jämfört med samma månad 2022



Inskrivna arbetslösa, februari 2023, som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Värmlands kommuner

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Grums 13,7% -1,8

Filipstad 13,0% 1,5

Kristinehamn 12,1% -1,5

Eda 10,7% 0,2

Säffle 10,4% -5,6

Forshaga 10,0% -5,7

Kil 9,8% -3,9

Storfors 9,7% -3,2

Hammarö 9,5% -1,5

Munkfors 8,9% -3,3

Värmlands län 8,3% -2,0

Riket 7,7% -1,2

Hagfors 7,6% -2,4

Karlstad 7,4% -1,2

Sunne 6,3% -0,5

Arvika 6,2% -2,9

Torsby 6,1% -3,2

Årjäng 4,3% -3,9

* Jämfört med samma månad 2021



Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 16-65* år,

2021-2023

*16-64 år t o m december 2022



Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 18-24 år,

2021-2023

Vissa månader är antalet öppet arbetslösa <5



Storfors kommun

Tid utan arbete
*16-64 år t o m december 2022



Storfors kommun

Arbetslösheten för olika grupper
februari 2023



Storfors kommun

Kvarstående inskrivna som tillhör etableringen,

2021-2023

Ingen redovisning av antal < 5 (= grön stapel med total  eller ingen stapel).



Antal inskrivna arbetslösa med en funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga, 2023-02



Utbildningsnivå för inskrivna arbetslösa, 

2023-02



Varsel Värmlands län
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 HR-enheten 

 

Statistikredovisning sjukfrånvaro 2022-12 
 

Sjukfrånvaron för decemberber 2022 var 7,86  % jämfört med 9,32 % december 2021. 

 

I denna rapport ingår 2021 års jämförande sjukfrånvarostatistik från Kolada.se som jämför 

Storfors kommuns sjukfrånvaro med övriga kommuner i Sverige, utifrån både total 

sjukfrånvaro och den delen av sjukfrånvaron som pågått längre än sjukdag 59. Sjukfrånvaron 

som pågått längre än 59 dagar presenteras i procent av den totala sjukfrånvaron enligt SKRs 

nyckeltal i Kolada.se 

 

 
 

Februari och mars är månader som statistiskt har den högsta korttidsfrånvaro, med influensa 

och magsjuka som bakomliggande årstidsrelaterade orsaker. Sjukfrånvaron har under åren 

2020, 2021 och 2022 också påverkats av pandemin med covid-19 och Folkhälsomyndighetens 

allmänna råd, om att stanna hemma vid sjukdomssymptom för att minska spridningen covid-

19.  

 

 

 

 

 



 
 

STORFORS 
KOMMUN 

  

 

 

Flerårsstatistik sjukfrånvaro från Kolada.se. Storfors kommuns sjukfrånvaro jämfört med 

medelvärdet för Sveriges kommuner (total sjukfrånvaro). 

 

 
 
 

 

 

Flerårsstatistik från Kolada.se.  

Storfors kommuns sjukfrånvaro längre än 59 dagar jämfört med medelvärdet för Sveriges 

kommuner. Anges som andel i % av den totala sjukfrånvaron. 
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Faktorer som påverkar sjukfrånvaron 

SKR har i rapporten Sjukfrånvaro i kommuner och landsting – vad är problemet? Angett ett 

antal faktorer som förutom arbetsmiljön på arbetsplatsen, kan påverka sjukskrivningsnivån ur 

ett regionalt geografiskt perspektiv. De regionspecifika faktorerna bedöms vara 

Försäkringskassans arbetssätt, arbetsmarknadssituationen, hälso- och sjukvårdens arbete 

med sjukskrivningar, kommunikationen mellan inblandade intressenter samt attityder till 

sjukskrivningar generellt i ett län. I det aktuella exemplet har Västernorrlands län och 

Sundsvalls kommun behandlats. Rapporten i sin helhet finns på SKRs hemsida, länk här 

Förebyggande arbete för sänkt sjukfrånvaro 
 

Personalrond vid upprepad korttidsfrånvaro 
Arbetsgivaren och företagshälsovården bedriver en pågående insats för att minska 

korttidssjukfrånvaron. Insatsen, benämnd Personalrond, innebär att ansvarig chef kontaktas 

av företagshälsovården för uppföljande medicinsk bedömning vid upprepad korttids-

sjukfrånvaro. Vid behov genomförs rehabiliteringsmöte med chef och medarbetare för 

individuell bedömning och eventuell insats/rehabiliteringsplan upprättas. Ett förebyggande 

arbete bedrivs också genom att kommunens hälsoutvecklare under våren 2022 genomfört 

kunskapshöjande föreläsningar gällande kost, sömn, motion och stress på arbetsplatserna.  

 

Medarbetarenkät  

En del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är medarbetarenkäten och det efterföljande 

gemensamma arbetet på arbetsplatsen. Chef med arbetsmiljöansvar leder arbetet och som 

resurser finns skyddsombud, företagshälsovård och HR-enehten. Enkätfrågorna är framtagna 

av Prevent och fokuserar på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) inom 

områden som arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. I 

enkäten ingår nio delfrågor som tillsammans utgör nyckeltalet HME, Hållbart medarbetar-

engagemang, som Sveriges kommuner och regioner utarbetat. Resultaten från enkäten visar 

att Storfors kommun under de tre senaste enkätomgångarna fått en toppnotering bland 

kommunala arbetsgivare i Sverige gällande indexet HME, vilket är positivt ur 

arbetsmiljöperspektiv men också när det gäller att rekrytera och behålla kompetens.  

Förutom medarbetarenkäten så finns också obligatoriska forum för arbetsmiljösamverkan i 

form av arbetsplatsträff, medarbetarsamtal, Loksam och Cesam. Dessa finns angivna i 

Storfors kommuns samverkansavtal. 

 

 

Daniel Bekking 

Personalchef 

https://skr.se/download/18.583b3b0c17e40e3038448855/1642423715267/7585-593-6.pdf
https://intranet.storfors.se/download/18.7f1aedeb14e64fcd26c78d8/1552548769940/Samverkansavtal.pdf


Rapport kö till boenden       Ingen kö        20230117 
 
 Särskilt boende Korttidsvistelse Betalningsansvar 

Datum Antal 
personer 

som 
väntar på 

plats 

Besluts-
datum/ 
kommentar 

Verkställt 
datum 

Där av 
personer 

som väntat 
mer än 3 
månader 

Antal 
personer 

som 
väntar 

på plats 

Besluts-
datum/ 
kom-

mentar 

Verkställt 
datum 

Där av 
personer 

som väntat 
mer än 3 
månader 

Antal 
personer 

Aktuell 
kostnad 

           
 

        
 

     

            
 

      

           
 

 
 

      

   
 

        

 
 

          

           
           

 
 

Summa 
totalt 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
 
Beläggning: 2023-01-17    Sjögläntan:38 /40       Humlegården:10 /11      Korttidsplats: 3/8             
 
 
  
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 kö boende    20230228 
 
 Särskilt boende Korttidsvistelse Betalningsansvar 

Datum Antal 
personer 

som 
väntar på 

plats 

Besluts-
datum/ 
kommentar 

Verkställt 
datum 

Där av 
personer 

som väntat 
mer än 3 
månader 

Antal 
personer 

som 
väntar 

på plats 

Besluts-
datum/ 
kom-

mentar 

Verkställt 
datum 

Där av 
personer 

som väntat 
mer än 3 
månader 

Antal 
personer 

Aktuell 
kostnad 

           
 

        
 

     

            
 

      

           
 

 
 

      

   
 

        

 
 

          

           
           

 
 

Summa 
totalt 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
 
Beläggning: 2023-02-28   Sjögläntan:35 /40       Humlegården:10 /11      Korttidsplats: 5/8             
 
 
  
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beslutsperiod

2022-11-16
2022-11-16
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-30
2022-12-01
2022-12-05
2022-12-06
2022-12-09
2022-12-15
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-20

Beslutsfattare

Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)

Beslutsdatu

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Beslut

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Delegationsbeslut

2022-11-01 - 2022-12-31

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  TillsvidareAvslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

Beslutsdatum

Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)



2022-12-20
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-22
2022-12-22
2022-12-22
2022-12-23
2022-12-28
2022-11-14
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-21
2022-11-22
2022-11-15
2022-12-22
2022-12-23
2022-12-20
2022-12-23
2022-11-04
2022-11-17
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-30
2022-12-13
2022-11-30
2022-11-01
2022-12-20
2022-12-09
2022-12-30
2022-11-08
2022-11-16

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall enl. 9 § 10 p Daglig verksamhet
Bifall enl. 9 § 4 p Kontaktperson
Bifall enl. 9 § 4 p Kontaktperson
Bifall enl. 9 § 4 p Kontaktperson
Bifall enl. 9 § 9 p Bostad särskild service vuxna
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  2022-11-14
  -  2022-11-17
  -  2022-11-17
  -  2022-11-21
  -  2022-11-22
  -  2022-11-15
  -  2022-12-22
  -  2022-12-23
  -  2022-12-20
  -  2022-12-23
2022-11-04  -  2022-11-16
2022-11-18  -  2023-02-01
2022-11-23  -  2023-01-03
2022-11-23  -  2022-12-30
2022-11-30  -  2022-12-09
2022-12-13  -  2022-12-17
2022-12-01  -  Tillsvidare
2022-11-01  -  2023-10-31
2022-12-20  -  2023-12-31
2023-01-01  -  2023-12-31
2022-12-30  -  Tillsvidare
2022-11-08  -  2023-01-31
2022-11-16  -  2023-05-31

Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (LSS-handläggare)
Lina Lundell (LSS-handläggare)
Lina Lundell (LSS-handläggare)
Lina Lundell (LSS-handläggare)
Lovisa Liljegren (LSS handläggare )
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)



2022-11-29
2022-11-30
2022-12-01
2022-11-11
2022-11-28
2022-12-07
2022-12-12
2022-12-19
2022-12-20
2022-12-23
2022-12-27
2022-11-29
2022-12-29
2022-12-29
2022-12-29
2022-12-30
2022-12-29
2022-12-05
2022-12-22
2022-11-08
2022-11-10
2022-12-01
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-30
2022-11-01
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-04
2022-11-07
2022-11-08
2022-11-09
2022-11-10
2022-11-11

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL (fortsatt bistånd)
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL (fortsatt bistånd)
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL,  Bifall Säbo
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL,  Bifall Säbo
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL,  Bifall Säbo
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL,  Bifall Säbo
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL,  Bifall Säbo
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL,  Bifall Säbo
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

2022-12-01  -  2023-02-28
2022-12-01  -  2023-08-31
2022-12-01  -  2023-01-11
2022-11-11  -  2023-05-11
2022-11-28  -  2023-03-27
2022-12-07  -  2022-12-12
2022-12-12  -  2022-12-19
2022-12-24  -  2023-09-30
2022-12-20  -  2023-03-19
2022-11-21  -  2023-01-31
2023-02-01  -  2023-09-30
2022-11-29  -  Tillsvidare
2022-12-29  -  2023-03-21
2022-12-29  -  2023-01-20
2022-12-29  -  2023-01-20
2023-01-02  -  2024-01-31
2023-01-01  -  2023-12-31
2022-12-12  -  2023-06-12
2022-12-25  -  2023-06-25
2022-11-08  -  Tillsvidare
2022-11-10  -  Tillsvidare
2022-12-01  -  Tillsvidare
2022-12-20  -  Tillsvidare
2022-12-20  -  Tillsvidare
2022-12-30  -  Tillsvidare
2022-11-02  -  2023-11-30
2022-11-01  -  2023-10-31
2022-11-02  -  2022-12-17
2022-11-05  -  2022-11-07
2022-11-07  -  2023-01-20
2022-11-08  -  2023-11-30
2022-11-10  -  2023-01-13
2022-11-09  -  2023-11-30
2022-11-11  -  2022-12-09

Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Josefin Borgsten (Socialsekreterare)
Josefin Borgsten (Socialsekreterare)
Josefin Borgsten (Socialsekreterare)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Julia Johansson (Handläggare barn och unga)
Josefin Borgsten (Socialsekreterare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Emelie Andersson (Vik. Biståndshandläggare)
Emelie Andersson (Vik. Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)



2022-11-07
2022-11-11
2022-11-15
2022-11-15
2022-11-15
2022-11-01
2022-11-16
2022-11-17
2022-11-18
2022-11-21
2022-11-21
2022-11-22
2022-11-28
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-30
2022-12-01
2022-12-02
2022-12-05
2022-12-06
2022-12-07
2022-12-07
2022-12-07
2022-12-08
2022-12-08
2022-12-09
2022-12-09
2022-12-09
2022-12-13
2022-11-30
2022-12-15
2022-11-30
2022-12-16

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

2022-11-07  -  2023-01-14
2022-11-14  -  2023-09-30
2022-11-15  -  2023-10-31
2022-11-15  -  2023-10-31
2022-11-15  -  2023-11-30
2022-11-01  -  2023-10-31
2022-11-16  -  2023-02-17
2022-11-17  -  2023-06-30
2022-11-21  -  2023-08-31
2022-11-21  -  2023-11-30
2022-11-21  -  2023-10-31
2022-11-24  -  2023-09-30
2022-11-28  -  2023-11-30
2022-11-30  -  2023-01-13
2022-12-01  -  2023-11-30
2022-12-01  -  2023-11-30
2022-12-01  -  2023-11-30
2022-12-01  -  2022-12-06
2022-12-06  -  2022-12-08
2022-12-05  -  2023-12-31
2022-12-06  -  2023-12-31
2022-12-08  -  2023-11-30
2022-12-07  -  2023-12-31
2022-12-08  -  2023-09-30
2022-12-08  -  2023-01-12
2022-12-01  -  2023-02-10
2022-12-28  -  2022-12-28
2022-12-09  -  2023-11-30
2022-12-01  -  2023-11-30
2022-12-13  -  2023-01-12
2022-12-01  -  2023-11-30
2022-12-15  -  2023-10-31
2022-12-01  -  2023-08-31
2022-12-16  -  2023-02-02

Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Emelie Andersson (Vik. Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Emelie Andersson (Vik. Biståndshandläggare)
Emelie Andersson (Vik. Biståndshandläggare)
Emelie Andersson (Vik. Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)



2022-12-16
2022-12-21
2022-12-21
2022-12-22
2022-12-22
2022-12-22
2022-12-22
2022-12-23
2022-12-23
2022-12-23
2022-12-23
2022-12-27
2022-12-27
2022-12-27
2022-12-27
2022-12-28
2022-12-28
2022-12-28
2022-12-28
2022-12-29
2022-12-29
2022-12-29
2022-12-29
2022-12-30
2022-12-30
2022-12-30
2022-12-30
2022-12-08
2022-12-08
2022-12-23
2022-11-07
2022-11-07
2022-11-07
2022-11-11

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

2022-12-16  -  2023-11-30
2022-12-21  -  2023-12-31
2022-12-10  -  2023-10-31
2022-12-27  -  2023-11-30
2023-01-01  -  2023-12-31
2023-01-01  -  2023-12-31
2022-12-22  -  2023-12-31
2023-01-01  -  2024-01-31
2022-12-24  -  2023-05-31
2022-12-23  -  2023-11-30
2022-12-23  -  2023-02-02
2023-01-01  -  2023-10-31
2023-01-01  -  2023-12-31
2023-01-01  -  2023-12-31
2023-01-01  -  2023-12-31
2023-01-01  -  2023-09-30
2023-01-01  -  2023-01-01
2023-01-01  -  2023-01-14
2023-01-01  -  2023-12-31
2023-01-03  -  2023-05-31
2023-01-03  -  2023-11-30
2023-01-03  -  2023-12-31
2023-01-01  -  2023-12-31
2023-01-03  -  2023-12-31
2022-12-30  -  2023-02-28
2023-01-01  -  2023-12-31
2023-01-01  -  2023-12-31
2022-12-01  -  2023-06-01
2022-12-06  -  2023-06-30
2022-12-20  -  2023-06-30
2022-11-01  -  2022-11-30
2022-11-01  -  2022-11-30
2022-11-01  -  2022-11-30
2022-11-01  -  2022-11-30

Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)



2022-11-15
2022-11-16
2022-11-16
2022-11-17
2022-11-16
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-22
2022-11-21
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-24
2022-11-22
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-28
2022-11-29

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

2022-11-16  -  2022-11-16
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-11-17  -  2022-11-20
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-11-21  -  2022-11-27
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-11-28  -  2022-12-04
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-11-01  -  2022-11-30
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-11-24  -  2022-11-30
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-11-21  -  2022-11-30
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-11-21  -  2022-11-27
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-11-08  -  2022-11-17

Sara Rothelius (Jourhandläggare)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Lina Lundell (Jourhandläggare)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)



2022-11-30
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-30
2022-12-01
2022-12-01
2022-12-01
2022-12-01
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-07
2022-12-08
2022-12-09
2022-12-09
2022-12-12
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-20
2022-12-15
2022-12-15
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-20
2022-12-20

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-04
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-06  -  2022-12-11
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-08  -  2022-12-18
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-03  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2022-12-01  -  2022-12-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2022-12-15  -  2022-12-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31

Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Lina Lundell (Jourhandläggare)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)



2022-12-20
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-16
2022-12-21
2022-12-21
2022-12-22
2022-12-23
2022-12-23
2022-12-23
2022-12-27
2022-12-27
2022-12-27
2022-12-27
2022-12-28
2022-12-28
2022-12-29
2022-12-29
2022-12-29
2022-12-29
2022-12-29
2022-12-30
2022-12-30
2022-11-21
2022-11-09
2022-11-11
2022-11-14
2022-11-16
2022-11-21
2022-11-25
2022-11-28
2022-11-29

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Inleda utredning enl. 7 § LVM
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL

2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2022-12-16  -  2022-12-18
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2022-11-25  -  2022-12-04
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Lina Lundell (Jourhandläggare)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Emelie Andersson (Vik. Vuxenhandläggare)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)



2022-12-09
2022-12-09
2022-12-15
2022-12-16
2022-12-16
2022-12-29
2022-12-29
2022-12-15
2022-12-22
2022-12-29
2022-11-08
2022-11-21
2022-11-28
2022-11-28
2022-11-28
2022-12-01
2022-12-28

Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL

Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 

Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning faderskap enl. 2 kap. 1 § FB
Skicka till Förvaltningsrätten
Skicka till Förvaltningsrätten
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 

Antal beslut
Antal beslutsfattare

279
19

Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)

Sara Andersson (Socialsekreterare)

Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Mikaela Eriksson (Familjerättshandläggare)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Josefin Borgsten (Socialsekreterare)
Sara Andersson (Socialsekreterare)
Josefin Borgsten (Socialsekreterare)
Josefin Borgsten (Socialsekreterare)
Josefin Borgsten (Socialsekreterare)
Josefin Borgsten (Socialsekreterare)

Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)



Beslutsperiod

2023-01-16
2023-01-24
2023-01-26
2023-01-20
2023-02-10
2023-01-02
2023-01-17
2023-01-13
2023-01-17
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-19
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-26
2023-01-30
2023-02-01
2023-02-01
2023-02-10
2023-02-10
2023-02-13

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Beslutsdatum

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

- 2023-02-28

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

Delegationsbeslut

2023-01-01

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Avge Yttrande
Avge Yttrande
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Beslut

Avge Yttrande
Avge Yttrande
Avge Yttrande

Beslutsfattare

Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)

Beslutsdatum



2023-02-13
2023-02-15
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-27
2023-02-27
2023-02-09
2023-01-13
2023-01-13
2023-01-19
2023-02-10
2023-02-02
2023-02-09
2023-02-10
2023-02-15
2023-02-16
2023-02-27
2023-01-20
2023-01-10
2023-02-09
2023-01-09
2023-01-20
2023-01-26
2023-02-02
2023-02-16
2023-02-24
2023-01-23
2023-01-17
2023-01-05
2023-01-05
2023-01-05
2023-01-16 Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (LSS handläggare )
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Lennart Appelgren (Handläggare dödsboanmälningar)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)

Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)

2023-01-06  -  2023-04-01
2023-01-06  -  2023-04-01
2023-01-06  -  2023-04-01
2023-02-01  -  2024-02-29

2023-01-26  -  2023-02-13
2023-02-03  -  Tillsvidare
2023-02-17  -  2023-02-28
2023-02-24  -  Tillsvidare
2023-01-01  -  2025-01-30
2023-02-01  -  2024-01-31

  -  2023-02-27
  -  Tillsvidare
2023-01-20  -  2023-01-21
2023-02-09  -  2023-05-09
2023-01-10  -  Tillsvidare
2023-01-20  -  2023-02-09

  -  2023-02-10
  -  2023-02-02
  -  2023-02-09
  -  2023-02-10
  -  2023-02-15
  -  2023-02-16

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  2023-02-09
  -  2023-01-13
  -  2023-01-13
  -  2023-01-19

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall enl. 9 § 4 p Kontaktperson
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende avlastningsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats

Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Beslut dödsboanmälan
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende avlastningsplats

Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avsluta utredning enl. 7 § LVM

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL



2023-01-17
2023-01-31
2023-01-19
2023-01-19
2023-01-19
2023-01-19
2023-01-23
2023-01-31
2023-01-31
2023-02-03
2023-02-07
2023-02-14
2023-02-15
2023-02-17
2023-01-02
2023-01-03
2023-01-04
2023-01-05
2023-01-02
2023-01-05
2023-01-05
2023-01-12
2023-01-13
2023-01-13
2023-01-16
2023-01-18
2023-01-23
2023-01-25
2023-01-30
2023-01-30
2023-01-31
2023-02-01
2023-02-03
2023-02-03

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)

Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Josefin Borgsten (Socialsekreterare)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Josefin Borgsten (Socialsekreterare)

2023-02-02  -  2023-11-30
2023-02-04  -  2023-05-31

2023-01-24  -  2023-01-24
2023-02-28  -  2024-01-31
2023-02-01  -  2024-01-31
2023-02-01  -  2024-01-31
2023-02-01  -  2024-01-31
2023-02-01  -  2023-02-28

2023-01-08  -  2023-01-12
2023-01-12  -  2023-12-31
2023-01-17  -  2023-11-30
2023-01-13  -  2023-05-31
2023-01-17  -  2023-02-28
2023-01-20  -  2023-01-20

2023-01-05  -  2023-01-05
2023-01-01  -  2023-12-31
2023-01-04  -  2023-01-05
2023-01-05  -  2023-12-31
2023-01-02  -  2023-12-31
2023-01-23  -  2023-01-23

2023-02-01  -  2023-07-31
2023-01-12  -  Tillsvidare
2023-02-07  -  2023-08-07
2023-02-14  -  2023-08-31
2023-02-15  -  2023-08-15
2023-02-17  -  2023-08-17

2023-01-20  -  2023-07-20
2023-01-20  -  2024-01-20
2023-01-20  -  2023-07-20
2023-01-20  -  2023-01-20
2023-02-01  -  2024-01-31
2023-02-01  -  2024-01-31

2023-02-01  -  2024-01-31
2023-02-01  -  2024-01-31

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL



2023-02-06
2023-02-07
2023-02-07
2023-02-08
2023-02-08
2023-02-09
2023-02-09
2023-02-09
2023-02-10
2023-02-10
2023-02-10
2023-02-10
2023-02-10
2023-02-17
2023-02-17
2023-02-21
2023-02-21
2023-01-31
2023-02-24
2023-02-24
2023-02-27
2023-02-28
2023-01-17
2023-02-10
2023-02-10
2023-02-10
2023-02-22
2023-02-21
2023-01-03
2023-01-10
2023-01-12
2023-01-13
2023-01-16
2023-01-16

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Eva-Lena Bergqvist (Jourhandläggare)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

2023-01-03  -  2023-01-08
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-01-03  -  2023-01-31
2023-01-01  -  2023-01-31
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28

2023-01-17  -  2023-06-30
2023-01-31  -  2023-08-01
2023-02-07  -  2023-08-31
2023-02-02  -  2023-08-31
2023-02-21  -  2023-08-31
2023-02-17  -  2023-03-31

2023-03-03  -  2023-03-03
2023-02-01  -  2024-01-31
2023-02-24  -  2023-03-31
2023-02-24  -  2023-03-31
2023-02-27  -  2023-08-31
2023-03-01  -  2024-02-29

2023-02-10  -  2024-01-31
2023-01-01  -  2024-01-31
2023-01-01  -  2024-01-31
2023-01-01  -  2023-12-31
2023-02-17  -  2023-12-31
2023-02-21  -  2023-08-31

2023-01-01  -  2024-01-31
2023-02-09  -  2023-12-31
2023-02-13  -  2023-02-13
2023-02-21  -  2023-02-21
2023-01-01  -  2023-12-31
2023-01-01  -  2023-12-31

2023-02-07  -  2023-09-30
2023-02-07  -  2023-12-31
2023-02-07  -  2024-01-31
2023-02-13  -  2023-05-31

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL
Bistånd mot återkrav enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst



2023-01-16
2023-01-16
2023-01-17
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-19
2023-01-19
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-30
2023-01-30
2023-02-02
2023-02-02
2023-02-03 Lina Lundell (Jourhandläggare)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-03  -  2023-02-05

2023-01-25  -  2023-02-24
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-01-26  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28

2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28

2023-02-01  -  2023-02-28
2023-01-03  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28

2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-01-19  -  2023-01-26

2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-01  -  2023-02-28

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL



2023-02-06
2023-02-06
2023-02-07
2023-02-07
2023-02-10
2023-02-10
2023-02-13
2023-02-14
2023-02-14
2023-02-14
2023-02-14
2023-02-15
2023-02-15
2023-02-15
2023-02-17
2023-02-17
2023-02-17
2023-02-20
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-22
2023-02-22
2023-02-22
2023-02-22
2023-02-22
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-23

Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)

Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Lina Lundell (Jourhandläggare)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Lina Lundell (Jourhandläggare)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-16  -  2023-03-31

2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31

2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31

2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31

2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31
2023-02-15  -  2023-02-15
2023-03-01  -  2023-03-31

2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-07  -  2023-02-12
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-02-10  -  2023-02-13
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-03-01  -  2023-03-31

2023-02-06  -  2023-02-09
2023-01-19  -  2023-02-18

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL



2023-02-23
2023-02-24
2023-02-24
2023-02-24
2023-02-24
2023-02-24
2023-02-27
2023-02-27
2023-02-27
2023-02-27
2023-02-27
2023-02-28
2023-02-28
2023-01-05
2023-01-26
2023-02-16
2023-01-02
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-12
2023-01-12
2023-01-16
2023-01-16
2023-01-17
2023-01-23
2023-01-26
2023-01-25
2023-02-01
2023-02-09
2023-02-13
2023-02-14
2023-02-15
2023-02-16
2023-02-21

Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)

Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)

Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)

Mikaela Eriksson (Familjerättshandläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)

Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31

2023-03-01  -  2023-03-31
2023-02-01  -  2023-02-28
2023-03-01  -  2023-03-31
2023-03-01  -  2023-03-31

Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL

Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL

Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL

FAR - Fastställelse enl 1 kap. 4 § FB (U)
Inled utredning - Yttrrande
Inleda utredning enl. 7 § LVM
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL



2023-02-24
2023-02-06
2023-01-30
2023-01-30
2023-01-30
2023-01-05
2023-01-10
2023-01-10
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-27
2023-01-28
2023-02-03
2023-02-03
2023-02-15
2023-02-15
2023-02-21

Josefin Borgsten (Socialsekreterare)
Heléna Olsson-Höök (Socialsekreterare)

Julia Johansson (Handläggare barn och unga)
Sara Andersson (Socialsekreterare)
Sara Andersson (Socialsekreterare)
Sara Andersson (Socialsekreterare)
Sara Andersson (Socialsekreterare)
Josefin Borgsten (Socialsekreterare)

Heléna Olsson-Höök (Familjerättshandläggare)
Heléna Olsson-Höök (Familjerättshandläggare)
Josefin Borgsten (Socialsekreterare)
Julia Johansson (Handläggare barn och unga)
Sara Andersson (Socialsekreterare)
Josefin Borgsten (Socialsekreterare)

Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Heléna Olsson-Höök (Familjerättshandläggare)

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

245
19

Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 

Antal beslut
Antal beslutsfattare

Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 

Upplysning enl. 6 kap 20 § FB skickas till domstol
Upplysning enl. 6 kap 20 § FB skickas till domstol
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 

Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Skicka till Förvaltningsrätten
Upplysning enl. 6 kap 20 § FB skickas till domstol



Delegationsbeslut Utskrivet: 2023-03-16 10:26 
Utskrivet av: Cecilia Collin 
 

 
 
Beslutsdatum DNR Beslutsnummer Ärende Delegat Beslut 
2022-04-14 KS/2023:72 KSDEL/2023 § 1 Delegationsbeslut kundförluster 2022 Annette Olsson Avskrivning genom kundförlust 38 417 kr 
2022-04-20 KS/2023:72 KSDEL/2023 § 2 Delegationsbeslut kundförluster 2022 Annette Olsson Avskrivning som kundförlust 13 467 kr 
2022-04-27 KS/2023:72 KSDEL/2023 § 3 Delegationsbeslut kundförluster 2022 Annette Olsson Avskrivning som kundförlust 45 559 kr 
2022-05-10 KS/2023:72 KSDEL/2023 § 4 Delegationsbeslut kundförluster 2022 Annette Olsson Avskrivning som kundförlust 7 239 kr 
2022-06-07 KS/2023:72 KSDEL/2023 § 5 Delegationsbeslut kundförluster 2022 Annette Olsson Avskrivning som kundförlust 1 590 kr 
2022-10-06 KS/2023:72 KSDEL/2023 § 6 Delegationsbeslut kundförluster 2022 Annette Olsson Avskrivning som kundförlust 
2022-10-19 KS/2023:72 KSDEL/2023 § 7 Delegationsbeslut kundförluster 2022 Annette Olsson Avskrives som kundförlust 6 510 kr 
2022-11-07 KS/2023:72 KSDEL/2023 § 8 Delegationsbeslut kundförluster 2022 Annette Olsson A vskrives som kundförlust 
2022-11-18 KS/2023:72 KSDEL/2023 § 9 Delegationsbeslut kundförluster 2022 Annette Olsson Avskrives som kundförlust 12740 kr 
2022-12-12 KS/2023:72 KSDEL/2023 § 10 Delegationsbeslut kundförluster 2022 Annette Olsson Avskrives som kundförlust 14 635 kr 
2023-01-02 KS/2023:73 KSDEL/2023 § 11 Delegationsbeslut enligt punkt 4:5 i 

delegationsordningen 
Annette Olsson Avskrivning som kundförlust 4 140 kr enligt delegationsordningen 

punkt 4:5 
2023-01-10 KS/2023:73 KSDEL/2023 § 12 Delegationsbeslut enligt punkt 4:5 i 

delegationsordningen 
Annette Olsson Avskrivning som kundförlust enligt delegationsordning punkt 4:5 1 

722 kr 
2023-01-19 KS/2023:73 KSDEL/2023 § 13 Delegationsbeslut enligt punkt 4:5 i 

delegationsordningen 
Annette Olsson Avskrivning som kundförlust enligt delegationsordning punkt 4:5 5 

461 kronor 
2023-01-26 KS/2023:84 KSDEL/2023 § 14 Delegationsbeslut om mottagande i 

grundsärskolan 
Annelie Izindre 11.1 Inskriving av elev i grundsärskola enligt 7 kap. 5§ SL. 

2023-01-26 KS/2023:84 KSDEL/2023 § 14 Delegationsbeslut om mottagande i 
grundsärskolan 

Jesper Fromholdt 11.1 Inskriving av elev i grundsärskola enligt 7 kap. 5§ SL. 

2023-01-30 KS/2023:117 KSDEL/2023 § 15 Delegationsbeslut -Avskrivning fordran 
som kundförlust 

Annette Olsson Beslut har fattats om att skriva av fordran som kundförlust med ett 
totalt belopp av 1 446 kr enligt Delegationsordning punkt 4.5. 

2023-01-31 KS/2023:117 KSDEL/2023 § 16 Delegationsbeslut -Avskrivning fordran 
som kundförlust 

Annette Olsson Avskrivning av fordran som kundförlust enligt delegationsordning 
punkt 4.5 till ett belopp av 11 088 kronor 

2023-02-06 KS/2023:127 KSDEL/2023 § 17 Delegationsbeslut Annette Olsson Kundfordran bokad som kundförlust med ett belopp av 24 329 kr 
enligt delegationsordning punkt 4.5. 

2023-02-15 KS/2023:136 KSDEL/2023 § 18 Delegationsbeslut Omsättning lån Annette Olsson Omsättning av lån enligt delegationsordning punkt 5.1. Lånebelopp 
18 mnkr, 3 års räntebindning, ny ränta 3,108 %. 

2023-02-17 KS/2023:141 KSDEL/2023 § 19 Delegationsbeslut avskrivning fordran 
enligt delegationsordning punkt 4.5 

Annette Olsson Avskrivning av fordran 19 978 kr enligt delegationsordning punkt 4.5 

2023-02-21 KS/2023:141 KSDEL/2023 § 20 Delegationsbeslut avskrivning fordran 
enligt delegationsordning punkt 4.5 

Annette Olsson Avskrivning fordran enligt delegationsordning punkt 4.5. 

2023-03-06 KS/2023:156 KSDEL/2023 § 21 Remiss från Skolinspektionen Storfors 
kommun bereds möjlighet att yttra sig 
över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (20210:800) från Fria 
Läroverken i Sverige AB som ansökt hos 
Skolinspektionen om godkännande som 
huvudman för nationellt godkänd 
idrottsutbildning 

Annelie Izindre 33. 2 



Enhet  91 VA januari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd

Verksamhetens intäkter -                             797                            797 -                      Inga avräkningar från 
Kemab inrapporterade

759                                    38 -                                       38 -                                     

Verksamhetens personalkostnad 221 -                       227 -                           6                           6                                          6                                        

Verksamh kostn. exkl. personal 302 -                       410 -                           108                       Kostnader föe energi och 
bränsle saknas

79 -                                     29                                        29                                      

Avskrivningar -                             129 -                           129                       Avskrivningar saknas 127 -                                   2                                          2                                        
Finansiella kostnader -                             26 -                             26                         26                                        26                                      

Verksamhetenskostnad 524 -                       792 -                           268                      206 -                                   62                                        62                                      
-                            

Resultat 524 -                6                         529 -              553                          24                              24                            
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Enhet  10 Politisk verksamhetjanuari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd

Verksamhetens intäkter -                            31                             31 -                      

Styrelsearvode Stiftelsen 
och reglering 
överförmyndararvode 
sker senare under året

31                                    0                                        0                                      

Verksamhetens personalkostnad 182 -                      204 -                          23                       Eftersläpning av 
sammanträdesarvoden

23 -                                   0 -                                       0 -                                     

Verksamh kostn. exkl. personal 21 -                        93 -                            72                       

Högre kostnad I-pads 6tkr, 
Kundförlust avseende 
överförmyndare 11tkr. 
Övrigt periodeffekt

89 -                                   17 -                                     17 -                                   

Avskrivningar -                            -                                -                           -                                         -                                       
Finansiella kostnader -                            -                                -                           -                                         -                                       

Verksamhetenskostnad 203 -                     298 -                          95                       112 -                                 17 -                                     17 -                                   
-                           

Resultat 203 -               267 -                  64                 81 -                          17 -                            17 -                          
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Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom januari

resultat 2021 resultat 2022 resultat 2023
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Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom januari
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Enhet  11 Kommunledningjanuari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter 2                            156                            154 -                      154 -                                     154 -                                  
Verksamhetens personalkostnad 317 -                       264 -                           53 -                        53 -                                       53 -                                     
Verksamh kostn. exkl. personal 1 040 -                    760 -                           279 -                      279 -                                     279 -                                  
Avskrivningar -                             42 -                             42                         42                                        42                                      
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 1 357 -                    1 067 -                        290 -                     -                                         290 -                                     290 -                                  
-                            

Resultat 1 354 -            911 -                   444 -              -                                444 -                           444 -                         

607

352

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

jan

Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom januari
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Enhet 14 kommunikation, näringsliv och turismjanuari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd

Verksamhetens intäkter -                             30                              30 -                        Inga intäkter har ännu 
registrerats för annonser.

30 -                                       Behövs inte 30 -                                     

Verksamhetens personalkostnad 111 -                       111 -                           0                           0                                          0                                        

Verksamh kostn. exkl. personal 17 -                         63 -                             46                         kostnader för tryck av 
tidning är inte registrerade

46                                        46                                      

Avskrivningar -                             1 -                                1                           1                                          1                                        
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 128 -                       175 -                           47                         -                                         47                                        47                                      
-                            

Resultat 128 -                145 -                   17                  -                                17                              17                            
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Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom januari

resultat 2021 resultat 2022 resultat 2023
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Verksamhetens intäkter, acc. avvikelse  tom januari

Verksamhetens intäkter 2021 Verksamhetens intäkter 2022 Verksamhetens intäkter 2023

16

-3
-5

0

5

10

15

20

jan
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Enhet  15 Kansli januari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter -                             5                                 5 -                          5 -                                         5 -                                       
Verksamhetens personalkostnad 173 -                       173 -                           0 -                          0 -                                         0 -                                       
Verksamh kostn. exkl. personal 27 -                         51 -                             24                         24                                        24                                      
Avskrivningar -                             3 -                                3                           3                                          3                                        
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 200 -                       227 -                           27                         -                                         27                                        27                                      
-                            

Resultat 200 -                223 -                   22                  -                                22                              22                            
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Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom januari
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Enhet  16 Personalenhetjanuari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter -                             11                              11 -                        11 -                                       11 -                                     

Verksamhetens personalkostnad 171 -                       152 -                           19 -                        

Verksamhet 2630 har från 
1/1 flyttats, flytt av 
personalkostnad har ej 
genomförts därav 
överdrag i januari, ska 
rättas till nästa månad. 

-                                         19 -                                       19 -                                     

Verksamh kostn. exkl. personal 8 -                           177 -                           169                       Inväntar fakturor, bl.a. LÖV 
för 2023-01.

-                                         169                                      169                                   

Avskrivningar -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 179 -                       329 -                           150                      -                                         150                                      150                                   
-                            

Resultat 179 -                318 -                   139               -                                139                            139                          
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Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom januari
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Enhet  17 Ekonomienhetjanuari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd

Verksamhetens intäkter 9                            36                              27 -                        

Fakturering av 
ekonomisystem och 
upphandling ännu inte 
gjord, p.g.a. finns inget 
avtal än

27                                      0                                          0                                        

Verksamhetens personalkostnad 274 -                       221 -                           54 -                        Uppskjuten pensionering 
140tkr

86 -                                     140 -                                     
Inleda förhandlingar, men det 
finns inget att skära på för att 
komma i balans.

-                                                  140 -                                  

Verksamh kostn. exkl. personal 8                            93 -                             102                       Kundförlust 6 tkr 108 -                                   6 -                                         6 -                                       
Avskrivningar -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 266 -                       314 -                           48                         194 -                                   146 -                                     146 -                                  
-                            

Resultat 257 -                278 -                   21                  167 -                         146 -                           146 -                         
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Enhet 22 Teknisk drift januari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd

Verksamhetens intäkter 451                        614                            162 -                      

Utökad bemanning i kök 
för tillagning av mat till 
säbo from 1/4 budgeterad 
som intäkt.

30 -                                     360 -                                     
Kommer att ge 
kostnadsreduceringar i andra 
verksamheter

360 -                                  

Verksamhetens personalkostnad 1 024 -                    976 -                           47 -                        
Övertidskostnader för 
snöröjning budgeteradpå 
årsbasis.

47 -                                       Kommer att fasa in i budget 47 -                                     

Verksamh kostn. exkl. personal 970 -                       1 661 -                        691                       Kostander för energi och 
bränsle ej med i rapport

695 -                                   4 -                                         4 -                                       

Avskrivningar -                             549 -                           549                       Avskrivningar ej med 348 -                                   201                                      201                                   
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 1 994 -                    3 186 -                        1 192                   1 043 -                               149                                      149                                   
-                            

Resultat 1 542 -            2 572 -                1 030            1 073 -                      211 -                           211 -                         
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Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom januari
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Enhet  23 Kultur och fritidjanuari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter 36                          66                              30 -                        30 -                                       30 -                                     
Verksamhetens personalkostnad 292 -                       287 -                           5 -                          5 -                                         5 -                                       
Verksamh kostn. exkl. personal 186 -                       219 -                           34                         34                                        34                                      
Avskrivningar -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 477 -                       506 -                           29                         -                                         29                                        29                                      
-                            

Resultat 441 -                440 -                   1 -                   -                                1 -                               1 -                             
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Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom januari
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Enhet  25 Stöd och service gemensamjanuari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter -                             60                              60 -                        60 -                                       60 -                                     
Verksamhetens personalkostnad 59 -                         53 -                             6 -                          6 -                                         6 -                                       
Verksamh kostn. exkl. personal 1 -                           5 -                                4                           4                                          4                                        
Avskrivningar -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 60 -                         58 -                             1 -                          -                                         1 -                                         1 -                                       
-                            

Resultat 60 -                  2                         61 -                 -                                61 -                             61 -                           
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Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom januari
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Enhet  51 Tillväxt och tillsynsnämndenjanuari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Verksamhetens personalkostnad 1 -                           1 -                                0 -                          0 -                                         0 -                                       

Verksamh kostn. exkl. personal 124 -                       148 -                           24                         Kostnader ännu inte 
bokförda

24 -                                     0 -                                         0 -                                       

Avskrivningar -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 124 -                       148 -                           24                         24 -                                     0 -                                         0 -                                       
-                            

Resultat 124 -                148 -                   24                  24 -                           0 -                               0 -                             

9

8

0

5

10

15

20

25

30

jan

Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom januari

resultat 2021 resultat 2022 resultat 2023

0 0
0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

jan

Verksamhetens intäkter, acc. avvikelse  tom januari

Verksamhetens intäkter 2021 Verksamhetens intäkter 2022 Verksamhetens intäkter 2023

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

jan

Verksamhetens personalkostnad, acc. avvikelse  tom januari
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Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom januari

Verksamh kostn. exkl. personal 2021 Verksamh kostn. exkl. personal 2022 Verksamh kostn. exkl. personal 2023



Politisk verksamhet & Kommunövergripande januari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr
Konto Utfall Budget Avvikelse

Verksamhetens intäkter 498                                     1 805                                 1 306 -                                
Verksamhetens personalkostnad 2 824 -                                2 669 -                                155 -                                    
Verksamh kostn. exkl. personal 2 687 -                                3 681 -                                994                                     
Avskrivningar -                                          724 -                                    724                                     
Finansiella kostnader -                                          26 -                                      26                                       

Verksamhetenskostnad 5 511 -                                7 100 -                                1 589                                 
-                                          

Resultat 5 013 -                                5 295 -                                282                                    
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Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom januari
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Bjurtjärns rektorsområdejanuari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter 33                          65                              32 -                        32 -                                       32 -                                     
Verksamhetens personalkostnad 450 -                       491 -                           41                         41                                        41                                      
Verksamh kostn. exkl. personal 8 -                           317 -                           309                       309                                      309                                   
Avskrivningar -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 458 -                       808 -                           350                      -                                         350                                      350                                   
-                            

Resultat 425 -                743 -                   318               -                                318                            318                          
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Verksamhetens personalkostnad, acc. avvikelse  tom januari
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Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom januari

Verksamh kostn. exkl. personal 2021 Verksamh kostn. exkl. personal 2022 Verksamh kostn. exkl. personal 2023



Enhet 31 Förskola, januari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter 138                        295                            156 -                      156 -                                     Fsk sammanslag aug 156 -                                  
Verksamhetens personalkostnad 1 404 -                    1 401 -                        3 -                          3 -                                         3 -                                       
Verksamh kostn. exkl. personal 194 -                       404 -                           210                       210                                      210                                   
Avskrivningar -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 1 598 -                    1 805 -                        207                      -                                         207                                      207                                   
-                            

Resultat 1 460 -            1 511 -                51                  -                                51                              51                            
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Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom januari
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Verksamhetens personalkostnad, acc. avvikelse  tom januari
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Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom januari

Verksamh kostn. exkl. personal 2021 Verksamh kostn. exkl. personal 2022 Verksamh kostn. exkl. personal 2023



Kroppaskolans rektorsområdejanuari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter 45                          125                            80 -                        80 -                                       80 -                                     
Verksamhetens personalkostnad 761 -                       782 -                           21                         21                                        21                                      
Verksamh kostn. exkl. personal 22 -                         175 -                           153                       153                                      153                                   
Avskrivningar -                             5 -                                5                           5                                          5                                        
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 783 -                       961 -                           178                      -                                         178                                      178                                   
-                            

Resultat 738 -                836 -                   98                  -                                98                              98                            
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Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom januari
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Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom januari
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Vargbroskolans rektorsområdejanuari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd

Verksamhetens intäkter 1                            905                            904 -                      904 -                                     Pågående 
kostnadsreduceringar

904 -                                  

Verksamhetens personalkostnad 2 180 -                    2 295 -                        114                       114                                      114                                   
Verksamh kostn. exkl. personal 1 643 -                    2 780 -                        1 137                   1 137                                   1 137                                
Avskrivningar -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 3 823 -                    5 074 -                        1 251                   -                                         1 251                                   1 251                                
-                            

Resultat 3 822 -            4 169 -                347               -                                347                            347                          
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Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom januari
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Verksamhetens personalkostnad, acc. avvikelse  tom januari

Verksamhetens personalkostnad 2021 Verksamhetens personalkostnad 2022 Verksamhetens personalkostnad 2023

-11

412

1 137

-200

0

200

400

600

800

1 000

1 200

jan

Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom januari
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Verksamhetsområde Skola januari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr
Konto Utfall Budget Avvikelse

Verksamhetens intäkter 217                                     1 390                                 1 173 -                                
Verksamhetens personalkostnad 4 796 -                                4 968 -                                173                                     
Verksamh kostn. exkl. personal 1 867 -                                3 676 -                                1 809                                 
Avskrivningar -                                          5 -                                        5                                         
Finansiella kostnader -                                          -                                          -                                          

Verksamhetenskostnad 6 663 -                                8 649 -                                1 986                                 

Resultat 6 445 -                                7 259 -                                814                                    
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Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom januari
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Enhet  34 IFO barn och ungajanuari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter 125                        157                            32 -                        32 -                                       32 -                                     
Verksamhetens personalkostnad 700 -                       742 -                           42                         42                                        42                                      

Verksamh kostn. exkl. personal 22 -                         403 -                           381                       Fakturor för innevarande 
period ännu ej betalda. 

120                                      120                                   

Avskrivningar -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 721 -                       1 145 -                        424                      -                                         162                                      162                                   
-                            

Resultat 596 -                988 -                   392               -                                130                            130                          
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Verksamhetens personalkostnad, acc. avvikelse  tom januari
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Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom januari
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Enhet 35 Funktionsstöd och skyddat boendejanuari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter 87                          1 008                         921 -                      921 -                                     921 -                                  
Verksamhetens personalkostnad 1 760 -                    1 652 -                        108 -                      108 -                                     108 -                                  
Verksamh kostn. exkl. personal 83 -                         807 -                           724                       724                                      724                                   
Avskrivningar -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 1 843 -                    2 459 -                        615                      -                                         615                                      615                                   
-                            

Resultat 1 756 -            1 450 -                306 -              -                                306 -                           306 -                         
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Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom januari
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Enhet  36 IFO vuxna januari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter -                            4                               4 -                         4 -                                       4 -                                     

Verksamhetens personalkostnad 298 -                      367 -                          70                       

Lönekostnad för en 
personal ska omfördelas 
från ansvar 350 till 365 
och kommer därmed 
rättas till nästa månad.

70                                      70                                    

Verksamh kostn. exkl. personal 224 -                      504 -                          280                     

Insatskostnader kommer 
ojämnt under året och 
vissa fakturor har inte 
kommit för perioden.

280                                    280                                  

Avskrivningar -                            -                                -                           -                                         -                                       
Finansiella kostnader -                            -                                -                           -                                         -                                       

Verksamhetenskostnad 522 -                     872 -                          349                     -                                       349                                    349                                  
-                           

Resultat 522 -               868 -                  345               -                              345                           345                         

-1

296

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

jan

Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom januari

resultat 2021 resultat 2022 resultat 2023

-1

9

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

jan

Verksamhetens intäkter, acc. avvikelse  tom januari

Verksamhetens intäkter 2021 Verksamhetens intäkter 2022 Verksamhetens intäkter 2023

-16

3

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

jan

Verksamhetens personalkostnad, acc. avvikelse  tom januari
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Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom januari
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Enhet  38 Arbetsmarknad och integrationjanuari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd

Verksamhetens intäkter 150                        253                            103 -                      
eftersläp på bidrag från 
externt finansierade 
projekt. 

103 -                                     103 -                                  

Verksamhetens personalkostnad 302 -                       314 -                           12                         12                                        12                                      
Verksamh kostn. exkl. personal 55 -                         73 -                             18                         18                                        18                                      
Avskrivningar -                             1 -                                1                           1                                          1                                        
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 357 -                       388 -                           31                         -                                         31                                        31                                      
-                            

Resultat 207 -                135 -                   72 -                 -                                72 -                             72 -                           
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Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom januari
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Verksamhetens intäkter, acc. avvikelse  tom januari
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Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom januari
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Enhet 41 Vård & omsorg gemensamjanuari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Verksamhetens personalkostnad 242 -                       283 -                           41                         41                                        41                                      
Verksamh kostn. exkl. personal 216 -                       84 -                             132 -                      132 -                                     132 -                                  
Avskrivningar -                             1 -                                1                           1                                          1                                        
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 458 -                       367 -                           91 -                        -                                         91 -                                       91 -                                     
-                            

Resultat 458 -                367 -                   91 -                 -                                91 -                             91 -                           
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Enhet 42 Hemtjänst januari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd

Verksamhetens intäkter 163                      193                          29 -                      

lägre intäkter ca 40 tkr. 
Taxor som redovisas i 
januari är för december 
22. lägre taxa!. Kommer 
"rätta" sig i december.

29 -                                     29 -                                  

Verksamhetens personalkostnad 1 674 -                  1 441 -                      232 -                    

31 kunder i glesbyggd. 
Många larm. Utökade 
palliativa insatser under 2 
veckor i januari. Tolv 
kunder med krav på 
dubbelbemanning. Fler 
kunder (7) som har behov 
mer än 25 h/ 
veckan.Fortsatt hög 
personal frånvaro pga 
sjukdom. 1 elev 3 dgr i 
veckan följer handledare. 

232 -                                  

Kommande tjänstledighet 
februari-maj på 25% ersätts 
inte. Tjänstledighet för studier 
40 % i januari - maj ersätts 
bara vid behov. Bemanning 
ses över kontinuerligt och 
frånvaro ersätts bara vid 
behov.

232 -                                

Verksamh kostn. exkl. personal 108 -                     269 -                         162                     

restid mellan kunder har 
ökat till 1016 h i januari 
som generat till ökade 
drivmedelkostnader. Höga 
reparationskostnader för 
bilar. Restriktioner kring 
Covid- genererar ökade 
kostnader för 
skyddsutrystning.

162                                   . 162                                 

Avskrivningar -                           3 -                              3                         3                                        3                                      
Finansiella kostnader -                           -                               -                          -                                         -                                      

Verksamhetenskostnad 1 781 -                  1 714 -                      68 -                      -                                      68 -                                    68 -                                  
-                          

Resultat 1 618 -           1 521 -               97 -                -                             97 -                           97 -                         

233

-497

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

jan

Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom januari

resultat 2021 resultat 2022 resultat 2023

700

84

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

jan

Verksamhetens intäkter, acc. avvikelse  tom januari

Verksamhetens intäkter 2021 Verksamhetens intäkter 2022 Verksamhetens intäkter 2023

-364

-546

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0
jan

Verksamhetens personalkostnad, acc. avvikelse  tom januari

Verksamhetens personalkostnad 2021 Verksamhetens personalkostnad 2022 Verksamhetens personalkostnad 2023

-103

-35

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

jan

Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom januari

Verksamh kostn. exkl. personal 2021 Verksamh kostn. exkl. personal 2022 Verksamh kostn. exkl. personal 2023



Enhet 43 Särskilda boendejanuari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd

Verksamhetens intäkter 567                       720                           153 -                    

fördröjning bokföring 
statsbidrag, lägre 
försäljningsintäkter och 
taxor

100                                  53 -                                     53 -                                   

Verksamhetens personalkostnad 2 955 -                  2 652 -                      303 -                    

Högre PK pga vakanta 
rader på helg. Extra 
personal pga kund med 
stora behov korttid. 
Sjukfrånvaro 

2 292 -                              2 594 -                                

Ta bort matlagning inom 
verksamheten, planera med 
85% av budgetramen för 
bemanning, minska bemanning 
nattetid, totalt 5 ÅA ca 2,5 
mkr.

2 500                                       94 -                                   

Verksamh kostn. exkl. personal 243 -                      938 -                          695                     1 095 -                              400 -                                   Hyran går inte att påverka 400 -                                 
Avskrivningar -                            5 -                              5                          5                                        5                                      
Finansiella kostnader -                            -                                -                           -                                         -                                       

Verksamhetenskostnad 3 198 -                  3 595 -                      397                     3 387 -                             2 990 -                                490 -                                 
-                           

Resultat 2 631 -            2 875 -               244               3 287 -                     3 043 -                       543 -                        
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Enhet 44 Hemsjukvård januari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd

Verksamhetens intäkter 5                            116                            112 -                      Enheten har i mycket 
små"egna" intäkter. 

112 -                                     112 -                                  

Verksamhetens personalkostnad 641 -                       637 -                           5 -                          

Den föreslagna 
neddragningen av tjänsten 
anhörigsamordnare som är 
budgeterad from 1/1 är 
inte beslutad och 
genomförd vilket ger en 
obudgeterad kostnad.

5 -                                         5 -                                       

Verksamh kostn. exkl. personal 78 -                         193 -                           115                       115                                      115                                   
Avskrivningar -                             6 -                                6                           6                                          6                                        
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 719 -                       835 -                           116                      -                                         116                                      116                                   
-                            

Resultat 715 -                719 -                   4                    -                                4                                4                              

139

-79
-100

-50

0

50

100

150

200

jan

Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom januari

resultat 2021 resultat 2022 resultat 2023

178

5

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

jan

Verksamhetens intäkter, acc. avvikelse  tom januari

Verksamhetens intäkter 2021 Verksamhetens intäkter 2022 Verksamhetens intäkter 2023

-39

-133
-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0
jan

Verksamhetens personalkostnad, acc. avvikelse  tom januari

Verksamhetens personalkostnad 2021 Verksamhetens personalkostnad 2022 Verksamhetens personalkostnad 2023

1

50

0

20

40

60

80

100

120

140

jan

Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom januari

Verksamh kostn. exkl. personal 2021 Verksamh kostn. exkl. personal 2022 Verksamh kostn. exkl. personal 2023



Vårt och omsorg verksamhetsområde januari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr
Konto Utfall Budget Avvikelse

Verksamhetens intäkter 1 097                                 2 452                                 1 355 -                                
Verksamhetens personalkostnad 8 571 -                                8 087 -                                484 -                                    
Verksamh kostn. exkl. personal 1 030 -                                3 272 -                                2 242                                 
Avskrivningar -                                          16 -                                      16                                       
Finansiella kostnader -                                          -                                          -                                          

Verksamhetenskostnad 9 601 -                                11 376 -                              1 774                                 

Resultat 8 504 -                                8 923 -                                419                                    

217
261

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

jan

Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom januari

resultat 2021 resultat 2022 resultat 2023

1 176
1 397

-1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

jan

Verksamhetens intäkter, acc. avvikelse  tom januari

Verksamhetens intäkter 2021 Verksamhetens intäkter 2022 Verksamhetens intäkter 2023

-492

-1 242-1 400

-1 200

-1 000

-800

-600

-400

-200

0
jan

Verksamhetens personalkostnad, acc. avvikelse  tom januari

Verksamhetens personalkostnad 2021 Verksamhetens personalkostnad 2022 Verksamhetens personalkostnad 2023

-461

107

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

jan

Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom januari

Verksamh kostn. exkl. personal 2021 Verksamh kostn. exkl. personal 2022 Verksamh kostn. exkl. personal 2023



Enhet  10 Politisk verksamhetfebruari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd

Verksamhetens intäkter 47                          61                              14 -                        Styrelsearvode Stiftelsen 13                                      1 -                                         1 -                                       

Verksamhetens personalkostnad 391 -                       409 -                           18                         Eftersläpning av 
sammanträdesarvoden

18 -                                     0 -                                         0 -                                       

Verksamh kostn. exkl. personal 38 -                         187 -                           148                       

Högre kostnad I-pads 6tkr, 
Kundförlust avseende 
överförmyndare 11tkr. 
Fakturor för revision och 
överförmyndare ännu inte 
inkommit.

148 -                                   0                                          0                                        

Avskrivningar -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 429 -                       595 -                           166                      166 -                                   0 -                                         0 -                                       
-                            

Resultat 382 -                534 -                   152               153 -                         1 -                               1 -                             
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Enhet  11 Kommunledningfebruari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter 5                            312                            307 -                      307 -                                     307 -                                  
Verksamhetens personalkostnad 720 -                       477 -                           243 -                      243 -                                     243 -                                  
Verksamh kostn. exkl. personal 1 246 -                    1 520 -                        274                       274                                      274                                   
Avskrivningar 2 -                           85 -                             83                         83                                        83                                      
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 1 968 -                    2 082 -                        114                      -                                         114                                      114                                   
-                            

Resultat 1 962 -            1 770 -                193 -              -                                193 -                           193 -                         
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Enhet 14 kommunikation, näringsliv och turismfebruari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd

Verksamhetens intäkter -                            60                             60 -                      

Här ligger ännu inga 
intäkter för Kyrkans 
anonsbilaga eller annonser 
i tidningen. Inte heller det 
bidrag på 119 000 från 
Biking Värmland.

60 -                                     När intäkterna läggs in 
kommer balansen.

60 -                                   

Verksamhetens personalkostnad 267 -                      222 -                          45 -                      

Semesterlöneskulden gör 
så att detta konto dras 
med minus fram till 
semeterperioden.

45 -                                     Det rättar till sig när 
semesterdagarna plcokas ut.

45 -                                   

Verksamh kostn. exkl. personal 72 -                        127 -                          55                       55                                      55                                    
Avskrivningar 1 -                          1 -                              1                          1                                        1                                      
Finansiella kostnader -                            -                                -                           -                                         -                                       

Verksamhetenskostnad 339 -                     350 -                          11                       -                                       11                                      11                                    
-                           

Resultat 339 -               291 -                  48 -                -                              48 -                            48 -                          
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Enhet  15 Kansli februari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter -                             9                                 9 -                          9 -                                         9 -                                       
Verksamhetens personalkostnad 384 -                       346 -                           38 -                        38 -                                       38 -                                     
Verksamh kostn. exkl. personal 62 -                         101 -                           40                         40                                        40                                      
Avskrivningar 3 -                           6 -                                3                           3                                          3                                        
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 449 -                       454 -                           5                           -                                         5                                          5                                        
-                            

Resultat 449 -                445 -                   4 -                   -                                4 -                               4 -                             
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Enhet  16 Personalenhetfebruari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter -                             21                              21 -                        21 -                                       21 -                                     
Verksamhetens personalkostnad 380 -                       304 -                           77 -                        77 -                                       77 -                                     
Verksamh kostn. exkl. personal 35 -                         354 -                           319                       319                                      319                                   
Avskrivningar -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 416 -                       657 -                           242                      -                                         242                                      242                                   
-                            

Resultat 416 -                636 -                   220               -                                220                            220                          
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Enhet  17 Ekonomienhetfebruari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd

Verksamhetens intäkter 18                          72                              53 -                        Intäkter ännu ej bokförda 53                                      0 -                                         0 -                                       

Verksamhetens personalkostnad 611 -                       441 -                           170 -                      

Minskad personalstyrka i 
slutet av året, men längre 
omställningskostnad än 
budgeterat.

100                                    70 -                                       Minska semesterlöneskulden 35                                               35 -                                     

Verksamh kostn. exkl. personal 50 -                         187 -                           137                       Fakturor som ännu inte 
inkommit

137 -                                   0 -                                         0 -                                       

Avskrivningar -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 661 -                       628 -                           33 -                        37 -                                     70 -                                       35 -                                     
-                            

Resultat 643 -                557 -                   86 -                 16                            70 -                             35 -                           

119

97

69 67

-100

-50

0

50

100

150

jan feb

Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom februari

resultat 2021 resultat 2022 resultat 2023

25

43

-9

-20

-60

-40

-20

0

20

40

60

jan feb

Verksamhetens intäkter, acc. avvikelse  tom februari

Verksamhetens intäkter 2021 Verksamhetens intäkter 2022 Verksamhetens intäkter 2023

7

-98

-1

-70

-180

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

jan feb

Verksamhetens personalkostnad, acc. avvikelse  tom februari

Verksamhetens personalkostnad 2021 Verksamhetens personalkostnad 2022 Verksamhetens personalkostnad 2023

91

152

83

157

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

jan feb

Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom februari

Verksamh kostn. exkl. personal 2021 Verksamh kostn. exkl. personal 2022 Verksamh kostn. exkl. personal 2023



Enhet 22 Teknisk drift februari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd

Verksamhetens intäkter 776                       1 348                       572 -                    

Utökad bemanning i kök 
för tillagning av mat till 
säbo from 3/4 budgeterad 
som intäkt.

30 -                                   360 -                                   
Kommer att ge 
kostnadsreduceringar i andra 
verksamheter

360 -                                 

Verksamhetens personalkostnad 2 314 -                  2 059 -                      255 -                    
Övertidskostnader för 
snöröjning budgeteradpå 
årsbasis.

-                                         
Kommer att ge 
kostnadsreduceringar i andra 
verksamheter

-                                       

Verksamh kostn. exkl. personal 2 973 -                  3 332 -                      360                     Kostander för energi och 
bränsle ej med i rapport

360 -                                 -                                       

Avskrivningar 560 -                      1 097 -                      537                     Alla avskrivningar ej med 537 -                                 Kommer att följa budget på 
årsbasis.

-                                       

Finansiella kostnader -                            -                                -                           -                                         -                                       

Verksamhetenskostnad 5 846 -                  6 489 -                      642                     897 -                                 -                                         -                                       
-                           

Resultat 5 070 -            5 141 -               71                 927 -                        360 -                          360 -                        

-259

-937

-250

-513

-1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

jan feb

Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom februari

resultat 2021 resultat 2022 resultat 2023

139
108

-14

68

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

jan feb

Verksamhetens intäkter, acc. avvikelse  tom februari

Verksamhetens intäkter 2021 Verksamhetens intäkter 2022 Verksamhetens intäkter 2023

7

-210

-42

-243

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

jan feb

Verksamhetens personalkostnad, acc. avvikelse  tom februari

Verksamhetens personalkostnad 2021 Verksamhetens personalkostnad 2022 Verksamhetens personalkostnad 2023

-405

-893

-180

-360

-1 000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

jan feb

Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom februari

Verksamh kostn. exkl. personal 2021 Verksamh kostn. exkl. personal 2022 Verksamh kostn. exkl. personal 2023



Enhet  23 Kultur och fritidfebruari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter 98                          131                            34 -                        34 -                                       34 -                                     
Verksamhetens personalkostnad 655 -                       573 -                           82 -                        82 -                                       82 -                                     
Verksamh kostn. exkl. personal 407 -                       438 -                           32                         32                                        32                                      
Avskrivningar 2 -                           -                                  2 -                          2 -                                         2 -                                       
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 1 064 -                    1 012 -                        52 -                        -                                         52 -                                       52 -                                     
-                            

Resultat 966 -                880 -                   86 -                 -                                86 -                             86 -                           
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Enhet 31 Förskola, februari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter 300                        589                            290 -                      290 -                                     290 -                                  

Verksamhetens personalkostnad 2 989 -                    2 802 -                        186 -                      

Ökade verksamhetsbehov 
driver timkostnad 
(timvikarier) högre än 
förväntat. 

186 -                                     186 -                                  

Verksamh kostn. exkl. personal 434 -                       808 -                           375                       375                                      375                                   
Avskrivningar 1 -                           -                                  1 -                          1 -                                         1 -                                       
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 3 423 -                    3 610 -                        187                      -                                         187                                      187                                   
-                            

Resultat 3 124 -            3 021 -                102 -              -                                102 -                           102 -                         
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Enhet  34 IFO barn och ungafebruari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd

Verksamhetens intäkter 251                        314                            63 -                        Statsbidrag familjehem ej 
bokfört ännu.

63 -                                       63 -                                     

Verksamhetens personalkostnad 1 515 -                    1 484 -                        31 -                        Pga semesterlöneskuld 31 -                                       31 -                                     

Verksamh kostn. exkl. personal 373 -                       806 -                           433                       
Faktura SiS för 
innevarande period ej 
betald.

233                                      233                                   

Avskrivningar -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 1 888 -                    2 290 -                        402                      -                                         202                                      202                                   
-                            

Resultat 1 637 -            1 976 -                339               -                                139                            139                          
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Enhet 35 Funktionsstöd och skyddat boendefebruari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter 673                        2 017                         1 344 -                  1 344 -                                  1 344 -                               
Verksamhetens personalkostnad 3 548 -                    3 304 -                        245 -                      245 -                                     245 -                                  
Verksamh kostn. exkl. personal 418 -                       1 614 -                        1 195                   1 195                                   1 195                                
Avskrivningar -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 3 967 -                    4 917 -                        951                      -                                         951                                      951                                   
-                            

Resultat 3 294 -            2 900 -                393 -              -                                393 -                           393 -                         
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Enhet  36 IFO vuxna februari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter 3                            8                                 5 -                          5 -                                         5 -                                       
Verksamhetens personalkostnad 707 -                       735 -                           28                         28                                        28                                      

Verksamh kostn. exkl. personal 1 199 -                    1 009 -                        190 -                      

Utfallet för en 
institutionsplacering ligger 
på 2 månader, där 
budgeten ligger utlagd på 
helår. Därav avvikelsen.

190 -                                     190 -                                  

Avskrivningar -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 1 905 -                    1 744 -                        162 -                     -                                         162 -                                     162 -                                  
-                            

Resultat 1 902 -            1 735 -                167 -              -                                167 -                           167 -                         
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Enhet  38 Arbetsmarknad och integrationfebruari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter 452                        487                            35 -                        35 -                                       35 -                                     
Verksamhetens personalkostnad 692 -                       599 -                           93 -                        93 -                                       93 -                                     
Verksamh kostn. exkl. personal 120 -                       147 -                           27                         27                                        27                                      
Avskrivningar 2 -                           3 -                                0                           0                                          0                                        
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 814 -                       749 -                           65 -                        -                                         65 -                                       65 -                                     
-                            

Resultat 361 -                262 -                   100 -              -                                100 -                           100 -                         
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Enhet 41 Vård & omsorg gemensamfebruari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Verksamhetens personalkostnad 529 -                       565 -                           36                         36                                        36                                      
Verksamh kostn. exkl. personal 283 -                       169 -                           115 -                      115 -                                     115 -                                  
Avskrivningar 1 -                           1 -                                1                           1                                          1                                        
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 813 -                       735 -                           78 -                        -                                         78 -                                       78 -                                     
-                            

Resultat 813 -                735 -                   78 -                 -                                78 -                             78 -                           
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Enhet 42 Hemtjänst februari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter 366                        386                            20 -                        20 -                                       20 -                                     
Verksamhetens personalkostnad 3 580 -                    2 882 -                        698 -                      698 -                                     698 -                                  
Verksamh kostn. exkl. personal 313 -                       539 -                           226                       226                                      226                                   
Avskrivningar 3 -                           6 -                                3                           3                                          3                                        
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 3 896 -                    3 428 -                        469 -                     -                                         469 -                                     469 -                                  
-                            

Resultat 3 531 -            3 042 -                489 -              -                                489 -                           489 -                         
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Enhet 43 Särskilda boendefebruari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd

Verksamhetens intäkter 1 205                     1 440                         235 -                      200 tkr bidrag ej bokförd. 235 -                                     bokför bidrag 200                                             35 -                                     

Verksamhetens personalkostnad 6 161 -                    5 355 -                        806 -                      

Högre PK pga vakanta 
rader på helg. Extra 
personal pga kund med 
stora behov korttid. 
Sjukfrånvaro. Ledsagning 
sjukhus 

806 -                                     

Ta bort matlagning inom 
verksamheten, planera med 
85% av budgetramen för 
bemanning, minska bemanning 
nattetid, totalt 5 ÅA ca 2,5 mkr. 
Minska antalet timmar för 
städning.

1 478                                         672                                   

Verksamh kostn. exkl. personal 1 885 -                    1 877 -                        9 -                          9 -                                         Hyran går inte att påverka 9 -                                       
Avskrivningar 5 -                           9 -                                4                           4                                          4                                        
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 8 052 -                    7 241 -                        810 -                     -                                         810 -                                     668                                   
-                            

Resultat 6 847 -            5 801 -                1 045 -           -                                1 045 -                        633                          
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Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom februari
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Verksamhetens personalkostnad, acc. avvikelse  tom februari
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Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom februari
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Enhet 44 Hemsjukvård februari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter 54                          233                            178 -                      178 -                                     178 -                                  
Verksamhetens personalkostnad 1 334 -                    1 273 -                        60 -                        60 -                                       60 -                                     
Verksamh kostn. exkl. personal 128 -                       385 -                           258                       258                                      258                                   
Avskrivningar 6 -                           12 -                             6                           6                                          6                                        
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 1 467 -                    1 671 -                        203                      -                                         203                                      203                                   
-                            

Resultat 1 413 -            1 438 -                25                  -                                25                              25                            
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Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom februari

resultat 2021 resultat 2022 resultat 2023
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Verksamhetens intäkter, acc. avvikelse  tom februari
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Verksamhetens personalkostnad, acc. avvikelse  tom februari
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Enhet  51 Tillväxt och tillsynsnämndenfebruari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Verksamhetens personalkostnad 2 -                           2 -                                0 -                          0 -                                         0 -                                       

Verksamh kostn. exkl. personal 244 -                       295 -                           51                         
Faktura för tillväxt och 
tillsynsnämnden avseende 
2022 kommer.

200 -                                   149 -                                     149 -                                  

Avskrivningar -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 246 -                       297 -                           51                         200 -                                   149 -                                     149 -                                  
-                            

Resultat 246 -                297 -                   51                  200 -                         149 -                           149 -                         
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Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom februari
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Enhet  91 VA februari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd

Verksamhetens intäkter 761                        1 595                         834 -                      Avräkningar från kemab 
släpar efter.

-                                         

Verksamhetens personalkostnad 472 -                       454 -                           18 -                        18 -                                       18 -                                     

Verksamh kostn. exkl. personal 601 -                       820 -                           218                       Kostnader för bränsle 
energi släpar efter.

-                                         

Avskrivningar 131 -                       258 -                           126                       avskrviningar följer budget på 
årsbasis.

-                                         

Finansiella kostnader 26 -                         52 -                             25                         25                                        25                                      

Verksamhetenskostnad 1 231 -                    1 583 -                        352                      -                                         8                                          8                                        
-                            

Resultat 470 -                11                      481 -              -                                8                                8                              
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Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom februari

resultat 2021 resultat 2022 resultat 2023
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Verksamhetens intäkter, acc. avvikelse  tom februari
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Bjurtjärns rektorsområdefebruari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd

Verksamhetens intäkter 64                          130                            66 -                        

Följer den planerade 
budgetet. Personalkostnad 
ligger en 
semesterlöneskuld som 
jämnar ut sig vid uttag av 
semester.

66 -                                       66 -                                     

Verksamhetens personalkostnad 1 038 -                    982 -                           56 -                        56 -                                       56 -                                     
Verksamh kostn. exkl. personal 451 -                       635 -                           184                       184                                      184                                   
Avskrivningar -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 1 489 -                    1 617 -                        128                      -                                         128                                      128                                   
-                            

Resultat 1 425 -            1 487 -                62                  -                                62                              62                            
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Verksamhetens personalkostnad, acc. avvikelse  tom februari
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Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom februari
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Politisk verksamhet & Kommunövergripande februari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr
Konto Utfall Budget Avvikelse

Verksamhetens intäkter 1 706                                 3 609                                 1 904 -                                
Verksamhetens personalkostnad 6 196 -                                5 286 -                                909 -                                    
Verksamh kostn. exkl. personal 5 727 -                                7 362 -                                1 635                                 
Avskrivningar 699 -                                    1 447 -                                748                                     
Finansiella kostnader 26 -                                      52 -                                      25                                       

Verksamhetenskostnad 12 649 -                              14 148 -                              1 499                                 
-                                          

Resultat 10 943 -                              10 538 -                              405 -                                   
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Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom februari
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Verksamhetens personalkostnad, acc. avvikelse  tom februari
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Kroppaskolans rektorsområdefebruari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter 91                          250                            159 -                      159 -                                     159 -                                  
Verksamhetens personalkostnad 1 687 -                    1 563 -                        124 -                      124 -                                     124 -                                  
Verksamh kostn. exkl. personal 192 -                       350 -                           158                       158                                      158                                   
Avskrivningar 5 -                           9 -                                5                           5                                          5                                        
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 1 884 -                    1 922 -                        38                         -                                         38                                        38                                      
-                            

Resultat 1 793 -            1 672 -                121 -              -                                121 -                           121 -                         
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Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom februari
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Verksamhetens intäkter, acc. avvikelse  tom februari
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Verksamhetens personalkostnad, acc. avvikelse  tom februari
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Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom februari
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Månadsrapport sammanställning av prognos av avvikelser per 31/12 med åtgärd
Upprättad ackumulerat till och med februari 2023

Enhet Avvikelse
10 Politisk verksamhet -1
11 Kommunledning -193
14 Kommunikation, näringsliv, turism -48
15 Kansli -4
16 HR 220
17 Ekonomi -35
22 Teknisk drift -360
23 Kultur och fritid -86
31 Förskola -102
34 IFO barn och unga 139
35 Funktionsstöd -393
36 IFO vuxna -167
38 Arbetsmarknad och etablering -100
41 Vård & omsorg gemensam -78
42 Hemtjänst -489
43 Särskilt boende 633
44 Kommunal hälso och sjukvård 25
51 Tillväxt och tillsynsnämnden -149
91 VA 8
Bjurtjärns skola 62
Kroppaskolan -121
Vargbroskolan -1035
Summa -2274



Verksamhetsområde Skola februari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr
Konto Utfall Budget Avvikelse

Verksamhetens intäkter 551                                     2 780                                 2 229 -                                
Verksamhetens personalkostnad 10 834 -                              9 975 -                                858 -                                    
Verksamh kostn. exkl. personal 5 715 -                                7 352 -                                1 638                                 
Avskrivningar 6 -                                        9 -                                        4                                         
Finansiella kostnader -                                          -                                          -                                          

Verksamhetenskostnad 16 554 -                              17 337 -                              783                                    

Resultat 16 003 -                              14 557 -                              1 446 -                                
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Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom februari
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Verksamhetens intäkter, acc. avvikelse  tom februari
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Verksamhetens personalkostnad, acc. avvikelse  tom februari
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Vargbroskolans rektorsområdefebruari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr

Konto Utfall Budget Avvikelse
Beskrivning av 

avvikelser

Bedömd belopp för 
kommande 
avvikelser

Prognos av avvikelse 
per 31/12, utan 

åtgärd

Åtgärder för att komma 
i balans med 
budgetramen

Belopp för åtgärder att 
komma i balans med 

budgetramen

Prognos av 
avvikelse per 31/12 

med åtgärd
Verksamhetens intäkter 96                          1 810                         1 714 -                  1 714 -                                  1 714 -                               

Verksamhetens personalkostnad 5 120 -                    4 628 -                        492 -                      

I Januari placerades ett 
barn på Vargbroskolan 
som är i behov av 
elevassistent. Från och 
med Januari anställdes en 
till lärare i åk 4 för att 
kunna tillgodose de behov 
som fanns i klassen. 

492 -                                     

Resurspedagog inom lyans 
verksamhet tas bort. 
Elevassistent tas bort i juni. 
Förhandling 0.4 skolbibliotek 
pågår

250                                             242 -                                  

Verksamh kostn. exkl. personal 4 639 -                    5 560 -                        921                       921                                      921                                   
Avskrivningar -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 9 759 -                    10 188 -                      429                      -                                         429                                      679                                   
-                            

Resultat 9 662 -            8 377 -                1 285 -           -                                1 285 -                        1 035 -                      
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Vårt och omsorg verksamhetsområde februari 2023, OBS! alla belopp anges i tkr
Konto Utfall Budget Avvikelse

Verksamhetens intäkter 3 004                                 4 884                                 1 880 -                                
Verksamhetens personalkostnad 18 066 -                              16 197 -                              1 869 -                                
Verksamh kostn. exkl. personal 4 719 -                                6 545 -                                1 826                                 
Avskrivningar 17 -                                      32 -                                      15                                       
Finansiella kostnader -                                          -                                          -                                          

Verksamhetenskostnad 22 802 -                              22 774 -                              28 -                                      

Resultat 19 798 -                              17 889 -                              1 909 -                                
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Årsredovisning Storfors kommun 2022 
Årsredovisningen för Storfors kommun 2022 är nu granskat och klart för presentation. Årets 
resultat för kommunen är positivt och uppgår till 2,4 mnkr och räcker till att återställa 
resterande del av det negativa resultatet från 2019 som vid årets ingång uppgick till 2,3 mnkr. 
Koncernbolagen gör negativt resultat och det koncernkonsoliderade resultatet för koncernen 
uppgår till 3,9 mnkr. 
I resultatet för kommunen ingår jämförelsestörande poster avseende pension för 
förtroendevalda med 13,3 mnkr och nedskrivning av värdet på andelar i koncernaktiebolaget 
med 3,965 mnkr. 
I föreslagen årsredovisning saknas text från kommunstyrelsen i inledningen. 
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Förslag till årsredovisning 2022 
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Vad är en årsredovisning 
Kommunens årsredovisning beskriver och ska informera om det gångna årets 
verksamheter och dess ekonomiska utfall, samt hur kommunfullmäktiges mål har 
uppnåtts. Årsredovisningen redovisar verksamhetens utfall, finansiering och den 
ekonomiska ställningen vid årets slut. Årsredovisningen innehåller också en 
sammanställning av de olika forum för samverkan som Storfors kommun är involverad i. 
Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna en bra service och samtidigt använda 
de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. Senast i mars/april året efter 
redovisningsåret ska årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige för beslut. 
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Demografi  
Befolkningen i kommunen minskade under 2022 med 42 personer, beräknat från 1 
november 2021 som är det datum som gäller för skatteintäkterna. Skatteintäkterna 
beräknas på antalet folkbokförda invånare den 1 november året före intäktsåret.  
I nedanstående tabell räknas befolkningsmängden istället per 31 december och skiljer 
sig därmed mot beräkningar baserade på 1 november. Sedan vecka 1 2014 har Storfors 
kommun tappat 246 invånare, vilket motsvarar ett snitt på cirka 0,67 procent per år.  
I den nedre tabellen, som visar befolkningsutvecklingen i Storfors mellan åren 1950 och 
2021 ser vi att befolkningen var som störst år 1955, då den uppgick till 6 579 personer. 
Kurvan visar sedan en trend på en ganska jämn minskning av antalet invånare i 
kommunen. År 1966 sjönk invånarantalet under 6 000 personer, år 1997 sjönk det under 
5 000 personer och slutligen år 2020 sjönk invånarantalet under 4 000 personer. 
 
Befolkningsutveckling Storfors kommun 
 

 
Källa: KIR 
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Statistik befolkningsutveckling åren 1950 - 2021 

 
Källa: SCB 
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Förvaltningsberättelse 
I denna förvaltningsberättelse lämnar Storfors kommun information om förvaltningen av 
kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och RKR R15 Förvaltningsberättelse. 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Den kommunala koncernen redovisade ett positivt resultat av 3 879 tkr för 
verksamhetsår 2022. Detta resultat innehåller för kommunens del en vinst med 2 448 
tkr och för koncernbolagen förlust. Under den senaste femårsperioden har resultatet 
varierat.  
Trenden för verksamhetens intäkter har varit sjunkande i början av femårsperioden, 
men vänt uppåt 2021 och 2022. År 2021 berodde de ökade intäkterna på Covid-bidrag 
till den kommunala verksamheten, år 2022 har intäkterna i koncernbolagen minskat 
med drygt 2 mnkr men intäkterna ökat i kommunen med ca 1,5 mnkr. Kommunens 
intäktsökning beror på högre ersättningar från försäkringskassan för personlig assistans.  
Kostnaderna ligger under femårsperioden relativt konstanta med undantag av år 2020, 
då kostnadsläget var lägre. Skatteintäkterna har under femårsperioden varierat mellan 
247 mnkr år 2019 till 276 mnkr 2022.  Koncernens kostnader minskade år 2022 med 1,7 
mnkr, minskningen skulle varit större om jämförelsestörande poster för pension 13,3 
mnkr och nedskrivningar 3,965 mnkr i kommunen inte uppstått. 
Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 3,7 mnkr jämfört med föregående 
år.  
Koncernens soliditet har under året vänt uppåt på grund av koncernens positiva resultat 
och ligger nu på 12,8 procent. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser med löneskatt 
är -13,2 % för koncernen. Nettoinvesteringarna har varit låga under 2022 och 
självfinansieringsgraden har blivit hög eftersom kassaflödet från den löpande 
verksamheten varit hög.  
 
En femårsöversikt över kommunkoncernens nyckeltal visar utvecklingen över tid. 
 

 
 
Kommunens invånarantal sjunker över tid och uppgick den 1 november 2022 till 3 888 
personer, en minskning med 44 personer mot samma mätpunkt året innan. 
Minskningen av personer i kommuner leder till minskade skatteintäkter för kommunen 
då skatteintäkterna baseras på invånarantalet per 1 november året innan. Kommunen 

NYCKELTAL FÖR DEN KOMMUNALA KONCERNEN

2022 2021 2020 2019 2018
Verksamhetens intäkter tkr 85 507 84 110 83 586 97 334 108 512
Verksamhetens kostnader tkr -357 934 -359 661 -344 109 -358 827 -357 559
Skatteintäkter, Gen. statsbidrag mm tkr 276 305 272 592 261 141 247 187 249 471
Årets resultat tkr 3 879 -2 959 618 -14 306 423

Soliditet % 12,8% 12,0% 13,0% 13,3% 16,9%
Soliditet inkl. tot. Pensionsförpl. % -13,2% -16,3% -16,0% -17,6% -12,5%
Investeringar (netto) tkr 23 6 288 13 859 20 247 9 087
Självfinansieringsgrad ggr 153,6 6,9 2,3 -1,2 1,8
Långfristig låneskuld tkr 153 374 183 298 208 227 208 725 206 648
Antal årsanställda 31/12 314 321 332 335* 359*

*) Endast uppgift från kommunen tillgänglig
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gjorde under verksamhetsåret ett positivt resultat av 2,4 mnkr främst beroende på 
ökade skatteintäkter, generella statsbidrag samt effekter av utjämningssystemet som är 
totalt 5,3 mnkr högre än förra året, samt ökade generella statsbidrag.  
En jämförelsestörande post är nedskrivningen av värdet på Storfors kommuns andelar i 
AB Storfors Mark- och Industrifastigheter med 3,965 mnkr. En annan jämförelsestörande 
post är pension enligt avtal PBF för förtroendevalda som medför en direktpåverkan på 
resultatet med 13,3 mnkr. Verksamhetens nettokostnad är 9,7 mnkr högre jämfört med 
föregående år. Soliditeten för kommunen före pensionsåtagande har minskat med en 
procentenhet sedan förra året beroende på att balansomslutningen har ökat. Den 
långfristiga låneskulden har minskat under året, beroende på en amortering på 10 mnkr 
under året, samt klassificering av lång- och kortfristiga låneskulder i Stiftelsen Björkåsen. 
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KOMMUNENS EKONOMISKA NYCKELTAL

Grunduppgifter Enhet 2022 2021 2020 2019 2018
Folkmängd 1/11* antal 3 888 3 932 4 007 4 006 4 081
Årlig förändring av antal invånare antal -44 -75 1 -75 -9
Kommunal utdebitering kr 22,70 22,70 22,70 22,02 22,50
Landsting/region kr 11,68 11,68 11,68 11,68 11,20
Kyrko- och begravningsavgift kr 1,61 1,60 1,59 1,59 1,55
Personal
Personalkostnader exkl PO mnkr 140,6 139,5 143,9 146,9 144,6
Årsarbetare 31/12 antal 306 312 324 335 359
Snitt personalkostnader kr 459 477 446 725 444 247 438 507 402 702
Resultat
Verksamhetens nettokostnader mnkr -271,7 -262,0 -260,6 -261,2 -249,8
per invånare tkr -69,9 -66,6 -65,0 -65,2 -61,2
Skatteintäkter, Gen. statsbidrag mm mnkr 277,9 272,6 261,7 247,5 249,4
per invånare tkr 71,5 69,3 65,3 61,7 61,5
Verksamhetens nettokostnader i %
av totala skatteintäkter och 
statsbidrag % 98% 96% 100% 106% 100%
Finansnetto tkr -4 -1 522 560 729 736
Årets resultat tkr 2 448 9 031 1 615 -12 985 334
Investeringar
Nettoinvesteringar mnkr 0,0 -2,7 -2,4 13,1 9,4
Övriga ekonomiska nyckeltal
Balansomslutning mnkr 252,2 236,2 222,1 210,3 237,2
per invånare tkr 64,9 60,1 55,4 52,5 58,1
Totala skulder och 
pensionsavsättningar mnkr 196,0 182,4 177,4 167,2 178,8
per invånare tkr 50,4 46,4 44,3 41,7 43,8
Eget kapital mnkr 56,2 53,8 44,8 43,1 58,4
per invånare tkr 14,5 13,7 11,2 10,7 14,4
Soliditet före pensionsåtagande 1998 % 22% 23% 20% 20% 25%
Rörelsekapital mnkr 11,8 1,5 -17,9 -23,2 -3,4
Likvida medel mnkr 38,5 30,7 18,4 3,8 28,3
Balanslikviditet ggr 1,2 1,0 0,7 0,5 0,9
Borgensåtagande mnkr 235,8 224,6 217,3 205,8 208,2
Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt mnkr 90,4 95,4 96,9 101,3 103,3
Summa ansvarsförbindelser mnkr 326,1 320,0 314,2 307,1 311,5
per invånare tkr 83,9 81,4 78,4 76,4 76,3
Övriga finansiella nyckeltal
Långfristig låneskuld i % av 
anläggningstillgångar % 51,1% 55,0% 53,6% 52,9% 53,8%
Skuldsättningsgrad % 60,0% 77,3% 79,8% 79,5% 75,4%

* Underlag för skatteintäkter året efter



S i d a  | 10 

Definition av nyckeltal: 
Soliditet  Eget kapital dividerat med totalt kapital 
Soliditet inkl. pens.förpl. Eget kapital adderat med ansvarsförbindelsen för 

pensioner inklusive löneskatt, dividerat med totalt kapital. 
Investeringar (netto) Bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp 

som finansierats med offentliga bidrag. 
Nettoinvesteringar Årets förvärv av materiella anläggningstillgångar minskat 

med årets av- och nedskrivningar. 
Självfinansieringsgrad Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med 

nettoinvesteringar. 
Rörelsekapital  Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. 
Balanslikviditet Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. 
Skuldsättningsgrad Dividerat skulder med totalt kapital. 

Den kommunala koncernen  
Den kommunala koncernen består av kommunens organisation, den allmännyttiga 
bostadsstiftelsen Stiftelsen Björkåsen samt det helägda bolaget AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter. 
 
Den politiska organisationen består av en nämnd (kommunstyrelsen) med två utskott; 
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) samt kommunstyrelsens individutskott (KSIU).  
 
Storfors kommun samäger även Renhållningsbolaget i Mellansverige AB tillsammans 
med Karlskoga energi och miljö, KEMAB. Bolaget sköter avfallshämtningen i Karlskoga 
och Storfors kommuner. 
 
Storfors ingår i tre olika kommunalförbund; Värmlands läns vårdförbund, Värmlands läns 
kalkningsförbund samt Bergslagens Räddningstjänst. Storfors kommun har också, liksom 
övriga kommuner i länet, tecknat ett samverkansavtal med Region Värmland. Regionen 
ansvarar för utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och sjukvård, tandvård, 
kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, jämställdhet, 
kompetensförsörjning och kultur samt för fem folkhögskolor i länet. 
 
Kommunen har också del i fem gemensamma nämnder tillsammans med olika 
kommuner i länet och närområdet; Tillväxt- och tillsynsnämnden, Östra Värmlands 
Överförmyndarnämnd, Administrativa nämnden (löneadministration), Drift- och 
servicenämnden samt Hjälpmedelsnämnden.  
 
Storfors kommun är medlem i Kommuninvest, som består av två delar; Kommuninvest 
ekonomisk förening äger aktiebolaget Kommuninvest i Sverige AB, som erbjuder 
krediter och finansiell expertis. Kommuninvest finansierar de svenska lokala och 
regionala sektorernas utveckling och investeringar med målet ett gott och hållbart 
samhälle.  
 
 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Befolkningsutveckling 
Storfors kommun har en vikande befolkningsutveckling med en hög andel äldre. Detta 
får effekter på framtida skatteintäkter, då dessa baseras på invånarantal. 
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Befolkningsutvecklingen påverkar också Stiftelsen Björkåsen då uthyrningsgraden 
påverkas av minskad befolkning. 
Befolkningsutvecklingen över tid presenteras i diagram nedan. 
 

 

Arbetsmarknad 
Läget på arbetsmarknaden har lättat under året och arbetslösheten har under året 
sjunkit med 1,6 procentenheter jämfört med de 8,7 procents arbetslöshet som rådde 
december 2021. 

 
Tabell över arbetslösheten i Storfors, 16 - 64 år, under 2022. Anges i procent. Källa: Arbetsförmedlingen. 
 

Bostadsmarknad 
Storfors kommun har ett utbud av hyreslägenheter genom Stiftelsen Björkåsen och via 
ett antal privata uthyrare. I Storfors finns ingen brist på boende för tillfället. En lokal 
bostadsförsörjningsplan finns framtagen och beslutad politiskt.  
Stiftelsen Björkåsen har sedan tidigare 45 lägenheter tomställda och planerar 
tomställning av ytterligare två hyresfastigheter. Uthyrningsgraden är 74,1 % i beståndet, 
det finns 79 lägenheter som kan hyras ut efter åtgärder. Underhållsbehovet på de 
tomma lägenheterna är varierande, åtta lägenheter har lättare underhållsbehov 
resterande har ett större underhållsbehov. I kronor är underhållsskulden 16 mnkr. 

Betydande avtal och regelförändringar 
Inga lagstiftningsförändringar, förändringar i huvudmannaskap eller liknande som i hög 
grad påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar har genomförts. 

jan  feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 
9,1    9,0 8,6 7,8 7,6 7,3 7,1 6,6 7,0 7,1 7,1 7,1 
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Utbildning 
Storfors Kommun har en av Sveriges bästa skolor och ligger bra till vid de flesta 
undersökningar av skolans kvalitativa värden. Det finns inget kommunalt gymnasium i 
kommunen men det finns privata Lundsbergs skola som erbjuder tre teoretiska 
program.  

Vård och omsorg 
Storfors kommun har en ambition att ha Sveriges bästa särskilda boenden. Under året 
har båda särskilda boendena, Sjögläntan och Humlegården, varit i drift. Humlegården 
har under året ökat sin beläggning. 

Riskanalys 
Risk Beskrivning Organisatorisk 

enhet 
Hantering av risk 

Omvärldsrisk    
Brist på 
arbetskraft 

Kommunen har brist 
på personal som bor 
inom kommunen, 
vilket gör att såväl 
kommunkoncernen 
som privata företag 
har svårt att 
rekrytera. Särskilt 
svårt är att rekrytera 
vikarier. 

Kommun-
koncernen 

Kommunen ligger 
centralt beläget med kort 
avstånd till centralorter i 
andra kommuner och har 
hög inpendling. Ett 
fortsatt arbete med att 
vara en attraktiv 
arbetsgivare är viktigt för 
att locka till pendling. 
Arbete pågår 
kontinuerligt för att locka 
in nya timvikarier i 
verksamheterna. 

Åldrande 
befolkning 

Ökat tryck på 
omsorgs-
verksamheten 
Åldrande befolkning 
medför minskad 
uthyrning för 
bostadsstiftelsen. 

Kommunen 
och Stiftelsen 
Björkåsen 

Med två äldreboenden 
finns plats för den 
ökande äldre 
befolkningen. 
Effektivisering och 
utveckling inom 
hemtjänst för att möta 
det ökade trycket av 
biståndsbedömda 
insatser. 
Stiftelsen Björkåsen ökar 
sin marknadsföring av 
lediga lägenheter för att 
öka uthyrningen 

Verksamhetsrisk    
Åldrande 
anläggningar 
och fastigheter 

Kartläggning av 
problemområden 

Kommunen  
och Stiftelsen 
Björkåsen 

Årlig uppdatering av 
underhålls- och 
investeringsplaner. 
Översyn av behov av 
fastighetsunderhåll. 
Revidering av avyttrings- 
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och rivningsplan. För 
stiftelsen, övergång till 
K3-redovisning för att 
minska direkt 
resultatpåverkan. 

Finansiell risk    
Ränterisk Hög skuldsättning, 

betydande 
kostnadseffekter vid 
ökad räntenivå. 

Kommun-
koncernen 

Fortsatt bunden ränta för 
procentuell andel av lån. 
Strategi med 
diversifierade 
förfallodatum på lån. Den 
ökade likviditeten har 
gett utrymme för 
amortering och minskat 
behov av nya lån för 
modesta 
investeringsbelopp. 

Kredit- och 
likviditetsrisk 

Likviditetsbehov Kommun-
koncernen 

Fortsatt outnyttjat 
utrymme på 
checkkrediter. 
Överlikviditet på 
Stiftelsen Björkåsen 
flyttat till konto med 
högre ränta. 

Omvärldsrisk 
En risk för hela kommunkoncernen är tillgången till personal med rätt kompetens. 
Storfors kommun, inklusive kommunkoncernen, har under lång tid arbetat för att vara 
en attraktiv arbetsgivare. Detta för att stimulera till inpendling från andra kommuner 
som kan lösa tillgången på arbetskraft med rätt kompetens.  
I likhet med övriga Sverige är det svårt att få tillgång till sjuksköterskor, än så länge har 
Storfors dock lyckats bemanna vakanser i yrkesgruppen. I övriga Sverige ses också en 
brist på förskolepedagoger som i vissa fall lett till neddragning av tillgång till 
förskoleplats. I Storfors har inte det problemet uppstått, dock finns det brist på 
förskolepedagoger.  
Tillgången på vikarier är också en risk, svårigheter att bemanna arbetspass har uppstått 
särskilt under sommaren. En stor arbetsinsats har gjorts för att behålla och utöka den 
vikariebank av timanställda som finns inom kommunen och under 2023 kommer ett nytt 
grepp att tas för att locka sommarvikarier genom att implementera en 
rekryteringsmodell, inspirerat av säsongsarbetsplatser, där ett helt koncept för 
sommarvikarier tas fram i samarbete med externa aktörer inom kommunen. I konceptet 
ingår bl.a. tillgång till boende och fritidsaktiviteter för semestervikarierna. 
En annan risk är den åldrande befolkningen som kommer att utgöra ett ökande tryck på 
de kommunala verksamheterna inom vård och omsorg. Beredskap finns för utökat 
behov av plats på särskilt boende, då inte alla platser är belagda i boendena. 
Effektivisering pågår i hemtjänsten för att skapa utrymme för ökade behov av 
biståndsbedömd omsorg. Den åldrande befolkningen påverkar också Stiftelsen 
Björkåsen, då den största delen av hyresgäster som försvinner från beståndet består av 
just den åldrade befolkningen. För att öka inflyttningen i bostadsstiftelsen, satsas det på 
utökad marknadsföring av lediga lägenheter. 
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Verksamhetsrisk 
En risk för verksamheterna inom kommunen och Stiftelsen Björkåsen är ett åldrande 
fastighetsbestånd. Inom kommunen är det främst en äldre fastighet som inrymmer 
vattenverk och en annan äldre fastighet som inrymmer en skola i Bjurtjärnsområdet som 
är de enheter som har stora underhållsbehov. Beslut har fattats om att ersätta skolan i 
Bjurtjärn med en skola i Kyrksten och under början av 2023 kommer en reviderad kalkyl 
på kostnaden för ett eventuellt bygge. Vattenverket kommer att byta ut sina 
komponenter stegvis. 
För Stiftelsen Björkåsen är renoveringsbehovet stort vad gäller inre underhåll av 
fastigheterna. En plan för underhåll är utarbetad. Stiftelsen Björkåsen kommer också att 
byta redovisningsregelverk från K2 till K3 i syfte att kunna aktivera kostnader, sprida 
kostnaderna över den ekonomiska livslängden, i stället för att låta dem påverka 
resultatet direkt. 

Finansiell risk 
Hela kommunkoncernen har en hög skuldsättningsgrad och är därmed känslig för 
förändringar i ränteläget. Koncernens lån är placerade i Kommuninvest ekonomisk 
förening, som ägs av kommuner och regioner i Sverige, och därmed hålls en lägre 
räntenivå än om lånen skulle vara placerade på öppna marknaden. En borgensavgift tas 
ut från kommunen till koncernbolagen för att uppväga konkurrens med den fria 
marknaden. Förhållandet mellan bundna och rörliga lån kommer att bibehållas och vid 
omsättning av lån tillses att en diversifiering av förfallodagar finns för att minimera 
ränterisken och risk för stor påverkan av tillfälliga räntetoppar. Under året har en 
amortering av 10 mnkr skett i kommunen för att minska räntepåverkan.  
Det finns också en likviditetsrisk inom kommunkoncernen, denna har minimerats genom 
att hålla ett stort utrymme för checkkredit. Likviditetsnivån har höjts under året och 
skapat en möjlighet att amortera, behov för upptagande av nya lån för investeringar 
fram till anskaffandet av ny skola i Kyrksten bedöms som mycket lågt. Det är dock av 
största vikt att ett positivt kassaflöde fortsätter även framöver. 

Pensionsförpliktelser 
Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande som uppgår till 44,6 (29,5) mnkr 
inklusive löneskatt som redovisas i not 17. Pensionsförpliktelsen redovisas i den s.k. 
blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.  
En stor ökning har skett under 2022, beroende på pensionsavgång enligt avtal PBF för 
förtroendevald. Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 90,4 
(95,4) mnkr inklusive löneskatt. Se även tabell under ansvarsförbindelser nedan. 

Ansvarsförbindelser  
Kommunen har borgensåtaganden till ett sammanlagt belopp av 235 754 (224 631) tkr. 
Borgensförbindelserna gäller till en del koncernbolagen Stiftelsen Björkåsen 100 221 
(100 221) tkr samt AB Storfors Mark- och Industrifastigheter 0 (7 800) tkr. AB Storfors 
Mark- och Industrifastigheter har under året amorterat 4 500 tkr och resterande skuld 
har flyttats över till kommunen (3,3 mnkr) som ersättning för aktieägartillskott, bolagets 
skuld är nu noll.  
Borgensåtagande finns även för Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Storfors, 
109 509 (114 057) tkr, som äger fastigheterna där kommunen har SäBo-verksamhet. 
Kommunen har också borgat för Egna hem 0 (53) tkr men där är borgensåtagandet 
avslutat från gäldenärens sida. 
Ett nytt borgensåtagande har uppkommit under året för Idrottsalliansen i Storfors, 
borgensåtagandet uppgår till 23 699(0) tkr. Beslut fattades i Kommunfullmäktige 2022-
11-16 §94 att under byggnation av sport- och aktivitetscenter ingå borgen av en 
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maximal summa av 40 mnkr, efter uppförandet är det maximala borgensåtagandet 22,5 
mnkr.  Se uppgifter i tabell nedan. I tabellen redovisas också pensionsförpliktelser inkl. 
löneskatt. 
 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
 
Stiftelsen Björkåsen har under året tappat ca 2 mnkr i intäkter. Minskningen av 
intäkterna beror på att hyresgästerna är till åren komna och att en naturlig utflyttning då 
sker. Nyinflyttningen av yngre hyresgäster sker inte i samma omfattning som utflyttning 
av äldre. 
VD för Stiftelsen Björkåsen kommer att avgå under 2023, rekrytering av ny VD är 
påbörjad. 
 
Storfors kommun har utsetts till en av de kommuner som möjliggörs stöd via 
Kommundelegationen. Kommundelegationen kan ge finansiering för att möjliggöra 
kortare men kostsamma insatser eller omställningar som långsiktigt kan leda till att 
kommunen får ett lägre kostnadsläge. I linje med detta ansökte kommunen om medel 
för framtagna åtgärder. Av de ansökta åtgärderna beviljades knappt hälften, ca 15 mkr. 
Åtgärderna berör bland annat energibesparande insatser och möjliggörande att lämna 
kostsamma och ej längre nödvändiga hyresavtal. Arbete pågår med att verkställa dessa 
åtgärder. 
 
Under året genomfördes en marköverlåtelse på norra industriområdet till ASG för 
uppförande av en konceptfabrik för fiskodling. 
 
Beslutet att bygga en ny skola i Kyrksten har vunnit laga kraft efter en lång 
handläggningstid hos Förvaltningsrätten efter att fullmäktigebeslutet överklagats. Då 
marknadsläget kraftigt förändrats under denna period tas en ny kalkyl fram för 
bedömning om underlaget som låg till grund för beslutet fortsatt är aktuellt eller om 
omtag behöver göras. 
 
Under året har en ny sport- och aktivitetshall uppförts i Storfors. Hallen byggs inte i 
kommunal regi utan via Idrottsalliansen men kommunen har varit behjälplig med 
framtagande av en detaljplan som möjliggör byggrätten för hallen, ett borgensåtagande 
för att säkerställa att Idrottsalliansen medges lån samt en i sammanhanget mindre 
medfinansiering. 
 

Ansvarsförbindelser (Storfors kommun) tkr 2022 2021 2020 2019 2018
Borgensåtagande

Stiftelsen Björkåsen 100 221 100 221 92 850 97 975 101 295
Inlandståget 2 325 2 500 0 0 0

AB Storfors Mark och Industrifastigheter 0 7 800 7 800 7 800 7 800
Idrottsalliansen i Storfors 23 699 0 0 0 0

Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i  Storfors 109 509 114 057 115 604 99 000 99 000
Bjurtjärn fiber Ekonomisk förening 0 0 1 000 1 000 0

Egna hem 0 53 56 58 71
Summa borgensåtagande 235 754 224 631 217 310 205 833 208 166

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt 90 369 95 407 96 903 101 318 103 289
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
I så väl Stiftelsen Björkåsen som AB Storfors Mark- och Industrifastigheter, tillsätter 
Storfors kommuns fullmäktige styrelsen. 
Vision Storfors 2030 är sedan några år tillbaka beslutad av kommunfullmäktige. Visionen 
är kommunens ledstjärna. Process med framtagande av mål såväl för fullmäktige som 
för kommunstyrelsen har pågått hela året men beslutsprocessen fördröjdes på grund av 
valet. Varje verksamhet har sedan, utifrån de politiskt antagna målen, ansvaret att fram 
en verksamhetsplan innehållande aktiviteter och indikatorer kopplade till målen. 
Budgetarbetet sker genom bestämda möten, budgetberedningsmöten och som leds av 
kommunstyrelsens ordförande. Ledningsgruppen deltar i processen och enhetschefer 
med budget- och resultatansvar deltar till viss del. Efter budgetberedningen processas 
och beslutas sedan budgeten i kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige.  
Internkontrollplan tas årligen fram och beslutas och rapporteras politiskt.  
Kontrollmomenten diskuteras i kommunstyrelsen som inspel och underlag till 
ledningsgruppen innan de lyfts för politiskt beslut. Kontrollmoment utförs löpande inom 
organisationen och sammanställs i en årlig rapport.  
Gällande kompetensutveckling sker detta löpande genom att medarbetare och chef 
lyfter frågan under APT och via medarbetarsamtal. Idag erbjuds allt mer 
kompetensutveckling via digitala lösningar. I kommunen har vi som ambition att löpande 
skickliggöra varandra (kollegial och ömsesidig utveckling).  
Gällande kompetensförsörjning så är detta en stor utmaning för mindre kommuner, så 
även för Storfors. Det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare, att medarbetare 
känner glädje att gå till jobbet, har tydliga mål att jobba efter samt att kunna utvecklas. 
Stor andel av personalen pendlar in till Storfors. I ledningsgruppen och inom chefsleden 
bor majoriteten i någon av grannkommunerna. Någon specifik och övergripande 
kompetensförsörjningsplan finns inte framtagen men arbete pågår.  

God ekonomisk hushållning och ekonomisk 
ställning 
Visionen antogs av kommunfullmäktige i december 2017 och är fortfarande kommunens 
styrande och ledande dokument.  
Visionen står stadigt på värdegrundens fyra ben;  
Gemenskap – Trygghet – Stolthet – Närhet.  
 
Framtidsbilden visar Storfors som den välkomnande och trygga kommunen med närhet 
till mycket. Vi som bor, lever och verkar här bidrar till att samhället är tryggt för alla. Vi 
är stolta över att bo i Storfors där det är bra att växa upp och bo under hela livet. 
Sjönära boende, ren luft och ett lugn som skapar trygghet och trivsel lockar till 
inflyttning. Viktiga faktorer är även Sveriges bästa skolor, det aktiva kultur- och 
idrottslivet, de många mötesplatserna som skapar grogrund för gemenskap, de goda 
kommunikationerna och det utbyggda fibernätet. 
 

Redovisning av kommunfullmäktiges mål  
Storfors kommunfullmäktige har med utgångspunkt i Vision 2030 fastställt 
värdegrunderna Gemenskap, Trygghet, Stolthet och Närhet vilka är fyra strategiska 
inriktningsområden som ska vara vägledande för all verksamhet inom kommunen.   
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om tre strategiområden som kommun 
skall arbeta mot. De tre strategiområdena är; Det goda livet, Den goda 
företagsmiljön och Det livslånga lärandet. För att kommunen skall uppnå och ligga 
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kvar på dessa tre strategiområden så förutsätter det en sund ekonomi, en nöjd och 
frisk personal och en god folkhälsa. Vilket i förlängningen leder till en ökad 
inflyttning. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om finansiella mål och riktlinjer, som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunens skatteintäkter och övriga 
intäkter ska kunna finansiera den löpande verksamheten och årets investeringar bör 
kunna finansieras med skatteintäkter och statsbidrag.  
 
Utifrån Storfors kommuns fyra värdegrunder och tre strategiområden fastställer 
kommunfullmäktige tre långsiktiga mål, tio inriktningsmål och tre finansiella mål för 
Storfors kommun. Kommunstyrelsen har under 2021 egna framtagna mål som är 
framtagna via respektive enhet och dess verksamhetsplaner. Planerna anger 
inriktningen för kommunens verksamheter det kommande året/åren.  
Det kommunövergripande utvecklingsarbetet styrs och leds av kommunstyrelsen.  
 

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål 

En trygg och hållbar livsmiljö. Goda möjligheter för företagande. 
 Storfors kommun är ansluten till miljööverenskommelsen i samverkan med 

Länsstyrelsen Värmland. Överenskommelsen grundar sig i Agenda 2030. För att 
arbeta mot en trygg och hållbar livsmiljö inriktas miljöarbete mot en giftfri miljö, 
ökad pollinering och på sikt en fossilfri bilpark. Kommunen förnyar kontinuerligt 
fordonsbeståndet, under året har tre nya laddhybrider och en elbil inskaffats. 
Arbete pågår också med att effektivisera energiförbrukningen, 150 lyktor i 
gatubelysningen har bytts ut till LED-belysning. Projektering pågår när det gäller 
placering av solceller på Kroppaskolans och sporthallens tak. 

 700 av kommunens 1 000 gatlyktor är utbytta till LED-belysning vilket ger ett 
bättre ljus och därmed ökad trygghetskänsla. Under centrumfesten intervjuade 
polisen tillsammans med säkerhetssamordnare ett 80-tal storforsbor om 
trygghet och trivsel i kommunen. Resultatet från undersökningen kommer att 
ligga som grund för kommande arbete med medborgarlöften. Samarbetsavtalet 
med närpolisen är fortfarande aktuellt. 

 I SKR´s index ”Trygg och säker kommun” placerar sig Storfors på plats 87 av 
Sveriges 290 kommuner vilket är 36 placeringar bättre än året innan.  

 När det gäller näringslivsklimatet sjönk Storfors i Svenskt Näringslivs ranking 
2022. Från plats 139 till plats 192. I företagarnas samlade omdöme ligger 
kommunen på plats 121 av Sveriges 290 kommuner. Storfors bästa faktor var 
påverkan av brottslighet/otrygghet, där ligger kommunen på plats 72 i Sverige. 
Arbetet med företagsbesök har intensifierats under senare delen av 2022 som 
en del i arbetet med att förbättra näringslivsklimatet. 

 Under året startade 17 nya företag i Storfors, vilket är 4,36 per 1000 invånare. Vi 
hamnar på plats 215 i Nyföretagarbarometerns ranking, vilket är en försämring 
mot förra året då vi låg på plats 172 med 20 nystartade företag. 

 
Det faktum att kommunen är ansluten till miljööverenskommelsen och dessutom 
har ett gällande samarbetsavtal med närpolisen har säkrat måluppfyllelsen av ”en 
trygg och hållbar livsmiljö”, vilket också visar sig i SKR´s ranking ”Trygg och säker 
kommun”. 
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Goda möjligheter för företagande – och alltså god måluppfyllelse - finns det i 
Storfors med ett aktivt Nyföretagarcentrum och kommunal resurs i form av 
näringslivsutvecklare.  
 

En god ekonomisk hushållning där verksamheten bedrivs 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt egenfinansiera 
merparten av kommande investeringar. 

 Att verksamheten är ändamålsenlig kan ses genom att skolan fortfarande ligger 
bra till i olika mätningar, exempelvis var antalet elever som klarade grundskolan 
86 % förra läsåret. Storfors har även en hög andel utbildade lärare, cirka 90 %, 
vilket ligger i Sverigetoppen. 

 Kommunen utför inom alla lagstadgade områden den verksamhet som krävs. 
 Kommunen har under året inte upptagit några nya lån, utan har i stället använt 

ökad likviditet till att amortera. 
 

Målet med god ekonomisk hushållning är ej uppfyllt.  
Bedömningen är att kommunen inte hunnit anpassa verksamheten till ett minskande och 
samtidigt förändrat befolkningsunderlag. Detta är ett högprioriterat område där en ny 
budgetprocess sjösatts. Samtidigt pågår ett stort arbete med att förbereda införandet av 
SKR´s prislappsmodell från och med budget 2024. 
Målet med kostnadseffektivitet är inte heller uppfyllt eftersom verksamheternas 
kostnader överskrider budget. 
Målet ändamålsenlighet är uppfyllt. 
Målet att egenfinansiera merparten av kommande investeringar är detta år uppnått 
eftersom inga nya lån har tagits. 

Samarbeta med andra kommuner för kompetensmässiga och 
ekonomiska skäl. 
Storfors har en rad gemensamma nämnder med andra kommuner och ett bolag;  
Tillväxt- och tillsynsnämnden tillsammans med Karlskoga kommun. Bygglov och 
tillståndshantering.  
Östra Värmlands Överförmyndarnämnd tillsammans med Kristinehamn och Karlskoga 
kommuner. Rekrytering och administration av gode män och förvaltare. 
Administrativa nämnden. Löneadministration tillsammans med Kristinehamn, Filipstad 
och Karlskoga kommuner. 
Drift- och servicenämnden. Kommunerna i Värmland ingår i en gemensam drifts- och 
servicenämnd, som är en del av Karlstads kommuns organisation. Kommunerna 
samarbetar främst inom IT-området, men även andra områden kan bli aktuella i 
framtiden. 
Hjälpmedelsnämnden. Storfors kommun ingår tillsammans med Region Värmland och 
länets övriga 15 kommuner för gemensam hjälpmedelshantering. 
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB sköter avfallshämtningen i Karlskoga och 
Storfors kommun sedan 2015. Bolaget är samägt mellan Karlskoga energi och miljö samt 
Storfors kommun 
 
Storfors är också en del i tre olika kommunalförbund  
Värmlands läns vårdförbund. Samtliga kommuner i Värmlands län är medlemmar i 
vårdförbundet som har uppdraget att inom Värmlands län vara huvudman för vissa hem 
för vård eller boende. 
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Värmlands läns kalkningsförbund, 14 kommuner i Värmland jobbar tillsammans för att 
uppnå det nationella miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”. Förbundet ska ge 
förutsättningar för biologisk mångfald och uthålligt nyttjande av sjöar och vattendrag. 
Bergslagens Räddningstjänst. Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors, Storfors, Filipstad, 
Hällefors samverkar. Från 2020 har man en gemensam operativ ledningsorganisation för 
räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland 
och Västmanland.  
 
Region Värmland ansvarar för utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och 
sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, jämställdhet, 
kompetensförsörjning och kultur samt för fem av länets sex folkhögskolor. Ett 
samverkansavtal har upprättats mellan Region Värmland och samtliga 
Värmlandskommuner. 
 
Regionalt Yrkesvux i Östra Värmland. Storfors har ett samverkansavtal tillsammans med 
Filipstad och Kristinehamn. Avtalet syftar till att säkerställa ett frisök mellan 
kommunerna vilket innebär att kommunmedborgare har tillgång till de tre 
kommunernas utbildningsutbud. 
 
Finsam. Storfors har ett samverkansavtal med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 
Region Värmland samt Filipstads kommun. Syftet är samverkan kring personer i behov 
av samordnade arbetsmarknadsrehabiliterande insatser. 
 
Eftersom vi fortsätter att ha många samarbeten med andra kommuner, regionen och 
organisationer uppfylls målet. 
 
Summering: Kommunfullmäktiges långsiktiga mål är uppfyllda (2/3) förutom målet 
med god ekonomisk hushållning och kostnadseffektivitet. 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 

En attraktiv kommun som erbjuder goda boendemöjligheter, bra 
kommunikationer och infrastruktur, en god folkhälsa, ett brett 
utbud av fritidsaktiviteter samt goda förutsättningar för 
företagande. 

 I Storfors finns ett relativt brett lägenhetsutbud, dock är bostadsrätter mycket 
få. En stor del av boendemöjligheterna finns i villor, både i tätorten och på 
landsbygden. Ett planarbete för tomter för sjönära nybyggnation vid Herrnäset 
pågår. 

 Det finns relativt täta och snabba kommunikationsmöjligheter med buss mellan 
Filipstad, Storfors och Kristinehamn samt även busskommunikation med 
Karlskoga. I tätorten har belastning av tung trafik på Lillåsvägen minskat kraftigt 
sedan Kvarnvägen öppnades förra året.  

 Utbyggnaden av fibernätet är klar och endast slutbesiktning återstår. 
 En god folkhälsa är prioriterat och kommunen har stöttat Idrottsalliansen i 

bygget av ett nytt sport- och aktivitetscenter, genom ett borgensåtagande. 
Fritidsbanken har flyttat från sporthallen till kulturhuset och fått utökade 
öppettider och ökat besöksantal. 

 Försäkringskassans ohälsotal visar antal utbetalda dagar med ersättning från 
försäkringskassan vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Storfors 
ohälsotal är klart högre än genomsnittet i Värmland med 35,33 dagar per år 
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jämfört med riksgenomsnittet på 27 dagar. Siffrorna har ökat jämfört med förra 
året. Kvinnor i Storfors ligger mer över riksgenomsnittet än män. 

 När det gäller fritidsaktiviteter har kommunens satsat på att hålla fyra olika 
vandringsleder i gott skick, kommunen stöttar föreningarna med hjälp i form av 
föreningsstöd och marknadsföring. Kommunen har utökat utbudet i Kulturhuset 
med digitalt skapande och förberett ett meröppet bibliotek. Detta utöver den 
tidigare verksamheten med biograf, dans och café. Vi har fått bidrag på 1,7 
miljoner kronor från Tillväxtverket via Visit Värmland för att bygga tre nya 
cykelleder. 

 När det gäller näringslivsklimatet sjönk Storfors 53 platser i Svenskt Näringslivs 
ranking 2022. Från plats 139 till plats 192, svarsfrekvensen var dock låg, endast 
36 % hade svarat. I företagarnas samlade omdöme sjönk Storfors tillbaka med 
29 placeringar mot de 62 som klättrades uppåt förra året och kommunen ligger 
nu på plats 121 (92 förra året) av Sveriges 290 kommuner i företagarnas 
samlade omdöme. 
 

Målen goda boendemöjligheter uppfylls genom god tillgång på lägenheter och 
bredd i utbudet av villor och hus på landet. Målet bra kommunikationer och 
infrastruktur uppfylls genom goda pendlingsmöjligheter samt ett väl utbyggt 
fibernät.  
Målet en god folkhälsa är inte uppfyllt, sett till att kommunens ohälsotal är högre än 
rikets, dock görs flera satsningar för att främja folkhälsan.  
Målet ett brett utbud av fritidsaktiviteter uppfylls genom stöd till föreningslivet, ett 
bra utbud i Kulturhuset samt fina vandringsleder.  
Goda möjligheter för företagande – och alltså god måluppfyllelse - finns det i 
Storfors genom ett aktivt Nyföretagarcentrum och kommunal resurs i form av 
näringslivsutvecklare.  

En hållbar kommun som långsiktigt utvecklar goda förutsättningar 
för människor, miljö och natur. 

 Storfors kommun är ansluten till miljööverenskommelsen i samverkan med 
Länsstyrelsen Värmland. Överenskommelsen grundar sig i Agenda 2030.  

 För att arbeta mot en trygg och hållbar livsmiljö inriktas miljöarbete mot en 
giftfri miljö, ökad pollinering och på sikt en fossilfri bilpark. Kommunen förnyar 
kontinuerligt fordonsbeståndet, under året har tre nya laddhybrider och en elbil 
inskaffats. Arbete pågår också med att effektivisera energiförbrukningen, 150 
lyktor i gatubelysningen har bytts ut till LED-belysning. Projektering pågår när 
det gäller placering av solceller på Kroppaskolans och sporthallens. Utifrån 
avfallsplanen ingår Storfors kommun i en kommunikativ avfallssamverkan i 
Östra Värmland med fokus på gemensamma informationsinsatser gällande 
exempelvis återbruk, farligt avfall, matsvinn. 

 
Målet ”en hållbar kommun” uppfylls genom miljööverenskommelsen, inriktning på 
miljöarbetet, minskad energiförbrukning samt avfallssamverkan med 
kommunikationsinsatser. 

En god ekonomi - God hushållning och planering av resurserna 
som bidrar till en långsiktigt ekonomisk hållbar utveckling. 

 En ny budgetprocess är sjösatt och arbete pågår med att ta fram budget till år 
2024 – 2027 med hjälp av SKR´s projekt ”prislappsmodellen”.  
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 Energioptimering har genomförts både i fastigheter och genom byte av 
gatuarmaturer till LED-belysning. I tätorten och Furuvik är arbetet i stort sett 
slutfört med byte av 150 armaturer under 2022, arbetet fortsätter i Lungsund, 
Lundsberg och Kyrksten under 2023. En halvering av energikostnaden inom 
belysningsområdet beräknas i och med åtgärderna, jämfört med traditionell 
belysning. 

 Två heltidstjänster är avdelade för verksamhetsutveckling som till stor del 
betyder att kommunen kan ansöka om och ta del av externa medel från olika 
håll. Exempelvis har resorna inom skolan (till Dovre och Polen) nu kunnat 
finansieras till stor del externt. 

 Storfors kommun arbetar med de åtgärder där kommunen har erhållit bidrag 
från kommundelegationen för omställningskostnader samt effektiviseringar för 
att bidra till en budget i balans som är hållbar på lång sikt.  

 
Målet ”en god ekonomi” är inte uppfyllt, men kommunen är på god väg mot uppfyllelse 
av målet med hjälp av ny budgetprocess, arbetet mot kommundelegationen samt 
arbetet med verksamhetsutveckling. 

Service och bemötande - kontakter med Storfors kommun ska 
kännetecknas av ett gott bemötande och en professionell service. 

 Kommunens internkontroll visar att mail och brev besvaras snabbt, i regel 
samma dag när det gäller enkla frågor. Missade telefonsamtal åtgärdas i regel 
under samma dag eller inom ett par dagar. 

 I Svensk Näringslivs ranking 2021 ligger Storfors på plats 144 (58) bland Sveriges 
290 kommuner gällande ”dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare”. 
När det gäller ”service och bemötande” ligger kommunen på plats 142 (63). 
Storfors har sjunkit i rankingen mot förra årets siffror (inom parentes), arbete 
pågår nu med uppsökande verksamhet för att knyta närmare an till kommunens 
näringsidkare. 

 
Målet ”god service och gott bemötande” är uppfyllt med hänvisning till internkontroll 
samt resultat i Svenskt Näringslivs ranking. 
 

En skola med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat 
som ger varje elev lust att lära, samt förutsättningar att lyckas, 
utvecklas och rustas för vuxenlivet. 

 Antalet elever som är behöriga till gymnasiets nationella program var 86 %, 
vilket är 10 procentenheter lägre än året innan. 

 Storfors har en hög andel utbildade lärare, över 90 %, vilket ligger i 
Sverigetoppen. 

 Andel utbildade förskollärare är drygt 50 %, vilket ligger i nivå med förra årets 
siffror. 

 Storfors kommun har tillsammans med Vansbro och Forshaga kommuner 
beviljats 17,7 miljoner kronor till ett EU-projekt som handlar om att förebygga 
skolavhopp och problematisk skolfrånvaro. Projektet ska också stimulera till väl 
avvägda gymnasieval. 

 Alla åttor och nior har numera en-till-en-datorer 
 Skolfrukost fortsätter att erbjudas både på Vargbroskolan och i Bjurtjärns skola. 
 Nationella proven genomfördes i åk 3, 6 och 9 med gott resultat. Majoriteten 

klarar proven i svenska, engelska och matematik.  
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Målet ”en skola med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat” är uppfyllt i 
och med att 86 % av eleverna uppnår gymnasiebehörighet. 

En trygg vård och omsorg av hög kvalitet som utformas i nära 
samverkan med kund och personal. 

 Storfors kommun har en hög andel undersköterskor inom särskilt boende och i 
hemtjänst, 95 procent respektive 87 procent. 

 Vård och omsorg fortsätter sitt arbete med att öka andelen kunder som 
använder nattkamera för ökad trygghet samt läkemedelsautomat för ökad frihet 
och flexibilitet. 

 Ett digitalt introduktionspaket finns på kommunens hemsida. Detta för 
sommarvikarier för att skapa ökad förberedelse för utmaningar i arbetet.  

 Inför sommaren 2023 har ett projekt startats för att rekrytera fler unga till 
vården. Projektet innebär en helhetslösning med boende, arbete och 
fritidsaktiviteter för att locka unga att ”säsonga” inom vården. 

 Alla kunder inom SÄBO registreras i Senior Alert gällande trycksår, fall, 
undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion. Alla boende har också aktuella 
genomförandeplaner.  

 
Målet ”en trygg vård och omsorg av hög kvalitet” är uppnått genom att kommunen 
har en mycket hög andel utbildad personal samt en god introduktion av vikarier. 
Vårdens kvalitet tryggas genom kontinuerlig uppföljning i Senior Alert. 

En effektiv organisation.  Med nya utvecklande arbetssätt, ett 
aktivt förbättringsarbete och ny teknik skapas på ett ansvarsfullt 
sätt en effektivare organisation. 

 Genom samverkan mellan hemtjänst och särskilt boende fortgår natt-teamets 
verksamhet vilket ökat både effektivitet, flexibilitet och samarbete mellan 
verksamheterna. 

 Läkemedelsrobotar har placerats ut i flera hem vilket möjliggjort större 
självständighet för kunderna och skapat effektivitet. Även nattkameror för att 
underlätta nattillsyn finns nu hos några kunder. 

 I den lilla kommunen jobbar man ofta över gränserna, speciellt inom den 
administrativa delen där ett flexibelt arbetssätt tillämpas. 

 
Målet ”en effektiv organisation” är uppfyllt genom att de olika verksamheterna jobbar 
flexibelt och samtidigt nyttjar fördelar med samverkan och digitalisering. 

Välmående och växande företag som bidrar till tillväxt, service 
och arbetstillfällen. 

 Storfors har under året haft 17 nystartade företag. 
 Storfors har ett aktivt Nyföretagarcentrum som jobbar med mentorsprojekt 

och med rådgivning till den som vill starta företag.  
 Näringslivfrukostar har genomförts under året, liksom en välbesökt 

näringslivsdag som arrangerades i samverkan med Bergslagens Sparbank. 
 När det gäller näringslivsklimatet sjönk Storfors i Svenskt Näringslivs ranking 

2022. Från plats 139 till plats 192. Storfors bästa faktor var påverkan av 
brottslighet/otrygghet, där ligger kommunen på plats 72 i Sverige. Arbetet med 
företagsbesök har intensifierats under senare delen av 2022 som en del i arbetet 
med att förbättra näringslivsklimatet. 
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Det är oklart om målet ”välmående och växande företag” är uppfyllt på grund av att 
kommunen inte har någon metod eller resurser för att mäta detta. 
 
  

Attraktiv arbetsgivare som förmår attrahera, bibehålla och 
utveckla kompetens. 

 Storfors kommun har ej delade turer och lönerna ligger relativt högt jämfört 
med näraliggande kommuner.  

 I en liten kommun som Storfors hjälps man åt i hög utsträckning och personalen 
uttrycker ofta att det finns en enkelhet och närhet i kontakter mellan 
verksamheterna och mellan verksamhetsnivåer.  

 Storfors kommun använder sig av det nyckeltal som Sveriges kommuner och 
regioner utarbetat. Det så kallade HME-värdet står för ”hållbart 
medarbetarengagemang” och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang 
som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa 
engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett 
totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, 
Ledarskap och Styrning. Storfors kommun har 2022 det högsta resultatet i 
landet av redovisade kommuner i Kolada.se (SKR). Värde för Storfors kommun är 
86 jämfört med 79 som är medelvärde för samtliga inrapporterande kommuner.  
 
 

 
 
Målet ”en attraktiv arbetsgivare” är uppfyllt genom att kommunen toppar SKRs lista 
över hållbart medarbetarengagemang. 
 
Redovisning från Kolada.se, HME-index Storfors kommun jämfört medmedelvärde. 
Senaste undersökningen ligger i modellen aktuell under tre år. För mer info se kolada.se  

En jämställd organisation som aktivt verkar för en jämlik och 
jämställd kommun där alla medborgare kan delta och utvecklas 
efter sina egna villkor. 

 Webbsändning av fullmäktige har skett under 2022 för att skapa en större 
tillgänglighet och intresse för de politiska besluten. 

 Antal kvinnor/män i chefsposition anställda av Storfors kommun var år 2022 56 
procent kvinnliga chefer och 44 procent manliga chefer. 
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 Storfors har större andel etnisk mångfald gällande anställda än Sverige i helhet. 
Siffran för Storfors är 1,2 kommunalt anställd per utrikesfödd invånare medan 
riket har 0,9 anställda per utrikesfödd invånare. Detta enligt senaste tillgängliga 
data från 2021. Källa Kolada.se  
 

Målet ”en jämställd organisation” är uppfyllt i och med att andel män/kvinnor i 
chefsposition är någorlunda jämnt samt att Storfors har större andel etnisk 
mångfald gällande anställda än Sverige i helhet. 
 

Summering: Av Kommunfullmäktiges inriktningsmål är uppfyllda (7/10) förutom målet 
”en god folkhälsa” samt målet ”en god ekonomi”. Det är oklart om målet ”välmående 
och växande företag” är uppfyllt. 
 

Kommunfullmäktiges finansiella mål 

Det genomsnittliga årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag skall uppgå till 1,5 procent, ± 1 procentenhet 
under innevarande mandatperiod. 
 

 
Resultatet för 2022 uppgår till 2 448 tkr, detta ska ställas i relation till skatteintäkter och 
generella statsbidrag som summeras till 277 941 tkr. Det ger att resultatet uppgår till 
0,88 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för 2022. Genomsnittet för 
mandatperioden visar 0,01 % vilket inte uppfyller målet. 

Likviditeten skall hållas på lägsta rimliga nivå (8 mkr). Inlösen av 
pensionsskuld skall prioriteras före överskott, om investeringarna kan 
finansieras med likvida medel. 
Likviditeten har ökat under året. Investeringar har finansierats med likvida medel och 
inga nya lån har tagits upp. Lån har under året amorterats med 10 mnkr. Det finns 
förseningar vad gäller investeringar som det beslutats om politiskt, betalningsperioder 
för pensioner ändras under 2023 och det ligger kortfristiga skulder som ska betalas ut i 
början av 2023. Därför bedöms den högre likviditeten behövas för drift och investeringar 
under år 2023. Målet att hålla likviditeten på lägsta rimliga nivå bedöms uppnås för 
2022. 

Den totala investeringsnivån under nuvarande mandatperiod skall vara 
högst 30 miljoner. Större investeringsvolymer därutöver planeras 
senare under perioden med bl.a. en investering i nybyggnation av 
Kyrkstens skola. 
I investeringsbudgeten ligger 30 mnkr för mandatperioden avseende kommunens 
verksamheter exklusive VA. Utfallet av kommunens investeringar under 
mandatperioden blev 5,7 mnkr högre än det budgeterade. Målet för investeringsnivån 
är inte uppnått för 2022. 

Årligt resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag

Belopp i tkr 2019 2020 2021 2022 Genomsnitt
Skatteintäkter 178 831 182 369 193 040 198 235 752 475
Generella statsbidrag 68 626 79 324 79 552 79 706 307 208
Resultat -12 985 1 615 9 031 2 448 109
Förhållande -5,25% 0,62% 3,31% 0,88% 0,01%
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De finansiella målen avseende god ekonomisk hushållning visar att målen för likviditet 
har hållits. Men målen för resultatnivån och investeringsnivån under mandatperioden 
inte har hållits. 
 
Kommunfullmäktiges långsiktiga mål är uppfyllda till 2/3. 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål är uppfyllda till 7/10. 
Kommunfullmäktiges finansiella mål är uppfyllda till 1/3. 

Resultat och ekonomisk ställning 
Den kommunala koncernen upprättar ingen budget, jämförelse mot budget visas endast 
mot kommunen. 
 
Resultatutveckling: 
Koncernen visar ett bättre resultat för år 2022, 3879 tkr, än vad som blev utfallet för år 
2021 (-2 959 tkr). Kommunen har visat ett lägre resultat detta år än 2021 2 448 tkr (9 
031 tkr). Kommunens resultat beror på jämförelsestörande kostnader och högre 
skatteintäkter. Koncernbolagen gör ett sammanlagt minusresultat för år 2022 med -1 
431 tkr (-11 990 tkr). Största delen av minusresultatet härrör sig från Stiftelsen 
Björkåsen, AB Storfors Mark- och Industrifastigheter har ingen verksamhet och bidrar 
därmed endast med -4 tkr till koncernbolagens negativa resultat. En femårsöversikt över 
koncernens resultat, utan koncerneliminering, visas i tabellen nedan. 
 

 
 
Koncernens intäkter har varierat över den senaste femårsperioden med högsta 
intäkterna 2018 med 108,5 mnkr och lägsta intäkterna 2020 med 83,6 mnkr. Stiftelsen 
Björkåsen har tappat 2 mnkr i hyresintäkter under året, driftkostnaderna har sänkts med 
ca 1,5 mnkr mot förra året och under året har det inte skett någon ny nedskrivning av 
värdet på stiftelsens fastigheter. Intäkterna har stigit med 1,4 mnkr sedan förra året 
85 507 (84 110) tkr. Verksamheternas kostnader är 1,7 mnkr lägre än förra året 357 934 
tkr (359 945 tkr). Verksamheternas kostnader ligger på samma nivå som år 2018. 
Slutligen har skatteintäkter, generella statsbidrag mm under femårsperioden ökat med 
nästan 27 mnkr. Förändringen över tid visar på en omstrukturering av intäkterna, där 
skattemedel och bidrag blir en allt större bärare av koncernens totala intäkter. En 
femårsöversikt över koncernens intäkter och kostnader visas nedan. 
 
 
 

  

ÅRETS RESULTAT FÖR KONCERNEN

2022 2021 2020 2019 2018
Kommunen tkr 2 448 9 031 1 615 -12 985 334
Koncernbolagen tkr -1 431 -11 990 -997 -1 321 89
Årets resultat för koncernen tkr 3 879 -2 959 618 -14 306 423

INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR KONCERNEN

2022 2021 2020 2019 2018
Verksamhetens intäkter tkr 85 507 84 110 83 586 97 334 108 512
Verksamhetens kostnader tkr -357 934 -359 661 -344 109 -358 827 -357 559
Skatteintäkter, Gen. statsbidrag mm tkr 276 305 272 592 261 141 247 187 249 471
Årets resultat tkr 3 879 -2 959 618 -14 306 423
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Budgetuppföljning drift 

 
 

Kommuntotal Budget utfall  2021 utfall  2022 budget 2022           
KF 2021-06-10 §58 

Bilaga 5

omfördelad KS 
oförutsett

diff utfall  - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Politisk verksamhet 2 891 -            3 249 -            2 900 -                  349 -                      

Kommunledning 9 373 -            11 813 -          10 000 -                409 1 404 -                  
KS Oförutsett - 5 000 -                  1 292 -            3 708 

Komunikation/näringsliv/turism 1 358 -            1 577 -            1 600 -                  23 
Kansliavdelning 2 742 -            2 427 -            2 600 -                  173 

Personalavdelning 4 750 -            4 385 -            4 400 -                  15 
Ekonomiavdelning 3 111 -            3 365 -            3 300 -                  65 -                        

Teknisk Drift 29 703 -          30 760 -          28 400 -                60 2 300 -                  
Kultur o Fritid 5 062 -            5 006 -            5 000 -                  6 -                          

Stöd och service gemensam 288 -                14 0 -                          14 
Förskola 16 458 -          16 793 -          16 000 -                161 632 -                      

Skola 64 653 -          64 045 -          67 500 -                3 455 
IFO BoU 13 180 -          12 533 -          14 000 -                1 467 

Funktionsstöd 19 858 -          17 194 -          15 800 -                662 732 -                      
IFO vuxna 8 567 -            9 474 -            12 000 -                2 527 

Arbetsmarknad 892 -                1 006 -            1 500 -                  495 
Vård och omsorg gemensam 4 698 -            4 424 -            4 100 -                  324 -                      

Hemtjänst 18 983 -          19 476 -          14 000 -                5 476 -                  
SäBo 36 507 -          36 635 -          32 000 -                4 635 -                  

Kommunal Hälso & Sjukvård 9 139 -            9 657 -            7 000 -                  2 657 -                  
Tillväxt- och tillsynsnämnden 1 531 -            1 519 -            1 550 -                  31 

VA 213 170 -                0 170 -                      
Kommunmomsersättning, vht 9220 1 064 949 1 500 551 -                      

Reducerad arbetsgivaravgift, vht 9221 1 875 2 083 400 1 683 
Summa netto 250 593 -        252 461 -        246 750 -              - 5 711 -                  

Pensioner, löneskatt, vht 9222 2 325 -            3 793 -            1 638 -                  2 155 -                  
Pensioner, vht 9223 9 485 -            15 724 -          6 750 -                  8 974 -                  

Pensioner från Ansvarsförbindelsen 11 810 -          19 517 -          8 388 -                  - 11 129 -                
Verksamhet netto 262 403 -        271 978 -        255 138 -              - 16 840 -                

Befolkning 3937

Allmän kommunalskatt 187 799 192 353 191 835 518 
Slutavräkning 5 241 5 882 - 5 882 

Inkomstutjämn.bidrag 49 751 53 078 51 551 1 527 
Reglering 11 913 10 854 9 196 1 658 

Kostnadsutjämn.bidrag 10 486 6 665 10 303 3 638 -                  
Mellankommunal utjämning 630 420 420 -

Fastighetsavgift 9 800 9 814 9 780 34 
Generella statsbidrag 2 612 3 567 - 3 567 

Avgift till LSS utjämn. 5 640 -            4 692 -            5 535 -                  843 
Summa skatteintäkter 272 593 277 941 267 550 - 10 391 

Finansiella intäkter 2 053 1 631 1 785 154 -                      
Finansiella kostnader 3 211 -            5 146 -            1 198 -                  3 948 -                  

Summa finansnetto 1 158 -            3 515 -            587 - 4 102 -                  

Totalt 9 031 2 448 12 999 - 10 551 -                

Återställning tidigare års underskott 11 370 -                

Totalt efter återställningen av tidigare års underskott 9 031 2 448 1 629 
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Den politiskt beslutade budgeten, antogs av kommunfullmäktige 10 juni 2021. Inom 
enheten kommunledning finns medel avsatta för KS oförutsett, dessa medel har i 
driftrapporten särredovisats, beloppet på medlen är 5 000 tkr. Under 2021 och 2022 har 
några politiska beslut fattats som avser fördelning av del av dessa medel i KS oförutsett, 
den 29 november2021 beslutade kommunstyrelsen i § 220 att förstärka personal till 
barn med behov av stöd med 75 % tjänst. Efter beräkning uppgår summan till 95 tkr för 
år 2021, medel söktes för läsåret och beslutet omfattar även våren 2022 och då till ett 
belopp av 161 tkr. Medlen förbrukas inom enhet förskola. Kommunstyrelsen beslutade 
2022-03-14 § 55, att bevilja medel ur KS oförutsett för kostnad avseende 
projektadministratör med ett belopp av 409 tkr. 2022-03-14 § 44 beslutade 
kommunstyrelsen om 60 tkr från KS oförutsett skulle användas till underhåll av 
lekplatser. 2022-05-16 § 85 beslutade kommunstyrelsen om medel från KS oförutsett 
med 579,6 tkr för tillfällig utökning av personlig assistans. Slutligen beslutade 
kommunstyrelsen 2022-05-16 § 86 att utöka funktionsstöd med en administratör på 20 
%, överförda medel för detta är 82,3 tkr. 
Fördelade medel från KS oförutsett redovisas i en egen kolumn. 
I beslutad budget ligger återställningen, av underskott från tidigare år, som en post 
bland skatteintäkterna, denna post är lagd efter resultatet för att kunna visa ett 
summerat resultat. 
 
Politisk verksamhet har överskridit sin budget med ca 350 tkr. Cirka 200 tkr av dessa är 
revisionskostnader som blivit högre än budgeterat. Ett bidrag budgeterades för 
valarbetet, men det bedömdes som ett generellt statsbidrag och lades i stället centralt. 
  
Kommunledningen exklusive KS oförutsett drar över budget med 1,4 mnkr. Det är 
många faktorer som påverkar resultatet, bidrag avseende totalförsvar och 
samhällsskydd har ett bättre resultat än budget med ca 200 tkr medan bidrag som 
budgeterats för att täcka kostnader för anställda inom ansvarsområde kommunledning 
har gett en negativ resultatpåverkan med 950 tkr. Personalkostnaderna för enheten är 
ca 710 tkr högre än budgeterat, medel från KS oförutsett har tilldelats enheten med 409 
tkr för att täcka en del av personalkostnaderna. Cirka 155 tkr påverkar resultatet 
negativt för sommarpresentkort till personalen. Utvecklingsmiljonen har under året 
utnyttjats med 326 tkr. Utfallet för kommunledningen har försämrats med 2,4 mnkr 
jämfört med föregående år -11 813 (-9 373) tkr. 
KS oförutsett har under året utnyttjats med 1 292 tkr, 3 708 tkr ligger kvar som 
budgetutrymme för verksamheterna. 
 
Kommunikation, turism, näringsliv gör ett överskott med 23 tkr mot budget. Enheten 
har under året haft högre försäljningsintäkter på 42 tkr och en jubileumspresent till 
personal, som inte budgeterats, har påverkat enheten negativt. Utfallet för året är  
-1 577 tkr (-1 358 tkr). 
 
Kansliavdelningen gör ett överskott med 173 tkr mot budget. Det beror på att 
avdelningen inte har någon kanslichef och att tillsättning av IT-strateg har skjutits på 
framtiden. Utfallet för enheten är -2 427 (-2 742) tkr, en minskning av kostnaderna med 
315 tkr mot förra året. 
 
Personalavdelningen gör ett överskott med 15 tkr mot budget. Kostnaderna för facklig 
verksamhet överstiger de budgeterade med nästan 180 tkr, kostnaderna för 
personalvård har däremot minskat med 187 tkr mot budget beroende på att personal 
som slutat inte ersatts. Utfallet för enheten är -4 385 (-4 750) tkr en minskning av 
kostnaderna med 365 tkr mot förra året. 
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Ekonomiavdelningen drar över budget med 65 tkr. Kostnader för personal är 425 tkr 
högre än budgeterat på grund av en projektanställning av redovisningsekonom. Det är 
främst en positiv effekt av fördelning av kostnader för IT-drift som gör att det negativa 
utfallet inte blir större. Utfallet är -3 365 (-3 111) tkr, en ökning av kostnader med 254 
tkr mot förra året. 
 
Teknisk drift överskrider budget med 2 300 tkr. Enheten har en mycket lågt tilltagen 
budget som inte rymmer oförutsedda händelser. Gator och vägar har högre kostnader 
än budgeterat med 391 tkr som beror på inköp av förbrukningsmaterial och en 
återställning av vägskada. Vägbidrag fanns inte med i budgeten och utfallet för det blev 
221 tkr. Idrottsanläggningarna har en högre kostnad avseende reparationer av VVS och 
el på 96 tkr högre än budgeterat. Kostnaderna för verksamhetslokaler överstiger budget 
med 471 tkr, det beror bl.a. på utbyte av fläktar, reparation av kylrum, åtgärder efter 
besiktningsanmärkningar, elbilsladdare, datauttag, byte av läsare och montering av 
vandalskydd, belysningsstyrning med mera. Kostenheten drar över budget med 758 tkr 
beroende på ökade kostnader för livsmedel och övrigt förbrukningsmaterial. Kostnader 
för fordon överskrider budget med 234 tkr, främst beroende på höga 
reparationskostnader. Gemensam service för gator, park och fastighet överskrider 
budget med ca 100 tkr, främst beroende på högre kostnad för timanställda än 
budgeterat. Enheten har fått 60 tkr tilldelat från KS oförutsett till reparationer av 
lekparker. Enhetens utfall har försämrats sedan förra året med 1 057 tkr till -30 760 (-29 
703) tkr. 
 
Kultur och fritid håller sin tilldelade budgetram. Enheten får in 901 tkr i bidrag för 
bibliotek- och kulturverksamhet, förutom de bidrag som gäller personal. Enheten lämnar 
också ut bidrag med totalt 1 727 tkr.  Utfallet för enheten är -5 006 (-5 062) tkr. 
 
Stöd och service gemensam innehåller numera endast kostnader och bidrag för 
energirådgivning. Enheten har haft ett överskott på 14 tkr under året. Utfallet är 14 (-
288) tkr. Denna enhet kommer år 2023 att inlemmas under enhet teknisk drift. 
 
Förskolan har överskridit sin budget med 632 tkr när tilldelningen av budgetmedel från 
KS oförutsett med 161 tkr medräknats. Underskottet beror till stor del på högre 
personalkostnader på förskolorna Lillåsen och Hagen, än vad som budgeterats. 
Förskolan har ökat sin försäljning av förskoleplatser till andra kommuner med 595 tkr 
över budget. Enheten har också haft en negativ utdelning av fördelning av IT-drift med 
279 tkr mer än budgeterat. Förskolan har förändrat sitt utfall med 335 tkr mot 
föregående år -16 793 (-16 458) tkr. 
 
Skolan har gjort ett bättre resultat mot budget med 3 455 tkr trots att enheten haft 
högre kostnader för ledningen än budgeterat med cirka 1 mnkr som härrör sig från 
ersättning till avgående rektor. Enheten har fått in 1 667 tkr mer i bidrag än vad som 
budgeterats fördelat på skolhälsovård, grundskola och gymnasial vuxenutbildning. 
Utfallet har sänkts med 608 tkr mot föregående år -64 045 (-64 653) tkr. 
 
IFO Barn och unga gör ett överskott med 1 467 tkr mot budget. Enheten har fått lägre 
kostnader för familjehem och även högre bidrag för sådana placeringar vilket ger 690 tkr 
av överskottet. Personalkostnaderna för egen personal har också varit 348 tkr lägre än 
budgeterat. I övrigt är det allmänt lägre kostnadsbild som ger överskottet. Enheten har 
bättrat på sitt utfall med 647 tkr jämfört med förra året -12 533 (-13 180) tkr. 
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Funktionsstöd har gjort ett underskott med 732 tkr mot budget, enheten har fått 662 
tkr tilldelat från KS oförutsett för tillfällig utökning av personlig assistans i väntan på 
beslut samt för en administratör på 20 % som hanterar kontaktpersoner. Inom enheten 
finns det skyddade boendet och det bidrar till underskottet med 584 tkr, under året har 
hyreskostnaderna enligt politiskt beslut belastat IFO vuxna. För enheten totalt, är det 
personalkostnaderna som har varit högre än budgeterat med 1 253 tkr och intäkterna 
inklusive internfakturering av hyreskostnader till IFO vuxna på 1,2 mnkr har varit 498 tkr 
högre än budgeterat.  Enheten funktionsstöd har 2 664 tkr lägre kostnader/högre 
intäkter jämfört med föregående år -17 194 (-19 858) tkr. 
 
IFO vuxna gör ett bättre resultat med 2 527 tkr mot budget. Kostnaderna för 
försörjningsstöd är 1 100 tkr lägre än budgeterat, övrig vuxenvård 367 tkr lägre än 
budgeterat, kontaktpersoner för vuxna 119 tkr lägre än budgeterat, institutionsvård för 
unga vuxna 222 tkr högre än budgeterat. Öppna insatser för vuxna missbrukare 86 tkr 
mindre än budgeterat och institutionsvård för vuxna missbrukare 395 tkr lägre än 
budgeterat. Konsultkostnader är 389 tkr högre än budgeterat. Enhetens utfall är 1 429 
tkr lägre än förra året -9 474 (-8 567) tkr. 
 
Arbetsmarknad inkluderat integrationsverksamheten har gjort ett bättre resultat mot 
budget med 495 tkr. Detta beror dels på att personalkostnaderna var lägre än 
budgeterat med 1 403 tkr, men dels även att intäkterna är lägre än budgeterat med 833 
tkr. Målgruppen som AME´s verksamhet riktas mot har minskat i kommunen. Enhetens 
utfall har försämrats med 114 tkr mot föregående år -1 006 (-892) tkr. 
 
Vård och omsorg gemensam gör ett sämre resultat än budget med 324 tkr. Enheten har 
högre kostnader för planering och bemanning än budgeterat 491 tkr, kostnad för 
ledning och medicinsk ansvarig sjuksköterska ligger under budget. Kostnad för 
hjälpmedelsnämnden belastar också enheten med 62 tkr. Enhetens kostnader har 
minskat mot 2021 med 274 tkr -4 424 (-4 698) tkr. 
 
Hemtjänst har ett utfall som ligger under det budgeterade med 5 476 tkr. Intäkterna har 
varit högre än budgeterat med 964 tkr på grund av högre intäkter för statsbidrag som 
t.ex. äldreomsorgslyftet, god och nära vård, bidrag till hjälpmedel vid inkontinens och 
återhämtningsbonus. Personalkostnaderna överstiger det budgeterade med 5 982 tkr. 
Enheten har ökat sina kostnader med 493 tkr jämfört med föregående år -19 476 (-18 
983). 
 
Särskilt boende gör ett sämre resultat med 4 635 tkr mot budget. Enheten har fått mer 
statsbidrag än budgeterat 2 330 tkr som t.ex. god och nära vård, ensamhet bland äldre 
och återhämtningsbonus.  Enheten har en högre personalkostnad än budgeterat med 
6 824 tkr. Enheten är en förlorare i fördelningen av kostnader för IT-drift som överstiger 
budget med 581 tkr. Enheten har ökat sina kostnader med 128 tkr jämfört med 
föregående år -36 635 (-36 507) tkr. 
 
Kommunal hälso- & sjukvård har gjort ett underskott med 2 657 tkr jämfört med 
budget. Enheten har erhållit statsbidrag t.ex. ersättning för vaccination och god och nära 
vård med totalt 368 tkr, men det understiger budget med 286 tkr. Personalkostnader 
överstiger budget med 1 986 tkr. Övriga kostnader överstiger budget med 361 tkr och då 
främst avseende hjälpmedel. Enheten har gjort ett sämre resultat med 518 tkr i 
jämförelse med föregående år -9 657 (-9 139) tkr. 
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Verksamhet Tillväxt- och tillsynsnämnden har hållit sin budget och gjort ett litet 
överskott med 31 tkr. Verksamheten har minskat sina kostnader med 12 tkr jämfört med 
år 2021 – 1 519 (-1 531) tkr. 
 
VA har en nollbudget och gör i år ett minusresultat med 170 tkr. Detta ska jämföras med 
resultatet för förra året som var positivt. -170 (213) tkr 
 
 
 
Övrigt  
Kommunmomsersättningen blev 551 tkr lägre mot budgeterat, ersättningen har sjunkit 
med 115 tkr i jämförelse med 2021 till 949 (1 064) tkr. 
 
Reduceringen av arbetsgivaravgifter fick ett utfall som var 1 683 tkr bättre än 
budgeterat, nedsättningar av arbetsgivaravgifter gäller både personer över 65 år som 
personer yngre än 22 år. Jämfört med år 2021 var reduktionen av arbetsgivaravgifter 
208 tkr högre 2 083 (1 875) tkr. 
 
Resultatet av ovanstående visar ett negativt utfall gentemot budget med 5 711 tkr. 
Verksamheterna har som helhet ökat sina kostnader/sänkt intäkterna med 1 868 tkr i 
jämförelse med år 2021, -252 461 (-250 593) tkr. 
 
Pensionskostnaderna inklusive löneskatt visar ett negativt utfall i jämförelse med budget 
på 11 129 tkr. En större jämförelsestörande post på 13,3 mnkr avseende pension enligt 
avtal PBF för förtroendevalda påverkar resultatet negativt. Den jämförelsestörande 
posten består av pension fram till ordinarie pensionsålder, ålderspension, 
efterlevandeskydd samt löneskatt. Pensionskostnaden har ökat med 7 707 tkr i 
jämförelse med 2021, -19 517 (-11 810) tkr. 
 
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag landande på 10 391 tkr över 
budgeterat. Slutavräkningen blev 5 882 tkr högre än budgeterat, övriga poster allmän 
kommunalskatt och posterna i kostnadsutjämningen tar ut varandra. Avgiften till LSS 
blev 843 tkr lägre än budgeterat. Generella statsbidrag består av skolmiljarden på 471 
tkr, stöd till mindre kommuner 2 618 tkr, statsbidrag för valmedverkan 143 tkr, stöd för 
utökning av bemanning av sjuksköterskor 256 tkr samt stöd för ökade kostnader för 
finansiering med 79 tkr. Summa skatteintäkter har ökat med 5 348 tkr i jämförelse med 
år 2021, 277 941 (272 593) tkr. 
 
Finansnettot har ett utfall som är 4 102 tkr sämre än budgeterat. Tillkommande 
jämförelsestörande post är nedskrivning av värdet på kommunens andelar i AB Storfors 
Mark- och Industrifastigheter med 3 965 tkr, en nedskrivning gjordes även 2021 då med 
beloppet 2 700 tkr. Finansnettot gör ett lägre resultat med 2 357 tkr i jämförelse med år 
2021, -3 515 (-1 158) tkr. 
 
Det totala budgeterade resultatet för kommunen uppgår till 12 999 tkr, årets utfall är ett 
positivt resultat av 2 448 tkr, detta ger ett resultat som är 10 551 tkr lägre än det 
budgeterade. Kommunen visar ett sämre resultat med 6 583 tkr i jämförelse med 
föregående år 2 448 (9 031) tkr. Försämrat resultat mot 2021 beror främst på de 
jämförelsestörande posterna för pension 13,3 mnkr samt nedskrivning 3,965 mnkr och 
ökade skatteintäkter med 5,3 mnkr. På plussidan ligger vid en jämförelse med förra året 
att pensionskostnaderna, förutom den jämförelsestörande posten, var ca 5 mnkr lägre 
år 2022.  
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Budgetuppföljning investeringsverksamhet 

 
 
Investeringsbudget beslutas per mandatperiod. Mandatperioden och därmed tillika 
budgetperioden är 2019 - 2022. Senaste revideringen av investeringsbudget beslutades 
av kommunfullmäktige 2020-06-25. Totalt budgetutrymme för Storfors kommun 
exklusive VA uppgår till 30 mnkr, detta utrymme har överskridits med 5,7 mnkr under 
perioden. Det är flera faktorer som påverkar det överskridna budgetutrymmet, bland 
annat blev reservkraften i början av mandatperioden 2 mnkr högre än budgeterat. 
Ombyggnationen av Djupadalsgatan i början av perioden blev nästan 1,6 mnkr dyrare än 
budgeterat. Fibreringen av kommunen har försenats och färdigställande kommer inte 
att göras förrän under 2023, i och med det blev det ett kvarvarande budgetutrymme för 
posten på 4 mnkr. Projektering av ny skola i Kyrksten har pågått under nästan hela 
perioden, utgifterna har inte varit budgeterade och det påverkar budgeten negativt med 
5 mnkr. Budgetutrymme för VA är för mandatperioden beslutat att uppgå till 12,5 mnkr. 
Av denna budget återstår 6 149 tkr när budgetperioden avslutats. 
Investeringsverksamheten, med större projekt särredovisade, presenteras i ovanstående 
tabell. 
Bland pågående projekt ses bl. a. skolan i Kyrksten, Fibrering av kommunen och 
solceller. 

Soliditet 
 

 
Soliditeten för den kommunala koncernen (se tabell ovan) har sjunkit med 4,1 
procentenheter under den senaste femårsperioden, det senaste året har soliditeten 

Investeringsverksamhet med större projekt särredovisade.
Investeringsredovisning Budgetp. 2019 2020 2021 2022 2022 Budgetp
belopp i tkr 2019-2022 Utfall Utfall Utfall Budget Utfall kvarv utr
Storfors Kommun exkl VA 30 000 15 125 6 119 7 483 3 965 7 002 -5 729
Varav Reservkraft 1 000 2 317 222 583 0 -116 -2 005
Varav Komm fast, Folkets Hus o jobbc 2 800 595 1 862 0 0 0 343
Varav Underhållsplaner 3 800 1 730 416 521 800 601 532
varav Gatubelysning, byte til LED 1 600 443 407 470 400 415 -135
Varav ombyggnation Djupadalsgatan 2 078 3 136 528 0 0 0 -1 586
Varav Fibrering av kommunen 5 500 45 24 80 0 1 311 4 040
Varav upprustning broar 1 500 1 007 0 0 0 0 493
Varav ny skola Bjurtjärn - Kyrksten 0 686 591 218 0 3 518 -5 013
Varav asfaltering bef asfaltsvägar 2 300 964 340 875 400 325 -204
Varav kvarnvägen, kostnader för öppnande 1 800 0 35 1 724 0 75 -34
VA 12 500 3 099 1 119 668 3 025 1 465 6 149
Varav Saneringsplan 1 750 2 150 255 87 500 0 -742

Varav nya VA-anslutingar 0 0 0 0 0 929 -929

Pågående projekt IB 2019 2019 För. 2020 För. 2021 För. 2022 För. UB
Storfors Kommun 3 492 686 57 -2 159 5 012 7 088

SOLIDITET FÖR DEN KOMMUNALA KONCERNEN

2022 2021 2020 2019 2018
Soliditet % 12,8% 12,0% 13,0% 13,3% 16,9%
Soliditet inkl. tot. Pensionsförpl. % -13,2% -16,3% -16,0% -17,6% -12,5%
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ökat med 0,8 procentenheter 12,8 % (12,0%). När pensionsförpliktelserna tas med i 
soliditetsberäkningen har det varit en minskning med 0,7 procentenheter under den 
senaste femårsperioden men en ökning med 3,1 procentenheter det senaste året -13,2 
% (-16,3 %). 
Kommunens soliditet, som presenteras i tabell nedan, presenteras för en tioårsperiod. 
Under hela tioårsperioden har soliditeten sjunkit med 5 procentenheter och de senaste 
fem åren har sänkningen varit 3 procentenheter. I jämförelse med år 2021 har 
soliditeten minskat med en procentenhet 22 % (23 %). Soliditeten inklusive 
pensionsförpliktelsen är negativ, den är sakta varit på väg mot en bättre procentsiffra på 
grund av att pensionsförpliktelsen minskar med tiden med förmånstagarnas frånfällen. 
Under senaste tioårsperioden har siffran förbättrats med 23 procentenheter och jämfört 
med 2021 har denna soliditet förbättrats med 4 procentenheter -14 % (-18 %). 

 
 
Pensionsförpliktelser: 
I tabellen och diagrammet nedan redovisas de pensionsförpliktelser inklusive löneskatt 
som inte är upptagna som en skuld i balansräkningen. Pensionsförpliktelsen avser 
pensioner intjänade före 1998 och har en nedåtgående trend. År 2022 uppgår 
förpliktelsen till 90 369 (95 407) tkr. 
 

 
 

Ansvarsförbindelser (Storfors kommun)
2013
tkr

2014
tkr

2015
tkr

2016
tkr

2017
tkr

2018
tkr

2019
tkr

2020
tkr

2021
tkr

2022        
tkr

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt 128 402 122 222 116 873 110 225 109 718 103 289 101 318 96 903 95 407 90 369 
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Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning 
Utfallet för år 2022 är positivt både för koncernen och för kommunen. En 
koncerneliminering avseende nedskrivning av andelar, påverkar koncernens resultat för 
året positivt. Det som påverkar resultatet till största del åt det positiva hållet för 
koncernen är årets ökade skatteintäkter i kommunen. Det som påverkar resultatet till 
största del åt det negativa hållet för koncernen är påverkan av pensionskostnader för 
avtal PBF förtroendevalda med 13,3 mnkr. Stiftelsen Björkåsen har negativt eget kapital 
som med årets negativa resultat har blivit mer negativt än 2021. AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter har genom minskning av aktiekapital och aktieägartillskott återställt 
aktiekapitalet, och har hållit en kontrollstämma som visat att så är fallet. Stiftelsen 
Björkåsen har upprättat en särskild balansräkning (kontrollbalansräkning) 2021 där det 
konstaterades ett övervärde på stiftelsens fastigheter med 52,9 mnkr över det bokförda. 
Övervärdet räknas med att fortsätta vara ett faktum under en 3 - 5 årsperiod efter 
värderingstillfället. Slutsatsen av denna särskilda balansräkning är att det egna kapitalet 
inte är förbrukat och driften kan fortsätta. 

Balanskravsresultat 
I en kommun finns det krav på att varje generation ska bära sina egna kostnader och 
inte flytta dem framåt i tiden, därför ska kommunens resultat i genomsnitt per 
treårsperiod inte vara negativt. Ett negativt resultat måste återställas inom tre år genom 
att positivt resultat som uppväger tidigare negativa resultat erhålls.  
I balanskravsuträkningen nedan framgår att hela årets resultat kan användas till att 
återställa delar av föregående års underskott. 
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Från föregående år finns ett ej återställt negativt resultat av 2 339 tkr, detta kan 
återställas med årets positiva balanskravsresultat för kommunen. Det innebär att det 
inte kvarstår något att återställa från 2019 års negativa resultat. Hela det negativa 
resultatet återställdes inom treårsperioden. 
 
Storfors Kommun har ingen resultatutjämningsreserv. 
 

 

Väsentliga personalförhållanden 
 
Sjukfrånvaro kommuntotal 2022-12 
Sjukfrånvaron har under året 2022 påverkats av pandemin med covid-19 där specifikt 
januari 2022 var en månad med hög sjukfrånvaro. Storfors kommun hade under helåret 
2022 en total sjukfrånvaro på 8,7 procent jämfört med 8,5 procent för år 2021 och 9,3 
procent 2020 och 6,9 procent år 2019.  
 

BALANSKRAV (BELOPP I TKR)

Balanskravsuträkning
Belopp i tkr 2022-12
Årets resultat 2 448
Reducering av samtliga realisationsvinster
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet  
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets-/periodens resultat efter balanskravsjusteringar 2 448

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat 2 448

Redovisning av ackumulerade negativa resultat
Belopp i tkr 2020-12 2021-12 2022-12
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat -12 985 -11 370 -2 339

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen 1 615 9 031 2 448
+ Synnerliga skäl att inte återställa
+ Synnerliga skäl att inte återställa under en längre tid
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år -11 370 -2 339 0
UB Synnerliga skäl som ska återställas (över längre tid)
UB ackumulerade ej återställda negativa resultat -11 370 -2 339 0
varav från år 2019 - (återställs senast år 2022) -11 370 -2 339 0
varav från år 2019 - (återställs senast år 202X) - synnerliga skäl 
hävdas för att inte återställa inom tre år)
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Flerårsstatistik från Kolada.se. Storfors kommuns sjukfrånvaro jämfört med medelvärdet för 
Sveriges kommuner 
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Flerårsstatistik från Kolada.se. Storfors kommuns sjukfrånvaro jämfört med medelvärdet för 
Sveriges kommuner. Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro (%) 
ackumulerat under året. 
 
Förebyggande arbete för sänkt sjukfrånvaro 
 
Personalrond 
Arbetsgivaren och företagshälsovården bedriver en pågående insats för att minska 
korttidssjukfrånvaron. Insatsen, benämnd Personalrond, innebär att ansvarig chef 
kontaktas av företagshälsovården för uppföljande medicinsk bedömning vid upprepad 
korttidssjukfrånvaro. Vid behov genomförs rehabiliteringsmöte med chef och 
medarbetare för individuell bedömning och eventuell insats/rehabiliteringsplan.  
 
Medarbetarenkät  
En del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är medarbetarenkäten och det 
efterföljande gemensamma arbetet på arbetsplatsen. Chef med arbetsmiljöansvar leder 
arbetet och som resurser finns skyddsombud, företagshälsovård och personalenheten. 
Enkätfrågorna fokuserar på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) inom 
områden som arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling 
och är framtagen av Prevent. I enkäten ingår också nio delfrågor som tillsammans utgör 
nyckeltalet HME, Hållbart medarbetarengagemang, som Sveriges kommuner och 
regioner utarbetat. Resultaten från enkäten visar att Storfors kommun under de tre 
senaste enkätomgångarna fått en toppnotering bland kommunala arbetsgivare i Sverige 
gällande indexet HME, vilket är positivt ur arbetsmiljöperspektiv, men också när det 
gäller att rekrytera och behålla kompetens.  
 
Förutom medarbetarenkäten så finns också obligatoriska forum för samverkan i form av 
arbetsplatsträff, medarbetarsamtal, Loksam och Cesam. Dessa finns angivna i Storfors 
kommuns samverkansavtal.  
 

Personalförsörjning 
 
Pensionsavgångar 2023-2033 
Under år 2022 har HR-enheten genomfört en uppdaterad sammanställning över 
kommande pensionsavgångar den kommande 10-årspersioden. Totalt under perioden 
2023-2033 kommer 103 medarbetare att uppnå åldern 65 år. Förutom 
pensionsavgångar består rekryteringsbehovet av medarbetare som slutar för arbete i 
hos annan arbetsgivare, byta av bransch etc.  
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Personalrörlighet - nya tillsvidareanställda  
Personalrörligheten för Storfors kommun var år 2021 9 % jämfört med 11 % som var 
medelvärdet för samtliga kommuner i riket. 
 

 

Förväntad utveckling 
 
I koncernens aktiebolag, AB Storfors Mark- och Industrifastigheter, förväntas ingen 
utveckling ske de närmaste åren. Bolagets fastighet har sålts och det finns ingen 
verksamhet i företaget. 
 
Stiftelsen Björkåsen kommer att satsa på marknadsföringen för att attrahera nya 
hyresgäster. Tillgängligheten och synlighet ökar i och med flytt till egna lokaler, ännu 
mer centralt belägna än tidigare lokaler. Investeringar kommer att riktas till de områden 
där folk vill bo och för de lägenheter som har en storlek som attraherar potentiella 
hyresgäster, i första hand treor och i andra hand tvåor. 
Stiftelsen kommer också att göra en organisationsöversikt, det köps in mycket underhåll 
nu och man planerar att gå över till mer underhåll i egen regi. Nyanställningar planeras 
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för att klara av den ändrade modellen för underhåll, totalt räknas med en 
kostnadsreducering på 50 % för underhåll.  
Från och med 2023 kommer Stiftelsen Björkåsen att redovisa enligt K3, vilket gör att 
mera kostnader kan läggas på balansräkningen för aktivering. 
Stiftelsen planerar också att tomställa ytterligare två hyresfastigheter. 
En fastighet kommer att ställas i ordning för att rymma en förskola. 
 
Kommunen jobbar löpande med att kostnadsreducera sina verksamheter. Detta innebär 
att utvecklingen till viss del begränsas då det i flera fall saknas resurser.  
 
Kommunens ekonomi utgör därmed den viktigaste utvecklingsfrågan där uppdraget är 
att långsiktigt säkerställa en ekonomi i balans. Utvecklingen kommer delvis att ske 
genom den möjlighet som ges via Kommundelegationen, det vill säga att ställa om delar 
av verksamheten till ett lägre kostnadsläge genom att få en finansiering för själva 
omställningskostnaden. Utöver det behövs ett fortsatt aktivt budget- och 
budgetuppföljningsarbete med ytterligare anpassningar i budgetprocessen för att 
säkerställa en än tydligare verkställighet av de politiska prioriteringarna.  
 
Storfors kommun kommer även att vara en av deltagarkommunerna under 2022/2023 i 
det av SKR ledda projektet för de som vill övergå till budgetering via den så kallade 
”Prislappsmodellen”. En modell som i grova drag baseras på att den kommunala 
budgeten sätts utifrån de faktiska intäkterna som ges via skatteutjämningssystemet. 
 
Gällande nybyggnation är det idag ett projekt som har gått in i fasen detaljplaneprocess. 
Det är ett område på Herrnäset som har förutsättningar för att bli ett bostadsområde 
med många av de boendekvaliteter som det idag finns stor efterfrågan på så som nära 
till vatten, fin natur och inom rimligt pendlingsavstånd till en bra arbetsmarknad. Ett 
aktivt arbete med att tillskapa attraktiva boendemiljöer är av stor vikt för att uppnå en 
ökad inflyttning till kommunen. 
 
En fastighet som i omgångar lyfts fram och som har stort renoveringsbehov alternativt 
skulle kunna resultera i nybyggnation är vattenverket. Dialog har genom åren förts med 
grannkommunerna om att göra något gemensamt. Detta har fram tills idag inte 
resulterat i någon konkret plan. Vattenverket och dess äldre teknik är enligt VA-
avdelningen en risk gällande dess funktionalitet. En översyn görs nu därför kring 
möjligheten att etappvis renovera eller ersätta de olika stegen i verket beroende på 
angelägenhetsgrad av åtgärd. 
 
Antagen budget 2023 och plan 2024 och 2025 
Kommunfullmäktige antog 2022-12-15 budget för år 2023. Budgeten presenteras i 
kommande tabell i femte kolumnen ”Budget 2023” följt av ”Plan 2024” och ”Plan 2025”. 
I budgeten presenteras budgeterat resultat med 0 tkr. För att uppnå detta resultat har 
verksamheterna fått ett utökat budgetutrymme med 16,7 mnkr jämfört med budget 
2022. Budget 2023 följer prognosen april 2022 uppräknat med 1,5 %. Ytterligare 
intensifiering av arbetet för att uppnå en budget i balans, med särskilt fokus på 
Verksamhet Vård och Stöd där vi har avvikande kostnadsbild mot övriga Sverige. 
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Budget 2023 Plan 2024-2025 2022-11-14

Kommuntotal budget Utfall 2021 Prognos april 
2022

Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025

Verksamhet Kommunövergripande 60 809 -       61 921 -       59 750 -       63 910 -       59 288 -    59 956 -    
Verksamhet Vård och stöd 111 825 -    113 046 -    100 400 -    111 809 -    114 245 -  116 109 -  
Verksamhet Skola 81 111 -       84 680 -       83 500 -       89 243 -       89 561 -    91 322 -    

KS oförutsett 5 000 -         
Kommunmomsersättning 1 064 1 100 1 500 1 164 1 207 1 252 
Reducerad arbetsgivaravgift 1 875 1 800 400 1 319 1 173 1 217 
Pensionskostnader (FÅP, ansvarsförb.) 11 810 -       11 006 -       8 388 -         9 320 -         9 416 -       7 651 -       

Summa kommunal verksamhet 262 616 -    267 753 -    255 138 -    271 799 -    270 131 -  272 569 -  

Affärsverksamhet VA 213 85 - - - -

Finansiell verksamhet 1 158 -         3 872 -         587 3 501 -         3 398 -       2 454 -       

Skatteintäkter 187 799 192 353 191 835 203 114 212 048 221 556 
Inkomstutjämning 49 751 53 078 51 551 54 340 53 531 52 694 
Kostnadsutjämning 10 486 7 652 10 303 3 991 3 960 3 929 
Regleringspost 11 913 10 854 9 196 5 907 5 675 4 213 
LSS-utjämning 5 640 -         4 692 -         5 535 -         4 848 -         4 811 -       4 773 -       
Slutavräkning 5 241 2 995 -
Fastighetsavgift 9 800 9 905 9 780 9 986 9 986 9 986 
Generella statsbidrag 2 612 3 089 - 2 600 2 600 
Mellankommunal utjämning 630 420 420 210 
Summa skatt/generella bidrag 272 592 275 654 267 550 275 300 282 989 287 605 

Årets resultat 9 031 4 113 12 999 0 -                 9 460 12 582 
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Koncernräkenskaper Storfors Kommun 

Resultaträkning 

 
 

 
 

 

RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

Belopp i tkr Not 2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Verksamhetens intäkter 1 64 721 66 270 84 110 85 507
Verksamhetens kostnader 2 -318 112 -329 494 -338 837 -347 109
Avskrivningar 3 -8 648 -8 444 -21 108 -10 825
Verksamhetens nettokostnader -262 039 -271 668 -275 835 -272 426

Skatteintäkter 4 193 040 198 235 193 040 198 235
Generella statsbidrag och utjämning 5 79 552 79 706 79 552 79 706
Finansiella intäkter 6 1 651 1 312 1 129 517
Finansiella kostnader 7 -3 173 -5 137 -845 -2 152
Resultat före extraordinära poster 9 031 2 448 -2 959 3 879

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets/periodens resultat 9 031 2 448 -2 959 3 879

Kommun Koncern

STIFTELSEN BJÖRKÅSEN

RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

2021-12 2022-12
Nettoomsättning 26 543 24 513
Driftkostnader -24 221 -22 751
Av- och nedskrivningar -11 868 -2 408
Rörelseresultat -9 546 -645
Finansnetto -822 -1 777
Periodens resultat -10 368 -2 423

AB STORFORS MARK- OCH INDUSTRIFASTIGHETER

RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)
2021-12 2022-12

Nettoomsättning 134 0
Driftkostnader -3 792 -5
Av- och nedskrivningar -619 0
Rörelseresultat -4 277 -5

Finansnetto -72 1
Periodens resultat -4 349 -4
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Balansräkning 

 
 

 
 
 

TILLGÅNGAR (BELOPP I TKR)
Anläggningstillgångar

Kommun Koncern
Belopp i tkr Not 2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Immateriella anläggningstillgångar 9 236 170 236 170
Materiella anläggningstillgångar
   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 161 787 158 061 238 411 235 084
   Maskiner och inventarier 11 8 585 8 190 10 180 9 624
   Pågående investeringar 12 2 076 7 087 4 046 7 087
Finansiella tillgångar 13 9 090 8 558 2 638 2 770
Summa anläggningstillgångar 181 774 182 065 255 511 254 736

Omsättningstillgångar

Belopp i tkr Not 2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Förråd, lager, exploateringsmark 14 34 103 34 103
Kortfristiga fordringar 15 23 747 31 620 23 854 31 727
Kassa och bank 16 30 687 38 456 57 849 61 381
Summa omsättningstillgångar 54 468 70 179 81 738 93 211

SUMMA TILLGÅNGAR 236 242 252 244 337 248 347 947

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Belopp i tkr Not 2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Eget kapital årets början 17 44 763 53 794 43 456 40 497
Periodens resultat 9 031 2 448 -2 959 3 879
Summa eget kapital 53 794 56 242 40 497 44 376

Avsättningar

Belopp i tkr Not 2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Pensionsavsättningar 18 29 518 44 566 29 518 44 566
Summa avsättningar 29 518 44 566 29 518 44 566

Skulder

Belopp i tkr Not 2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Långfristiga skulder 19 99 927 93 053 183 298 153 374
Kortfristiga skulder 20 53 003 58 382 83 936 105 631
Summa skulder 152 930 151 436 267 233 259 004

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 236 242 252 244 337 248 347 947
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STIFTELSEN BJÖRKÅSEN
BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)

Tillgångar 2021-12 2022-12
Anläggningstillgångar 80 311 78 553
Omsättningstillgångar 22 840 23 300
SUMMA TILLGÅNGAR 103 151 101 853

Eget kapital
Eget kapital från årets början 6 786 -3 582
Periodens resultat -10 368 -2 423
Summa eget kapital -3 582 -6 006

Skulder
Långfristiga skulder 75 571 80 821
Kortfristiga skulder 31 164 27 038
Summa skulder 106 733 107 858

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 103 151 101 853

AB STORFORS MARK- OCH INDUSTRIFASTIGHETER

BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)
Tillgångar 2021-12 2022-12
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 4 745 179
SUMMA TILLGÅNGAR 4 745 179

Eget kapital
Eget kapital från årets början 1 211 -3 139
Erhållet aktieägartillskott 0 3 300
Periodens resultat -4 349 -4
Summa eget kapital -3 139 157

Skulder
Långfristiga skulder 7 800 0
Kortfristiga skulder 84 22
Summa skulder 7 884 22

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 4 745 179
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Kassaflödesanalys 
 

 
 
 
 

Nothänvisningar 
 

 
 

Belopp i tkr Kommun Koncern
Löpande verksamhet 2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Resultat före extraordinära poster 9 031 2 448 -2 959 3 879
Justering för av- och nedskrivningar 8 648 12 409 21 108 10 825
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 8 072 10 988 8 798 14 288
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 25 751 25 845 26 947 28 990

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar -7 149 -7 873 -8 703 -7 872
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 70 5 379 25 218 21 695
Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 672 23 351 43 461 42 813

Investeringsverksamheten
Förändring av pågående investeringsprojekt 2 159 -5 011 2 109 -3 042
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -8 151 -4 256 -8 397 -6 875
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 691 4 200 691
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -5 -132 -5 -132
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 997 -8 709 -2 093 -9 358

Finansieringsverksamheten
Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga skulder -369 -6 874 -24 929 -29 924
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -369 -6 874 -24 929 -29 924

ÅRETS KASSAFLÖDE 12 306 7 769 16 439 3 532

Likvida medel vid årets början 18 381 30 687 41 410 57 849
Likvida medel vid årets slut 30 687 38 456 57 849 61 381
FÖRÄNDRING KASSA OCH BANK (Likvida medel) 12 306 7 769 16 439 3 532

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

Not 1 - Verksamhetens intäkter

2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Varor och material 3 458 3 484 3 458 3 484
Taxor och avgifter 14 287 14 068 14 287 14 068
Hyror och arrenden 5 621 5 953 25 613 25 432
Bidrag 33 162 34 729 33 162 34 729
Försäljning av verksamheter 7 388 7 306 6 050 6 107
Övriga intäkter 805 729 1 540 1 686
Bokfört värde 64 721 66 270 84 110 85 507

KoncernKommun
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Not 2 - Verksamhetens kostnader

2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Bidrag och transfereringar 9 037 8 096 9 037 8 096
Köp av huvudverksamhet 43 110 43 393 43 110 43 393
Personalkostnader 202 477 211 383 207 984 215 882
Lokalkostnader och fastighetsförvaltning 25 202 23 584 28 569 28 563
Material och tjänster 35 320 39 912 42 477 46 722
Övriga verksamhetskostnader 1 532 1 735 5 111 1 974
Försäkringar och riskkostnader 1 434 1 392 2 549 2 479
Bokfört värde 318 112 329 494 338 837 347 109
Personalomkostnadspåslag för arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och 
övriga kollektivavtalade försäkringar bokförs med automatik, på verksamheternas 
enheter med underlag av bruttolönekostnader. Påslaget under 2022 har varit 38,33%.
Jämförelsestörande post personalkostnader avseende pensionsavtal PBF 13 330 tkr

Administrationsavgift på 218 tkr har belastat VA-enheten och tillgodoförts övergripande
kommunal verksamhet för år 2022. 

Operationell leasing, som ej är uppsägningsbar belastar verksamheten med kostnader efter 
detta verksamhetsår enligt nedan, belopp i tkr:
Slag av leasing År 1 År 2-5 År 6 och uppåt
Hyror lokaler 15 694 47 260 0
Leasingavgifter bilar 475 641 0
Leasingavgifter inventarier 0 0 0
Leasingavgifter arbetsmaskiner 34 0 0
Summa 16 204 47 901 0

KoncernKommun

Not 3 - Avskrivningar

2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Immateriella tillgångar 67 67 67 67
Byggnader och tekniska anläggningar 7 318 7 153 19 160 9 371
Maskiner och inventarier 1 263 1 225 1 881 1 387
Bokfört värde 8 648 8 444 21 108 10 825
Leasingavgifter hanteras som operationell leasing.
Beloppsgräns för inventarier av mindre värde är halva prisbasbeloppet, för år 2022 uppgår
prisbasbeloppet till 48 300 kr, gräns för kostnadsföring i sin helhet uppgår därmed för år 
2022 till 24 150 kr.

KoncernKommun

Not 4 - Skatteintäkter

2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Preliminära skatteintäkter 187 799 192 353 187 799 192 353
Slutavräkning föregående år 661 1 278 661 1 278
Preliminär slutavräkning innevarande år 4 580 4 604 4 580 4 604
Bokfört värde 193 040 198 235 193 040 198 235

KoncernKommun
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Not 5 - Generella statsbidrag och utjämning

2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Inkomstutjämningsbidrag 49 751 53 078 49 751 53 078
Reglerings- bidrag/avgift 11 913 10 854 11 913 10 854
Kostnadsutjämningsbidrag 10 486 6 665 10 486 6 665
Mellankommunal utjämning 630 420 630 420
Kommunal fastighetsavgift 9 800 9 814 9 800 9 814
Utjämningsavgift LSS -5 640 -4 692 -5 640 -4 692
Övriga generella statsbidrag 2 612 3 567 2 612 3 567
Bokfört värde 79 552 79 706 79 552 79 706

KoncernKommun

Not 6 - Finansiella intäkter

2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Räntor på likvida medel 26 393 26 401
Dröjsmålsräntor och räntor på lån 142 163 142 169
Övriga finansiella intäkter 1 483 756 961 -53
Bokfört värde 1 651 1 312 1 129 517
VA-enheten har debiterats en internränta på 1,25% på underlag av
restvärde vid årets början av kvarvarande anläggningstillgångar för VA.

KoncernKommun

Not 7 - Finansiella kostnader

2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Nedskrivning av andel dotterbolag 2 700 3 965 0 0
Räntor 134 1 091 506 2 385
Övriga finansiella kostnader 339 81 339 -233
Bokfört värde 3 173 5 137 845 2 152

KoncernKommun

Not 8 -Kostnader för revision
Räkenskapsrevision

2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Sakkunnigt biträde 259 365 259 365
Förtroendevalda revisorer 62 65 62 65
Auktoriserade revisorer (bolagsrevision) 0 0 50 44
Bokfört värde 321 430 371 474
Övrig revision
Sakkunnigt biträde 90 15 90 15
Bokfört värde 90 15 90 15

Kommun Koncern
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NOTER TILL BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)

Not 9 - Immateriella anläggningstillgångar

2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Anskaffningsvärde (IB) 2 802 2 802 2 929 2 929
Investerat under året 0 0 0 0
Ackumulerad avskrivning (IB) -2 499 -2 566 -2 626 -2 693
Avskrivet under året -67 -66 -67 -66
Bokfört värde 236 170 236 170
genomsnittlig nyttjandeperiod 5,5 4,4 5,5 4,4

KoncernKommun

Not 10 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Anskaffningsvärde Markreserv (IB) 6 657 6 662 6 657 6 662
Investerat under året 5 5 0
Anskaffningsvärde Verksamhetsfastigheter (IB) 143 466 147 221 143 466 147 221
Investerat under året 3 755 681 3 755 681
Anskaffningsvärde Hyresfastigheter (IB) 207 434 198 875
Investerat under året 71 2 619
Försäljning under året -8 630 0
Anskaffningsvärde Anläggningar affärsverksamhet (IB)71 388 71 703 71 388 71 703
Investerat under året 315 1 806 315 1 806
Anskaffningsvärde Publika fastigheter (IB) 74 299 77 324 74 299 77 324
Investerat under året 3 025 939 3 025 939
Anskaffningsvärde Fastigheter övrig verksamhet (IB) 200 200 200 200
Ackumulerad avskrivning (IB) -134 005 -141 323 -228 614 -239 567
Avskrivet under året -7 318 -7 153 -11 822 -10 508
Justerad avskrivning pga försäljning 869 0
Ackumulerad nedskrivning (IB) -16 805 -24 008
Årets återföring av samt ny nedskrivning -7 203 1 137
Bokfört värde 161 787 158 061 238 411 235 084
genomsnittlig nyttjandeperiod 37,7 38,1 37,0 41,1

KoncernKommun
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Not 11 - Maskiner och inventarier

2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Anskaffningsvärde Maskiner (IB) 2 604 3 131 3 352 3 131
Investerat under året 527 459 527 459
Försäljning under året 0 -691 0 -691
Anskaffningsvärde Inventarier (IB) 11 310 11 563 12 461 11 593
Investerat under året 253 228 283 228
Försäljning under året -1 151 0
Anskaffningsvärde Byggnadsinventarier (IB) 630 642 630 642
Investerat under året 12 0 12 0
Anskaffningsvärde Transportmedel (IB) 4 467 4 726 5 645 6 628
Investerat under året 259 143 405 143
Försäljning under året 0 0 0 0
Ackumulerad avskrivning (IB) -10 215 -11 477 -11 255 -11 815
Avskrivet under året -1 262 -1 225 -1 396 -1 385
Justerad avskrivning pga försäljning 0 691 667 691
Bokfört värde 8 585 8 190 10 180 9 624
genomsnittlig nyttjandeperiod 10,7 10,6 10,8 10,6

KoncernKommun

Not 12 - Pågående investeringar

2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Anskaffningsvärde pågående projekt (IB) 4 235 2 076 6 155 4 046
Förändringar av pågående investeringar under året -2 159 5 011 -2 109 3 042
Bokfört värde 2 076 7 087 4 046 7 087

Kommun Koncern

Not 13 - Finansiella tillgångar

2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Aktier 5 710 9 142 2 310 2 442
Årets nedskrivning/återföringar 0 -3 965 0 0
Justering andelsvärde tidigare år -2 700 -2 700 0 0
Andelar 283 288 323 328
Inköp andelar 5 0 5 0
Grundfondskapital 5 792 5 792 0 0
Bokfört värde 9 090 8 558 2 638 2 770

Kommun Koncern

Not 14 - Förråd, lager, exploateringsmark

2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Lager 0 70 0 70
Exploateringsmark 34 34 34 34
Bokfört värde 34 103 34 103

Kommun Koncern
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Not 15 - Kortfristiga fordringar

2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Kundfordringar 1 753 2 802 1 526 2 380
Skattekonto 188 165 204 378
Statsbidragsfordringar 5 308 7 089 5 308 7 089
Moms 2 718 2 974 2 738 2 974
Förmånscyklar 0 64 0 64
Förutbetalda kostnader 4 710 6 385 4 806 6 509
Upplupna intäkter 4 473 2 654 4 541 2 704
Upplupna skatteintäkter 4 580 9 475 4 714 9 618
Övriga interimsfordringar 17 12 17 12
Bokfört värde 23 747 31 620 23 854 31 727

KoncernKommun

Not 16 - Kassa och bank

2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Handkassor 10 7 10 7
Bank 30 677 38 448 57 839 61 374
Bokfört värde 30 687 38 456 57 849 61 381

Kommun Koncern

Not 17 - Eget kapital

2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Eget kapital exkl. fg års resultat (IB) 43 148 44 763 42 838 43 456
Föregående års resultat 1 615 9 031 618 -2 959
Årets/periodens resultat 9 031 2 448 -2 959 3 879
Bokfört värde 53 794 56 242 40 497 44 376

Kommun Koncern

Not 18 - Avsättning för pensioner

2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Ingående avsättning 24 144 29 518 24 144 29 518
Nyintjänad pension 4 739 12 211 4 739 12 211
Årets utbetalningar -739 -765 -739 -765
Ränte- och basbeloppsuppräkning samt övrigt 325 664 325 664
Förändring löneskatt 1 049 2 938 1 049 2 938
Bokfört värde 29 518 44 566 29 518 44 566

KoncernKommun

Not 19 - Långfristiga skulder

2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Anläggningslån 82 708 76 008 166 079 136 328
Återställning av EK hos BRT 3 244 3 024 3 244 3 024
Investeringsstöd 13 975 14 022 13 975 14 022
Bokfört värde 99 927 93 053 183 298 153 374

KoncernKommun
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Not 20 - Kortfristiga skulder

2021-12 2022-12 2021-12 2022-12
Kortfristig del av långfristig skuld 0 0 24 650 39 900
Pensionsskuld 6 730 5 714 6 944 5 841
Leverantörsskulder 8 799 11 427 9 312 12 729
Förfakturerade intäkter 298 259 298 259
Upplupna leverantörsskulder 2 324 2 532 2 324 4 460
Moms 471 642 610 642
Personalens källskatt 2 890 2 877 2 951 2 957
Arbetsgivaravgifter 3 379 3 363 3 451 3 447
Löneskatt 1 780 1 386 1 895 1 459
Övriga skatteskulder 2 203 0 2 247 22
Upplupna löner 0 0 0 0
Semesterlöneskuld 10 688 10 393 10 906 10 677
Förinbetalda intäkter 11 544 18 076 13 066 19 513
Övriga upplupna kostnader 1 689 1 453 5 034 3 462
Övriga kortfristiga skulder 208 262 247 263
Bokfört värde 53 003 58 382 83 936 105 631

Kommun Koncern
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Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar 
Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i 
överensstämmelse med LKBR (Lagen om kommunal bokföring och redovisning) och 
RKR:s (Rådet för kommunal redovisning) rekommendationer. 
 
Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar: 
Fastighet affärsverksamhet  5-80 år 
Fastighet annan verksamhet 20-80 år 
Publika fastigheter 10-80 år 
Verksamhetsfastigheter 5-80 år 
Byggnadsinventarier 10-20 år 
Bilar/Transportmedel 5-20 år 
Maskiner  10-15 år 
Inventarier  5-20 år 
IT-utrustning  10 år 
 
 
 
Anläggningstillgångar  
Tillgång avsedd för stadigvarande 
innehav såsom fastigheter och 
inventarier. 
 
Avskrivning  
Planmässig värdeminskning av 
anläggningstillgångar för att fördela 
anskaffningskostnaden över tillgångens 
livslängd. 
 
Avsättning  
Utgörs av de betalningsförpliktelser som 
är säkra eller sannolika till sin existens, 
men där det finns osäkerhet 
beträffande beloppets storlek eller 
tidpunkten för betalning, till exempel 
avsättning för pensioner. 
 
Balansräkning  
Visar den ekonomiska ställningen vid 
verksamhetsårets slut uppdelat på 
tillgångar, eget kapital, avsättningar och 
skulder.  
 
Borgensförbindelser  
Summa pensionsförpliktelser som ej 
upptagits i balansräkningen samt övriga 
borgens- och ansvarsförbindelser.  
 
Driftredovisning  
Driftredovisningen visar utfall av 
kostnader och intäkter i förhållande till 
budget för de olika nämndernas 
verksamheter. Redovisningen sker 

samlat i inledningen av 
förvaltningsberättelsen under avsnittet 
ekonomiskt resultat och analys. 
 
Eget kapital  
Skillnaden mellan totala tillgångar och 
avsättningar och skulder enligt 
balansräkningen, det vill säga 
nettoförmögenheten. 
 
Externa inkomster  
Summa externa driftintäkter och 
investeringsinkomster. 
 
Externa utgifter  
Summa externa driftkostnader och 
investeringsutgifter. 
 
Exploaterings- och realisationsvinster/-
förluster  
Exploaterings- och realisationsvinster/-
förluster vid försäljning av tillgångar har 
tillförts eller belastat 
verksamhetsresultatet och ingår i 
verksamhetens intäkter eller kostnader. 
Undantag sker om vinsten eller 
förlusten inte tillhör den normala 
verksamheten och uppgår till ett 
väsentligt belopp. I dessa fall redovisas 
resultatet som extraordinär intäkt eller 
kostnad. 
 
Kassaflödesanalys 
Visar kassaflödet från den löpande 
verksamheten, från 
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investeringsverksamheten och från 
finansieringsverksamheten. 
 
Kortfristiga fordringar och skulder  
Fordringar och skulder som förfaller till 
betalning inom ett år efter balansdagen. 
 
Likvida medel  
Kontanter eller tillgångar som kan 
omsättas på kort sikt, till exempel kassa- 
och banktillgångar, postväxlar samt 
värdepapper som statsskuldväxlar eller 
bankcertifikat. 
 
Likviditet  
Betalningsberedskap på kort sikt. Kan 
uttryckas i olika mått, exempelvis 
rörelsekapital och ställas i relation till 
externa utgifter. 
 
Långfristiga fordringar och skulder  
Fordringar och skulder som förfaller till 
betalning senare än ett år efter 
balansdagen.  
 
Nedskrivning av anläggningstillgång  
Nedskrivning av anläggningstillgång sker 
när värdet varaktigt har gått ned och 
efter individuell prövning. 
 
Omsättningstillgångar  
Tillgång som beräknas innehas 
kortvarigt, exempelvis kundfordringar 
och förrådsartiklar.  
 
Pensionsskuld  
Pensionsförmåner intjänade före 1998.  
 
Leasing 
Alla leasingavtal redovisas som 
operationell leasing. 
 

Resultaträkning  
Redovisning av samtliga intäkter och 
kostnader under en viss period, 
exempelvis verksamhetsåret. 
 
Rörelsekapital  
Den del av kapitalet som står till 
förfogande för finansiering av utgifter, 
det vill säga skillnaden mellan 
omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder. 
 
Sammanställd redovisning  
Sammanställning av resultaträkningar 
och balansräkningar för olika juridiska 
personer i vilka kommunen har ett 
betydande inflytande. Ger en 
helhetsbild av ekonomiska åtaganden 
oavsett i vilken juridisk form 
verksamheten bedrivs.  
 
Skatteintäkter  
Skatteintäkter för år 2022 har 
periodiserats, liksom tidigare år, utifrån 
Sveriges Kommuner och Regioners 
prognoser. 
 
Skattekraft 
Antal skattekronor per invånare. 
 
Skatteunderlag  
Totala beskattningsbara inkomster. 
Uttrycks vanligen i skattekronor, det vill 
säga skatteunderlaget delat med 100.  
 
Skulder  
Skulder där syftet med krediten är 
längre än ett år redovisas som 
långfristig skuld. Kommande års 
amorteringar redovisas således som 
kortfristig skuld. 
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Verksamhet kommunövergripande  
Verksamheten består av fem olika enheter i form av; kommunledning, kansli, ekonomi, HR, 
kultur och fritid, teknisk verksamhet, VA-verksamhet samt kommunikation, näringsliv och 
turism. 

Enhet kommunledning 
Inom kommunledningen återfinns ansvar och kostnader för kommunövergripande 
strategiska verksamheter såsom räddningstjänst, kollektivtrafik, färdtjänst, avgifter till SKR, 
Region Värmland och kommunledningen. Inom kommunledningen finns även en grupp som 
arbetar med ansökan och uppstart av externfinansierade projekt i linje med uttalade mål 
och verksamheternas behov. 

 
 
Krishantering – civilt försvar – beredskap  
Det kommunala ansvaret ökar stadigt gällande krishantering och beredskap och helt nya 
ansvar.  
 
Kriget i Ukraina 
Sedan Ryssland startade ett omotiverat och oprovocerat krig mot Ukraina den 24 februari 
2022 har säkerhetsfrågorna nationellt tagit en stor plats i samhällsdebatten. Ett krig i vårt 
närområde har av naturliga skäl inneburit att säkerhetsfrågorna lyfts högst upp på många 
agendor och upprustning av totalförsvaret har blivit ett tydligt prioriterat område 
nationellt. Mycket av det arbetet som kommer utföras lokalt är dock ännu inte tydliggjort 
och detsamma gäller ersättningsnivåerna för detta. Det är däremot tydligt att det kommer 
bli omfattande. 
 
Arbetet med beredskap och mottagande av flyktingströmmar från Ukraina var det som 
under en stor del av första halvåret var det mest intensiva. Anledningen till det var i 
synnerhet på grund av avsaknaden av nationella riktlinjer samtidigt som ledtiderna var 
korta, något som innebar samordning och hantering av lösningar på frågor som 
omhuldades med många frågetecken. Storfors kommun säkerställde bland annat 20 
stycken evakueringsplatser som aldrig togs i bruk. Mycket har dock tydliggjorts under 
senare tid och en ny lagstiftning med kommunens roll formaliserad trädde i kraft den 1 juli. 
Under september anlände de två första och hittills enda ukrainska flyktingar som anvisats 
hit.  
 
Många andra frågor har även initierats i förlängningen av kriget i Ukraina. Det gäller allt 
ifrån el- och drivmedelsförsörjning till desinformationskampanjer under en NATO-ansökan 
m.fl. 
 
Brottsförebyggande arbete 
Ett stort arbete har utförts för att förbereda Storfors kommun inför en ny lagstiftning som 
kommer ge kommunerna ett ansvar för att arbeta brottsförebyggande i dialog med Polisen. 
Detta för att hindra i synnerhet unga att hamna i kriminalitet. Kommens ska i sin roll bland 
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annat hålla aktuella lägesbilder och samarbetsforum. Arbetet utförs i samarbete med 
Filipstad och Kristinehamn som tillhör samma lokalpolisområde. 
 
Covid-19  
Påverkan av Covid har varit avsevärt mindre under 2022 än 2020-2021 detta då 
vaccinationsgraden varit hög och risken för allvarlig sjukdom därmed lägre. 2022-04-01 
klassades sjukdomen dessutom ner till att inte länge bedömas som samhällsfarlig. Därefter 
återgick merparten av verksamheterna till normalläge. Vid patientkontakt gäller dock 
fortfarande vissa skyddsåtgärder. 
 
Samhällsplanering 
 
Detaljplanearbete 
Under året har beslut om planbesked getts till en privat aktör som vill bygga fristående 
villor på Herrnäset. Detaljplanearbetet avseende en eventuell ny skola i Kyrksten pågår 
fortsatt och bedöms bli färdig under våren 2023. 
 
Under augusti tecknades även marköverlåtelseavtal med företaget ASG för etablering av en 
konceptfabrik för landbaserad fiskodling. 
 
Digitalisering  
Digitaliseringen innebär omvälvande förändringar för alla verksamheter. Arbetsplatsen, 
som länge varit synonym med en fysisk plats, är i stark förändring och drivs av nya 
beteenden hos både medborgare, leverantörer och anställda i Storfors kommun. 
Förutsättningar för framgångsrik digitalisering är att kommunen ska fortsätta att stärka sin 
förmåga inom samtliga områden. 
 
E-tjänster  
Kommunens e-tjänster, via www.storfors.se, ger medborgaren möjlighet att digitalt via 
dator, platta eller smartphone skicka in ansökningar eller uppsägningar, söka bidrag, lämna 
uppgifter, synpunkter eller göra felanmälningar inom kommunens olika verksamheter. 
Bank-ID används för allt som kräver identifiering, men det finns även e-tjänster som fylls i 
utan identifiering. Vissa e-tjänster inom ”bygga, bo och miljö” går direkt till Karlskoga 
kommun som hanterar och beslutar inom den gemensamma Tillväxt- och tillsynsnämnden. 
 
För kommunens personal finns ett antal interna e-tjänster som går digitalt till rätt 
handläggare och minimerar antalet pappersblanketter. 

 
 
Bredband/fibrering  
Storfors, Filipstad och Kristinehamn har sedan tidigare tecknat ett samverkansavtal med IP-
Only. I samverkansavtalet förbinder sig IP-Only att ge ett erbjudande till alla fastboende 
fastighetsägare på landsbygden så att dessa ska få tillgång till en snabb fast 
bredbandsanslutning, i normalfallet genom fiber. Denna utbyggnad har stött på en del 
förseningar men är nu i praktiken färdigställd.  
 

http://www.storfors.se/
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Budget och utfall 2022 - 12 

 
Analys: Enheten har en del ekonomiska utmaningar med bland annat ökade kostnader för 
färdtjänst, kostnader för sommargåva till all personal och mindre intäkter på 
externfinansierad personal. Detta på grund av att en större planerad ersättning uteblivit. 
Samt att den medvetna strategin, att ansöka och bli beviljad projektmedel till den nivån att 
även den administrativa personaler för dessa projekt blir finansierad av dem, har tagit 
något längre tid än planerat. Det finns även kostnader för detaljplanearbeten innevarande 
år som kommunen ersätts för kommande år i samband med att planavgift tas ut vid 
bygglov. 
 

 
Analys: Endast en mindre del av medel från kommunstyrelsen oförutsett har använts. 
 
Mål 
Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden. 
Verksamhets
mål 

Aktiviteter Indikat
or 

                   ja 
/nej 

Måluppfyllnad 

Digital signering 
av handlingar 
som innebär en 
ökad 
administrativ 
effektivitet. 

Genomföra 
anpassningar enligt 
plan 

Införa modulen digital 
signering i Lex 

Utbildning för 
tjänstemän och 
förtroendevalda 

nej 
 

Analys: Arbete pågår genom IT-Kristinehamn för att säkerställa rättssäker signering, arbetet är 
i den absoluta slutfasen men tjänsten är inte aktiverad 

 
Verksamhetsm
ål 

Aktiviteter Indikat
or 

                   ja 
/nej 

Måluppfyllnad 

Ökad 
digitaliseringsgra
d 

 

Fortsatt utdelning av 
iPads 

Utbildningar för 
förtroendevalda 

Hänvisa till 
handlingar på 
storfors.se vid 
problem med iPad 

Skicka digitala 
kallelser till samtliga 
förtroendevalda 

Antal fysiska kallelser 
som delats ut före eller 
på sammanträde (varje 
enskild kopia räknas) 

ja 
 

Analys: Coronapandemin har medfört en stadigt ökande digitaliseringsgrad. 

Kommunledning Utfall   
2021

Utfall   
2022

Budget 
2022

Omfördelad 
KS oförutsett

Diff utfall - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Verksamhetens intäkter 871 813 1 588 775 -                         
Verksamhetens personalkostnad 2 413 -   3 517 -   2 807 -   409 -           301 -                         
Verksamh kostn. exkl. personal 7 801 -   9 076 -   8 748 -   736 -                         
Avskrivningar 30 -         33 -         33 -         0 
Finansiella kostnader - - - - 
Resultat 9 373 -   11 813 - 10 000 - 409 -           1 812 -                      

Kommunledning oförutsett Utfall   
2021

Utfall   
2022

Budget 
2022

Omfördelad 
KS oförutsett

Diff utfall - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Verksamh kostn. exkl. personal - - 5 000 -   1 292 3 708 
Resultat - - 5 000 -   1 292 3 708 
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Verksamhets
mål 

Aktiviteter Indikat
or 

                   ja 
/nej 

Måluppfyllnad 

Fortsätta 
processen att 
upprätta ny F-6 
skola i 
Kyrksten.  

Påbörjat 
planuppdrag  

Genomförd 
upphandling 

Påbörjade processer  Delvis 
 

Analys: Beslutsunderlag inklusive kalkyl har tagits fram. Detaljplanearbete och projektering 
håller på att slutföras. Laglighetsprövning pågår avseende beslutet som grundar en 
upphandlingsprocess. 

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikat

or 
                   ja 

/nej 
Måluppfyllna
d 

Tillgängliggöra 
möteslokaler i 
Kulturhuset/Folket
s Hus med ny 
digital teknik 

Köpa in ny teknik till 
möteslokaler i 
Kulturhuset/Folkets 
Hus 

Genomfört ja/nej Delvis 
 

Analys: Vissa möteslokaler har visat sig både dyra och praktiskt svåra att utrusta varför arbetet 
inte har kunnat fullföljas. 

 
Verksamhets
mål 

Aktiviteter Indikat
or 

                   
Antal 

Måluppfyllnad 

Stärka den egna 
ekonomin 
genom att växla 
upp med 
regionala, 
nationella och 
EU-medel 

Bevaka olika program 
där medel kan sökas. 

Antal beviljade 
ansökningar  

12 
 

Analys: Antalet ansökningar ökar kontinuerligt.  

 

Politisk verksamhet  
Budget och utfall 2022 - 12

 
Analys: På grund av kostnader för årets val, har enheten gjort ett minusresultat med 349 
tkr mot budget. 

Politisk verksamhet Utfall   
2021

Utfall   
2022

Budget 
2022

Omfördelad 
KS oförutsett

Diff utfall - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Verksamhetens intäkter 357 359 482 123 -                         
Verksamhetens personalkostnad 2 116 -   2 509 -   2 499 -   10 -                           
Verksamh kostn. exkl. personal 1 131 -   1 098 -   883 -      216 -                         
Finansiella kostnader - - - - 
Resultat 2 891 -   3 249 -   2 900 -   349 -                         
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Tillväxt- och tillsynsnämnden  
Budget och utfall 2022 - 12

 
Analys: Enheten har gjort ett mindre underskott under året med 31 tkr. 

 

Enhet ekonomi  
Ekonomiavdelningen har som främsta uppdrag att tillhandahålla extern och intern 
ekonomisk redovisning. Avdelningen är också ett stöd för övriga verksamheter och är 
behjälplig för dessa vid budget, prognos och bokslut. Avdelningen hanterar AB Storfors Mark- 
och Industrifastigheters redovisning samt upprättar koncernredovisning. 
 
Ekonomichef har representation hos Överförmyndarnämnden, Tillväxt- och tillsynsnämnden, 
Bergslagens Räddningstjänst, Ekonomichefsnätverket i Värmland samt är styrelseledamot i 
KHF Trygga Hem och AB Storfors Mark- och Industrifastigheter. I KHF Trygga Hem är 
ekonomichef även attestant för leverantörsfakturorna samt deltar i föreningens bygg- och 
ekonomimöten. 
Ekonomiavdelningen består av ekonomichef, tre ekonomer samt 60 % ekonomiassistent.  
 
Totalt antal årsarbetare på ekonomiavdelningen den 12 december 2022 är 4,6 tjänst. 
 
Budget och utfall 2022 - 12 

 
Analys: Enheten överskrider budget med 65 tkr. Resultatet förbättrades mot prognos på 
grund av att mycket semester togs ut under årets sista del. 
 
Mål 
Mål Aktivitet Indikator %/Antal Målupp-

fyllelse 
Kunna påvisa 
korrekt 
redovisning av 
representation. 

Intern utbildning 
för ekonomer, 
informationsblad 
ekonomiskt 
ansvariga. 

Stickprov av 
händelser på 
redovisningskonton 
avseende 
representation. 

80 % 
 

Tillväxt och tillsynsnämnden Utfall   
2021

Utfall   
2022

Budget 
2022

Omfördelad 
KS oförutsett

Diff utfall - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Verksamhetens intäkter - - - - 
Verksamhetens personalkostnad 11 -         11 -         11 -         0 -                              
Verksamh kostn. exkl. personal 1 521 -   1 508 -   1 539 -   31 
Avskrivningar - - - - 
Resultat 1 531 -   1 519 -   1 550 -   - 31 

Ekonomi enhet Utfall   
2021

Utfall   
2022

Budget 
2022

Omfördelad 
KS oförutsett

Diff utfall - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Verksamhetens intäkter 696 678 598 80 
Verksamhetens personalkostnad 2 471 -   2 983 -   2 558 -   425 -                         
Verksamh kostn. exkl. personal 1 273 -   986 -      1 265 -   279 
Finansiella intäkter - 0 - 0 
Finansiella kostnader 64 -         73 -         75 -         2 
Resultat 3 111 -   3 365 -   3 300 -   65 -                           
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Analys: Ingen aktivitet har ännu utförts, förhoppning är att det kommer göras under 
hösten. 

Personalen inom 
ekonomienheten 
skall stärka sin 
kompetens. 

Intern utbildning 
på APT. 

Antal utbildningar. 100 % 
 

Analys: Internutbildning har hållits på de APT:n som genomförts hittills under året. 

 

Enhet kansli  
Kansliet ansvarar för följande områden: ärendeberedning, registratur, arkiv, dataskydd, e-
tjänster, telefoni, IT-samordning, upphandlingssamordning i samverkan med Karlskoga 
kommun,  
försäkringssamordning, reception/kommuntelefon, vägbidrag, vårdavgifter, partistöd, 
utredningar, samordning och förberedelser runt val samt verksamhetsstöd.  
 
Under 2021 avslutade kanslichef sin tjänst och beslut togs om att inte återbesätta denna 
tjänst utan istället införa en tjänst som IT-strateg men med en tillräcklig bredd för att täcka 
in fler efterfrågade arbetsuppgifter. Denna tjänst har dock av budgetskäl inte kunnat 
rekryteras ännu. 
 
Kansliet är således lågt bemannat utefter behoven vilket bland annat innebär att det 
strategiska arbetet och utvecklingsarbetet är något nedprioriterat. Kommunens 
övergripande arbete med IT-frågor har delvis avstannat då kanslichef tidigare utförde delar 
av det, uppdraget har dock till viss del bemannats upp. 
 
Budget och utfall 2022 - 12 

 
Analys: Enheten håller budget tack vare att rekryteringen av IT-strateg senarelagts.  
 
 

Enhet kommunikation, näringsliv och turism  
Enheten har ansvar för intern och extern information, marknadsföring, 
näringslivsutveckling och turism. Enheten har en heltidsanställd kommunikationschef, 
näringslivsutvecklare på 50 procent och kommunikationsstöd på 10 procent. 
 
Kommunikation  
Kommunikationsavdelningen ansvarar för att planera, samordna och till stor del utföra 
kommunens övergripande interna och externa kommunikation samt ge råd och stöd i 
kommunikations- och mediefrågor. Avdelningen ansvarar för kommunikationskanaler, 
tillämpning av policy-, webb- och varumärkesfrågor. Under de senaste åren har ett allt 

Kansli enhet Utfall   
2021

Utfall   
2022

Budget 
2022

Omfördelad 
KS oförutsett

Diff utfall - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Verksamhetens intäkter 248 74 105 31 -                           
Verksamhetens personalkostnad 2 354 -   2 125 -   2 251 -   126 
Verksamh kostn. exkl. personal 597 -      338 -      415 -      77 
Avskrivningar 38 -         38 -         38 -         0 
Resultat 2 742 -   2 427 -   2 600 -   173 
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större fokus lagts på övning och fortbildning inom kriskommunikationsområdet. Storfors 
samverkar med övriga länet när det gäller utveckling av kriskommunikation under ledning 
av länsstyrelsen.   
Stiftelsen Björkåsen köper också del av tjänsten kommunikationschef (5 procent) av 
Storfors kommun. I början av året lades extra fokus på information gällande kriget i 
Ukraina, krisberedskap i Storfors och energikrisen. Storfors deltog i Krisberedskapsveckan 
med ett mycket välbesökt arrangemang vid Kulturhuset. Avdelningen har regelbundet 
deltagit i kriskommunikationsnätverk med länsstyrelsen och övriga kommunikatörer i 
Värmland. Ett SMS-system som kan användas för direktkontakt med boende i Storfors vid 
kriser eller exempelvis vattenläckor har köpts in i samverkan mellan 
kommunikationsenheten och tekniska enheten. Utbildning är genomförd och systemet är 
igång. 
 
Kommuntidning, filmer, hemsida & intranät  
Storfors kommun ger ut fem kommuntidningar per år och under perioden har fyra tidningar 
distribuerats till invånarna. Avdelningen förser också gratistidningar och andra media med 
material från Storfors regelbundet. 
235 nyhetsartiklar har publicerats på kommunens hemsida under perioden. När det gäller 
sociala medier använder Storfors kommun i första hand Facebook där antalet följare de 
senaste åren ökat stadigt och är nu 3100 personer. Nyheter strömmas även över till 
kommunens Twitterkonto från kommunens hemsida. I genomsnitt gjordes ett manuellt 
inlägg per dag på Facebook medan ett inlägg varannan dag strömmar från hemsidan till 
Twitter. Storfors kommun använder också Linkedin i allt större omfattning.  
En ny satsning på filmer från verksamheterna sjösattes i början av året och under perioden 
har tolv filmer där kommunchefen besöker olika verksamheter producerats och spridits via 
hemsida, Youtube, Facebook och Linkedin. Filmer för energirådgivning, näringslivsdag samt 
inför valet 2022 har också producerats. En egen och GDPR-säkrad plattform för video via 
Screen9 testas under året. 
Kommunfullmäktige har livesänts vid alla tillfällen under året av externa aktörer. 
 
Inflyttningsarbetet 
Inflyttningsarbetet är påbörjat där en inflyttarwebb kommer att publiceras i början av 2023. 
Tre reklamfilmer för Storfors som ort är producerade där positiva inflyttare intervjuats. Två 
reklamfilmer för verksamheter har producerats; IFO och funktionsstöd. 
Projektet ”säsonga i vården” sjösattes strax före årsskiftet. För att locka unga till 
sommarvikariat har en paketlösning tagits fram och kommunicerats via media, sociala 
medier och ute på skolor och på mässa. Ett par kortare filmer har producerats. Projektet 
genomförs i samverkan med Idrottsalliansen. 
 
Näringsliv 
Stöd och hjälp till näringslivet är ett viktigt område för en liten kommun. Kommunen kan 
vara en katalysator för kontakter mellan kommunens näringar och även ge hjälp till 
utveckling och nytänkande samt förmedla viktiga kontakter. 
Under perioden har ett intensivt och omfattande arbete fortsatt gällande 
etableringsprojektet i form av en konceptfabrik för fiskodling, och marken är såld. 
Ytterligare en fastighet har sålts till etablering av stenhuggeri som ska flyttas från Fjugesta. 
Via Etableringsfunktion Värmland planeras marknadsföring av ledig mark för etableringar 
och kommunen har också gjort en egen inventering av mark som marknadsförs med priset 
5 kronor per kvadratmeter. 
Två företagsfrukostar med information till företagen har genomförts. 
Näringslivsutvecklaren deltar i flera nätverk i Värmland, bland annat tillsammans med 
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övriga näringslivsutvecklare samt samverkan i Östra Värmland där även arbetsförmedlingen 
ingår. 
Filmprojektet där företagen får hjälp att göra korta reklamfilmer fortsätter, hittills är sju 
filmer klara. Detta finansieras helt av företagen själva, men kommunen har en 
samordnande roll och ska även texta och använda filmerna på kommunens 
webbplats/digitala kanaler. 
Storfors kommun medfinansierar projektet Smart-in, vars övergripande mål är att öka 
antalet innovativa små och medelstora företag inom stål- och verkstadsindustrin samt 
industrinära tjänster i Värmland. Projektet avslutades 31 december. Näringslivsutvecklaren 
är också delaktig i arbetsmarknadsprojektet Stepstone. Storfors gick också med i projektet 
Nyindustrialisering i Värmland. I Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet tappar 
Storfors tyvärr 53 placeringar. Ett intensivt arbete har genomförts med tätare 
företagsbesök under hösten som möjliggjort många bra dialogsamtal. En mycket 
uppskattad näringslivsdag genomfördes under hösten i samverkan med Storfors bank som 
firade tioårs-jubileum. Kommunen har ett tätt samarbete med Nyföretagarcentrum där 
näringslivsutvecklaren. Näringslivsarbetet har även inneburit mentorsskap för ett UF-
företag. Centrumfesten genomfördes efter två års uppehåll med stort antal nöjda besökare 
och företag. En satsning på att lyfta fram lokala företag gjordes med hjälp av ”gula sidor” 
med företagsinformation i kommuntidningen. 
 
Turism  
Järnsjöleden, Lårhöjdsleden, Rövarleden och Åsjöleden har varit välbesökta. Ett par 
arrangemang har genomförts där lederna varit i fokus. Kvarvarande statliga bidrag har täckt 
röjningen även 2022, men det finns inga medel avsatta för röjning 2023. Nätverket med 
turismaktörer kring sjöarna i Storfors/Asphyttan har återupptagits. En folder för sommaren 
2022 producerades och spreds till olika anläggningar. I sommartidningen för 2022 låg fokus 
på besöksmål och friluftsaktiviteter. I tidningen Turist i Värmland 2022 lyftes Storfors som 
besöksmål med ett antal sommaraktiviteter och aktörer. Vårt största besöksmål, 
Bjurbäckens slussar, hade över 36 000 besökare under sommaren. Ansökan för tre 
cykelleder i Storfors är godkänd av Biking Värmland där Visit Värmland är projektägare – 
arbete påbörjades under senhösten 2022.  
Enheten har deltagit i framtagande av den värmländska besöksnäringsstrategin under 
ledning av Visit Värmland. 
 
Budget och utfall 2022 - 12 

 
Analys: Stor återhållsamhet med inköp och tre veckors tjänstledighet utan lön för 
näringslivsutvecklaren har balanserat de högre och schablonmässigt fördelade IT-kostnader 
som inte kunnat förutses. Ökade intäkter i form av externa medel för kriskommunikation 
har förbättrat resultatet och annonseringen i kommuntidningen har inte minskat vilket var 
en farhåga. 
 
  

Näringsliv, turism & information Utfall   
2021

Utfall   
2022

Budget 
2022

Omfördelad 
KS oförutsett

Diff utfall - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Verksamhetens intäkter 461 282 241 42 
Verksamhetens personalkostnad 1 274 -   1 286 -   1 303 -   17 
Verksamh kostn. exkl. personal 537 -      566 -      530 -      36 -                           
Avskrivningar 8 -           8 -           8 -           0 
Finansiella kostnader - - - - 
Resultat 1 358 -   1 577 -   1 600 -   23 
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Mål 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Måluppfyllels

e 
Öka kunskapen om 
hur kommunens olika 
verksamheter 
fungerar. Öka 
stoltheten över den 
egna verksamheten. 

Samtliga enheter 
ska presenteras i 
en kort film under 
året.  

Antal filmer 12 
 

Analys: Tolv filmer är producerade under året. Nöjda verksamheter och positivt mottagande av 
kommuninnevånare. 

Öka transparensen i 
de kommunala 
besluten. 

Presentation av de 
större beslut som 
fattas på 
kommunstyrelsen, 
KS.  

Antal KS-
relaterade 
notiser på 
kommunens 
webbsida. 

22 
 

Analys: De notiser som bedömts ha störst allmänt intresse har prioriterats utifrån de resurser 
avdelningen har. Övriga beslut finns att läsa i protokollen. Målet anses också uppnått tack vare 
att alla fullmäktigemöten livesänds – med ett ökande intresse från allmänheten. 

Samarbetet mellan 
olika turismaktörer 
förbättras. 

Turismnätverket 
återstartas och 
har under året 
minst två träffar. 

Antal träffar 
i 
turismnätve
rket.  

2 
 

Analys: Träffarna är igång igen efter pandemin. Gemensam folder har producerats. Stort 
engagemang från aktörerna under turistinformationens rundtur. 

Näringslivsklimatet 
förbättras. 

Storfors kommun ska 
klättra i Svenskt 
Näringslivs ranking. 

Filmprojekt med 
publicering på 
kommunens 
hemsida för att 
lyfta enskilda 
företagare/företag
. 

Frukostträffar, 
jobba med 
handlingsplanen 
”Ett bättre 
näringsliv 2022”. 

Antal filmer 

Svenskt 
Näringslivs 
ranking. 

 

7 

Storfors 
tappade 53 
placeringar i 
rankingen. 
ligger på plats 
192.  

 

 

2 frukostträffar 
genomförda 
samt 
näringslivsdag. 

 

Analys: Få företag hade svarat på näringslivsenkäten (25 %). Arbetet med att undersöka varför 
de 50 som svarade gav ett lägre betyg har påbörjats. Ett större antal företagsbesök har 
genomförts under hösten 2022 och ska fortsätta våren 2023. 

Öka medvetenheten 
om möjligheter till 
friluftsliv i 
kommunen. 

Möjligheter till 
paddling, 
vandring, cykling 
lyfts på webb och i 
kommunens 
publikationer/ 
sociala medier.  

Antal 
publiceringa
r  

Stort antal lyfta 
i 
sommartidning
en och i externa 
tidningar som 
Mäklarnytt och 
Turist i 
Värmland. 

Information om 
vandring, 
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paddling, fiske 
samlat på 
hemsidan. 

Analys: Många aktiviteter lyfta i egna och andras publikationer. Sommartidningen distribuerades 
även till turistbyråer/publika platser i närområdet och till 4000 hushåll i Karlskoga. En 
rundringning till olika anläggningar visar ett högt besökstryck i sommar och stort nyttjande av 
leder och kanotuthyrning.  

Skapa ett antal 
cykelleder som 
certifieras enligt 
Biking Värmland 

Kartläggning av 
tänkbara leder 
samt ansökan till 
Tillväxtverket 
tillsammans med 
Bike in Värmland. 

Antal klara 
leder under 
2022 

-  
 

Analys: Ansökan för tre cykelleder godkända via projektägaren Visit Värmland och Storfors 
bidrag landar på cirka en miljon kronor. Arbetet startade under senhösten 2022, men kommer 
huvudsakligen att bedrivas under 2023. 

 

HR-enheten 
Enheten inrymmer följande verksamhetsområden;   
9206 Personalenhet, 1,6 årsarbetare, hälsoutvecklare 0,25 (vakant från 2022-09). 
9209 Företagshälsovård, för arbetsgivarens samtliga enheter 
9210 Facklig verksamhet, ledighet för kommunens fackliga representanter 
9211, Personalvård, julbord, ersättning STIM,  
9212 Centrala utbildningar kommuntotal inom områdena arbetsmiljö, brand, HLR 
9313 LÖV, Lönesamverkan östra Värmland, lönehandläggning och systemkostnad 
 
HR-enheten ansvarar utöver det kommunala HR-området även;  

- Digitala e-tjänstelegitimationer (SITHS), som främst används inom enheten Vård- 
och stöd.  

- Säkerhetsskyddschef med tillhörande ansvarsuppgifter enligt den reviderade 
säkerhetsskyddslagen från mars 2022,  

- Stabschef krisledning 
- HR-stöd till Stiftelsen Björkåsen (Fastigos kollektivavtalsområde). 

 
Löneadministration (LÖV) utförs i samverkan med Karlskoga-, Filipstad- och Kristinehamns 
kommun. LÖV ingår i den administrativa nämnden. Utförare av lönesamverkan är 
Kristinehamns kommun. Under perioden har en förnyad upphandling av företagshälsovård 
genomförts i samverkan med Filipstads kommun och Bergslagens räddningstjänst. 
Pensionshandläggning genomförs av KPA genom tjänsten pensionshjälpen. 
 
 

Personalförsörjning 
Gällande kompetensförsörjning kan konstateras att arbetsgivaren är beroende av 
medarbetare som pendlar in från kringliggande orter. Detta gäller främst inom yrken med 
krav på akademisk utbildning. Inom gruppen lärare pendlar ca 60 procent av de 
tillsvidareanställda medarbetarna till arbete i Storfors kommun. Motsvarande siffra för 
gruppen socialsekreterare är 95 procent.  
 
Under den kommande 10-årsperioden kommer ca en tredjedel av alla tillsvidareanställda 
medarbetare att uppnå pensionsålder (beräknat på 65 år). Förutom de medarbetare som 
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slutar på grund av pensionsavgång så tillkommer den naturliga personalrörligheten på 10 
tillsvidareanställda som årligen slutar för arbete hos annan arbetsgivare. 
 

 
 
 
Digitalisering 
Identifieringstjänst SITHS genomgår nu de största förändringarna sedan tjänsten 
lanserades. Inera har utvecklat en ny lösning för autentisering som bland annat kommer 
göra det möjligt att använda SITHS e-legitimation mobilt. En fristående underskriftstjänst 
har också utarbetats vilket kommer göra det möjligt att skriva under elektroniska 
handlingar på ett säkert sätt. Dessutom utvecklas nya portaler för utfärdande och hantering 
av SITHS e-legitimationer, som ska ersätta dagens SITHS Admin och SITHS Mina sidor. 
Storfors kommun behöver under 2022 avveckla beroenden till den nuvarande idP-lösningen 
och förbereda för den nya som kommer att lanseras under mitten av 2023.  
I samverkan med Lönecentrum Östra Värmland har den nya e-tjänsten kontakta 
lönesupporten integrerats i vår interna e-tjänsteportal. Syftet med e-tjänsten är att öka 
kvaliteten och uppföljningen av inkomna ärenden till Lönecentrum Östra Värmland.  
 
Budget och utfall 2022 - 12 

 
Analys: Verksamhetens personalkostnader innefattar planerad facklig tid samt tid för 
förhandlingar och samverkan för kommuntotal. Den fackliga tiden har för år 2022 enbart 
varit budgeterad för fast facklig tid enligt lagen om facklig förtroendevald (LFF), vilket 
medfört att verksamhet 9210 uppvisar högre kostnader än budgeterat. Underskottet från 
den fackliga verksamheten har på enhetsnivå balanserats med extern finansiering som 
befattningen hälsoutvecklare erhållit för folkhälsoarbete på strategisk nivå under första 
halvåret 2022. Sedan september 2022 är befattningen hälsoutvecklare vakant och förslaget 
är att inte återbesätta befattningen mot bakgrund av minskad budgetram år 2023. 
 

Personal enhet Utfall   
2021

Utfall   
2022

Budget 
2022

Omfördelad 
KS oförutsett

Diff utfall - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Verksamhetens intäkter 45 189 13 176 
Verksamhetens personalkostnad 2 217 -   2 310 -   2 172 -   138 -                         
Verksamh kostn. exkl. personal 2 578 -   2 264 -   2 241 -   23 -                           
Avskrivningar - - - - 
Finansiella kostnader - - - - 
Resultat 4 750 -   4 385 -   4 400 -   15 
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HR-enheten bedöms hålla sin budget under verksamhetsåret 2022. Ett positivt resultat 
bedöms också möjligt beroende på statsbidrag av engångskaraktär för strategiskt arbete 
med folkhälsa, som enhetens 0,25 hälsoutvecklare utfört under första halvåret 2022. 
Kostnader för verksamhet 9210, facklig verksamhet, har fått ökade kostnader mot 
bakgrund av lokalflytt för Kommunals expedition, kostnader som inte är budgeterade för år 
2022.  
 
Mål 
Medarbetarenkäten genomfördes december 2021-januari 2022. HME-resultatet visar att 
Storfors kommun (medelvärde 86) fortsatt ligger betydligt över medelvärde för övriga 
kommuners HME-resultat (medelvärde 80). Resultatet är för innevarande period är det 
högst uppmätta bland landets kommuner.  

            
 

 
 
 
 
 

Enhet teknisk drift  
Inom enheten finns verksamheter kopplade till det tekniska området, 
förvaltningsfastigheter, parker och lekplatser, energirådgivning, gator och vägar, VA samt 
kost och lokalvård. Verksamheten har under året utfört den dagliga verksamheten med de 
små resurser som finns att tillgå. 
 
Snöröjning och halkbekämpning har tagit mycket resurser och påverkat utfallet med ökade 
lönekostnader för övertid och beredskap. Hela budgeten för anläggningsmaterial har 
förbrukats till sandningssand. De kraftiga temperatursvängningarna i vädret gör det 
besvärligt med vinterväghållningen som belastar verksamheten mycket i inköp av 
sandningssand, bränsle till maskiner och arbetstid. 
 
Kulturhusets ungdomslokaler har varit stängda en period på grund av läckande avloppsrör 
som delvis har blivit ersatta. 
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Pandemin hade fortsatt påverkan på verksamheten i början på året, framförallt inom kost 
och lokalvård med utökade arbetsuppgifter och högre belastning på grund av frånvaro 
bland personalen. 
 
Energirådgivningen har fått extra anslag till ett projekt för utökad rådgivning till nysvenskar 
som studerar på SFI och till det projektet har det anställts en resurs på 50 % under ett år. 
Projektet som omfattar kommunerna Karlstad, Hammarö, Filipstad, Kristinehamn och 
Storfors kommer att pågå 2022 och är finansierat till 100 % av energimyndigheten. 
 
På grund av motorhaveri på lastbilen för mattransporter så har verksamheten hyrt in ett 
fordon för att kunna utföra leverans av mat till skolor och förskolor. Det har sammantaget 
medfört en ökad kostnad på cirka 200 tkr för reparation och hyreskostnader som inte fanns 
budgeterat. 
 
Verksamheten gata har fått ökade kostnader på grund av eftersatt vägunderhåll på vägar 
där kommunen får driftsbidrag från Trafikverket. Vid Trafikverkets årliga besiktning av 
vägarna framkom brister som vi var ålagda att åtgärda bl.a. dikning och förstärkning av 
vägytan. Åtgärden har belastat budgeten med 200 tkr över den tilldelade ramen. 
 
Skadegörelse och klotter på kommunens fastigheter har ökat och det har medfört onödiga 
kostnader som påverkar utfallet. Utöver det har de höga drivmedelspriserna också haft en 
stor inverkan ekonomiskt. 
 
Grönyteskötsel har återigen utförts av ferieungdomarna med hjälp av handledare från 
teknisk drift. Ungdomarna har utfört ett gott arbete till glädje för oss alla i kommunen. 
 
Under året har en upprustning och tillgänglighetsanpassning av samlingslokaler gjorts. 
Biblioteket, biosalongen och konferensrummen i Kulturhuset och Kommunhuset har 
uppgraderats med ny ljudutrustning och hörslingor. 
 
Tekniska verksamheten har under flera år haft ett pågående arbete med effektiviseringar av 
energiförbrukningen vilket har gett goda resultat över tid. Elförbrukningen har minskat med 
307 000 kw/h vilket motsvarar 10 % av den totala förbrukningen. Fjärrvärmekostnaderna 
har minskat med cirka 25 %. Det är ett arbete som är högt prioriterat och som visar att 
investeringar i ny teknik såsom LED-belysning i gatubelysningen och driftoptimeringar av 
fastigheter ger snabb effekt och återbetalning av investerade medel. 
 
Budget och utfall 2022-12 

 
Analys: Enheten kommer att göra ett underskott på cirka 2,3 milj. 

Teknisk drift inkl. Kost och Lokalvård Utfall   
2021

Utfall   
2022

Budget 
2022

Omfördelad 
KS oförutsett

Diff utfall - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Verksamhetens intäkter 5 851 6 200 5 669 531 
Verksamhetens personalkostnad 10 591 - 10 992 - 10 918 - 74 -                           
Verksamh kostn. exkl. personal 18 404 - 19 374 - 16 627 - 60 -             2 687 -                      
Avskrivningar 6 558 -   6 593 -   6 524 -   69 -                           
Finansiella kostnader 0 -           1 -           - 1 -                              
Resultat 29 703 - 30 760 - 28 400 - 2 300 -                      
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Avdelning vatten & avlopp, VA 
Under tertial ett har VA-verksamheten inte drabbats av större störningar så personalen har 
kunnat stötta den tekniska verksamheten med snöröjning och halkbekämpning under 
vintern. 
 
På grund av de höga energipriserna kommer vi se en ökad kostnadsutveckling i driften av 
våra vattenverk, reningsverk och pumpstationer. Verksamheten har påbörjat arbetet med 
uppgradering av styrutrustningen för att säkerställa driften framöver. I första skedet är det 
reningsverket som kommer att uppgraderas och projektet finansieras med 
investeringsmedel. 
 
Projektet med utökning av VA-verksamhetsområdet i Baggetorpsåsen har åter startats. 
Ärendet är pågående i den politiska beslutsgången. 
 
VA-verksamheten har drabbats av ett flertal driftstörningar i vår pumpstation där pumpar 
har fått bytas ut på grund av haveri. Det har påverkat resultatet negativt då det är dyr 
utrustning som måste ersättas. Verksamheten har också drabbats av åskoväder som har 
slagit ut elektronisk mätutrustning vid vattenverket i Herrnäset och 
tryckstegringsstationerna efter ledningsnätet i området. 
Kostnaderna för detta var oväntade och inte budgeterade. 
 
Swedac har utfört en revision på verksamhetens vattenmätarbytesrutiner och i den 
revisionen fick verksamheten synpunkter på intervallerna kring mätarbyten och 
dokumentation om rutinerna kring det. Vattenmätare i bostadshus måste bytas ut och 
skickas in för kontroll var tionde år enligt gällande lagkrav. Vi har påbörjat arbetet med att 
byta ut mätarna och målsättningen är att eftersläpningen är ikapp till årsskiftet. Vi har 
tillsammans med Karlskoga energi även börjat arbetet med att dokumentera mätarbytena i 
deras system för detta. Under året har verksamheten bytt ut 280 vattenmätare ute hos 
kunder till en kostnad på 140 000 och det är 25 % av mätarna som sitter ute. Största 
problemet med arbetet med att byta vattenmätarna är få tillgång till fastigheterna. 
Fastighetsägarna nonchalerar meddelanden som vi lämnar och man återkopplar inte till 
personalen om tidsbokning. Det är ett problem som inte är unikt för Storfors kommun utan 
det ser likadant ut i hela Sverige. 2023 är det 300 mätare som ska bytas ut och skickas in för 
kontroll. 
 
Felaktiga debiteringar av mottagande av avloppsvatten från Brukets samfällighetsförening 
har upptäckts. Det fanns ett nytt avtal mellan samfällighetsföreningen och kommunen som 
var gällande från 2020-04-01 om annan taxa än tidigare. Det har under året rättats till och 
vi har återbetalt det felaktigt fakturerade för år 2020 och 2021 och med det fått en mindre 
intäkt än budgeterat vilket påverkar verksamheten resultat negativt detta år. 
 
Budget och utfall 2022-12 

 

VA Utfall   
2021

Utfall   
2022

Budget 
2022

Omfördelad 
KS oförutsett

Diff utfall - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Verksamhetens intäkter 8 950 8 732 9 411 679 -                         
Verksamhetens personalkostnad 2 517 -   2 584 -   2 674 -   91 
Verksamh kostn. exkl. personal 4 060 -   4 495 -   4 907 -   412 
Avskrivningar 1 758 -   1 504 -   1 446 -   58 -                           
Finansiella kostnader 402 -      319 -      384 -      65 
Resultat 213 170 -      0 - 170 -                         
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Analys: Enheten gör ett underskott på 170 tkr.  
 
Avdelning kost och lokalvård 
Avdelningen planerar och tillreder måltider till förskola, skola samt lagar mat till 
hemtjänstens kunder. Enheten ansvarar även för kommunens lokalvård, samt säljer 
städtjänster till Stiftelsen Björkåsen, Bergslagens Räddningstjänst, Vårdcentralen och 
Apoteket, Folktandvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
 
Verksamheten har som vanligt bjudit på påskbord och julbord  för alla elever och barn och 
påskharen och tuppen kom äntligen på besök till förskolan upp till åk 3 igen, efter uppehåll 
för Covid. Därutöver har den traditionsenliga banketten för avgångsklasserna och 
nobelmiddagen genomförts under året. 
Värmlandveckan har genomförts tillsammans med alla kommuner i Värmland. Man har lyft 
de lokala livsmedelproducenterna och serverat mat med lokala råvaror. Samtlig personal i 
kommunens verksamheter har efter pandemin bjudits på en sommarlunch och julbord som 
har varit mycket uppskattat. 
 
Livsmedelpriserna har ökat med cirka 20% under året. Det gör en kostnadsökning med 
400 tkr och utöver det påverkar den höga inflationen de övriga kostnaderna för 
förbrukningsmaterial resultatet negativt. 
 
 
 
Mål 

Mål Aktivitet Indikator %/Analy
s 

Målupp
-
fyllelse 

Ökad tillgänglighet Fortsatt 
tillgänglighetsanpassnin
g enligt plan 

 

Anpassa en av 
Kommunens badplatser. 

Ja/Nej 

 

 

 

Finns inte medel i 
budget. 

 
 

 

 

 

Analys: 

Minskad 
klimatpåverkan 

Byta fordon enligt plan. 

Energieffektivisera 
kommunala fastigheter 

Energieffektivisera 
gatubelysningen enligt 
plan 

Utreda och utöka 
verksamhetsområden 
för VA. 

Laddplatser för 
verksamhetens fordon. 

Utreda om fastigheten 
Snickeripaviljongen kan 
avvecklas då fastigheten 

 

Energikostnader 

Energikostnader 

 

Ja/Nej 

 

 

Ja/Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

Pågår 
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är energikrävande och i 
dåligt skick med höga 
kommande 
underhållskostnader. 
Medel för 
rivningskostnader har 
beviljats från staten. 
Tjut är inlämnat för 
politisk behandling. 

Pågår 
 

Analys: 

Trygg och säker 
kommun 

Utvärdera och åtgärda 
förslagen om tryggare 
samhälle som påtalades 
vid trygghetsvandringen 
med allmänheten. 

Delta vid dialogmöten 
med medborgare. 

 

Ja/Nej JA 
 

Analys: 

     
Ökad andel 
ekologiska varor 
inom kost <20% 

Utöka inköp av 
ekologiska varor 

Andel (%) av varor 
som är ekologiska 

22,21 
 

Analys: 

Servera hälsosam 
kost och bidra till 
medvetenhet och 
ett hållbart 
samhälle. 

Minska antalet varor 
med socker eller byta ut 
till varor med lägre 
sockerhalt 

 

Informera och utbilda i 
hur man äter hälsosamt 

Varor i utbudet 
med socker som 
tagits bort eller 
bytts ut. 

 

Genomförda 
informationstillfälle
n 

2 
 

Analys: 

Minimera 
matsvinnet 

Informera elever -Ta inte 
mer mat än vad du orkar 

Antal kilo mat som 
slängs (år, månad, 
vecka, dag) 

Pågår 
 

Analys: 

Följa upp kunders 
matupplevelse med 
matlåda 

 

Enkätundersökning Andel (%) nöjda 
kunder. 

Ej utfört i 
år  

Analys: 
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Säkerställa att 
kunden betalar för 
rätt mängd vatten 

Byta ut vattenmätare 
hos kunder enligt 
gällande plan. 

 

Uppföljning mot 
plan. 

 

Pågår 
 

Analys: 

Säkerställa 
vattenförsörjning. 

Fortsatt föryngring av 
ledningsnät enligt 
investeringsbudget. 

Förebygga driftstopp i 
anläggningarna. 

Genomförda 
arbeten 

Pågår 
 

Analys: 

Gränsöverskridand
e samarbete 

Återuppta dialogen med 
närliggande Kommuner 
om samarbete gällande 
VA frågor. 

Uppföljning av 
diskussioner 

Pågår 
 

Analys: 
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Stöd & service gemensam  
Verksamhetsområdet Stöd och service delades under 2021 upp mellan 
verksamhetsområdena Vård och Stöd samt Kommunövergripande. 
 
Budget och utfall 2022 - 12 

 
Analys: Inom enheten finns endast den helt bidragsfinansierade verksamheten för 
energirådgivning. 

Enhet kultur och fritid 
Inom enheten finns verksamheterna bibliotek, kulturverkstad, kulturcafé, föreningsstöd, 
fritidsgårdsverksamhet, biograf, BUS (Barn och Unga i Storfors) samt Fritidsbanken. 
 
Biblioteket 
Året kan sammanfattas med starkt ökande besökssiffror samt en stor ökning av antal 
arrangemang men en något vikande utlåning av fysiska medier. De vikande 
utlåningssiffrorna kompenseras dock till stora delar av att en allt större andel av utlåningen 
till barn och unga sker via skolbiblioteket (den statistiken ingår inte här) samt att vi infört 
längre utlåningsperioder till bland annat förskolor, vilket innebär färre omlån. 
 
Gällande arrangemang och programverksamhet erbjöd folkbiblioteket under året 
ungdomar att vara med på brädspelstisdagar och fotoworkshops. Under sommaren sattes 
ett berättartält upp i Ravinen med mycket gott resultat. Aktiviteten genomfördes i 

Stöd & service gemensam Utfall   
2021

Utfall   
2022

Budget 
2022

Omfördelad 
KS oförutsett

Diff utfall - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Verksamhetens intäkter 653 1 209 677 533 
Verksamhetens personalkostnad 895 -      960 -      615 -      345 -                         
Verksamh kostn. exkl. personal 45 -         236 -      62 -         174 -                         
Resultat 288 -      14 0 -           - 14 
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samarbete med Fritidsbanken. Att Fritidsbanken flyttat till Kulturhuset har dessutom 
inneburit en mycket bra synergieffekt och antalet barn i främst mellanstadieåldern som 
efter skoltid besöker biblioteket har ökat markant. Att bibliotekspersonalen genomförde 
biblioteksvisningar för samtliga elever från Vargbroskolan har också varit en bidragande 
faktor till ökade besökssiffror. För de mindre barnen har det under året hållits sagostunder, 
konstworkshops, sångstunder och vid ett tillfälle bjöds det in till teater/cirkus-föreställning. 
 
Seniorsurf, där äldre får hjälp med bland annat sina telefoner och med digitala tjänster, var 
som vanligt mycket välbesökt och hölls sammanlagt 27 gånger under året. Biblioteket har 
medverkat på en Funkisträff, hållit i utbildning i källkritik för deltagare knutna till AME och 
är medarrangörer till det språkcafé som hålls varje onsdag i bibliotekslokalerna. Biblioteket 
anordnade även en sommarkurs i demokrati (”Mitt val”) i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan som vände sig till boende i Storfors med annat modersmål än svenska. 
Sammanlagt fem föreläsningar kring mental hälsa har arrangerats, några av dem i 
samarbete med ABF. Boken kommer (service till äldre som inte kan ta sig till biblioteket) 
fortsatte och ett minibibliotek har anordnats på Sjögläntan med byte av böcker en gång i 
månaden.  
 
Biblioteket hade under året inte sommarstängt och kunde därför ta över 
turistinformationen med gott resultat. Biblioteket har också fortsatt fungera som en 
Infopoint, även om behovet av den tjänsten minskat i och med att pandemin gick in i ett 
nytt ”normaltillstånd”. Bibliotekspersonalen har utöver detta även som vanligt ansvarat för 
bokning, visning och uthyrning av Kulturhusets lokaler till både interna och externa kunder, 
ett behov som av samma anledning istället ökade. 
 
Sammanlagt har biblioteket under 2022 sökt och erhållit sammanlagt 825 000 kronor i 
bidrag från Kulturrådet och Region Värmland. Under året användes dessa och/eller tidigare 
beviljade bidrag bland annat till ett dansresidens, där en professionell kulturutövare under 
två månader jobbade på biblioteket med att sprida kunskap om dans och bidra till att stärka 
biblioteket som en arena för både kultur och demokrati. Ett annat bidrag användes till 
projektanställning av en verksamhetsutvecklare (oktober 2021-oktober 2022). 
Bidragspengar har vidare använts till inventarier, teknik, finansiering av Kulturhusets dag 
(med två författarbesök och en barnteater), inköp av barn- och ungdomslitteratur inklusive 
digitala lösningar, kompetenshöjande insatser samt vid årets slut en ekonomisk 
överenskommelse med Kristinehamns kommun om att under två till tre år på prov införa 
bokbuss i Storfors (start i januari 2023). Biblioteket stod tillsammans med Kristinehamns 
kommun även som medsökande till en av utlysningarna från Kulturrådet, en ansökan som 
genererade 650 000 kronor till det länsomfattande samarbetet Bibliotek Värmland.  
 
Slutligen bör det nämnas att Bibliotek Värmland, med samarbete kring bibliotekssystem, 
publika e-tjänster, katalogisering, medietransporter och mycket annat är avgörande för att 
kommunen ska kunna erbjuda invånarna en fullgod biblioteksservice. Personalen arbetar 
därför mycket aktivt i Bibliotek Värmlands olika nätverk på både chefs- och 
medarbetarnivå. För att nå barn i skolåldern har dessutom det av skolan finansierade men 
av folkbiblioteket bemannade skolbiblioteket varit helt avgörande 
 
Kulturskolan 
Kulturskolan har instrumentundervisning, gruppspel, filmlabb, konstlabb, musikproduktion 
samt dansverksamhet. Verksamheten har deltagare i åldrarna 2 år till 76 år. Konstlabb, 
musikproduktion samt filmlabb har möjliggjorts tack vare bidrag på 336 000 kronor från 
Kulturrådet som Kulturskolan har sökt och erhållit. Dessa verksamheter är kostnadsfria. 
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Kulturskolan har under året gjort en vårkonsert som genomfördes digitalt och i två delar, en 
med musikelever och en med danselever. Vårkonserten finns på Storfors Kulturskolans 
YouTube-kanal. Året avslutades med en vinterkonsert som genomfördes live och inför 
publik. Då uppträdde både musik- och danseleverna. 
 
UKM Genomfördes för första gången på flera år med Kulturskolans personal. 
Det var ett otroligt välbesökt arrangemang med fantastiska bidrag från kommunens 
ungdomar. 
 
Vid skolavslutningen för Vargbroskolan i sporthallen skötte kulturskolans personal ljud och 
ljus. Kulturskolans personal bemannar även fritidsgårdsverksamheten i Kulan för högstadiet 
och gymnasiet på tisdagar och onsdagar. 
 
Allmänt Kultur & Fritid 
Föreningsmässa genomfördes den 26/4 i samverkan med DIS, biblioteket och föreningslivet 
i Kulturhuset. 
 
Vid Kulturhusets dag hade två kända deckarförfattare ett samtal inför publik i Stora galejan 
och en barnteater/dansföreställning genomfördes i Lilla galejan. Utöver detta fanns måleri 
med konstnären Sasha och lördagsöppet bibliotek med en hel del andra aktiviteter. 
Sammanlagt kom ca 100 besökare.  
 
Enheten ansvarade för nationaldagsfirandet i Ravinen. Konst av Sasha Bergdahl-Larsson, 
Satu Olsson och Stefan Höglin har ställts ut i Kulturkaféet. Inlandsbaneturnén gjorde en 
konsert utanför Kulturhuset i sommarsolen. Kulturhuset var öppet och dragspelsklubben 
spelade utanför biografentrén under Storforsmarken. 
 
Söndagsdanser har legat nere några år men nu arrangerades dansen i egen regi igen. Det 
blev två stycken danser i oktober och en i november med en fantastisk respons och gott 
resultat. Kommer att genomföras igen under 2023. 
 
Idrottsgalan genomfördes den 26 november med Patrik Werner från Degerfors IF som 
talare. Ett väldigt bra tillfälle till att lyfta föreningarna och de ideella personerna som 
arbetar i föreningslivet.   
 
Under Centrumfesten höll Kulturhuset öppet och det var som vanligt en väldigt trevlig 
tillställning med många glada människor.   
 
Kommunens julbord var i Kulturhuset och det genomfördes med gott resultat. 
 
Skolbio för hela kommunens elever från förskoleklass till årskurs 9 genomfördes under tre 
dagar i slutet av höstterminen. 
 
Lovaktiviteter 
 

- Prova på dans (Kulturskolan) 
- Biblioteket hade öppet hela lovet för att spela spel, pyssla eller läsa och bara 

”hänga”. 
- Biografen visade 13 filmer 
- Skapa och måla med Sascha 
- Disco för 0 till åk 6, ca 200 barn närvarade (under 3 omgångar)  
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- Motorcafé i Kyrksten som blev en succé för alla som var där. 
- Cirkusskola 

 
Fritidsbanken flyttade under året till Kulturhuset från Sporthallen och det har verkligen varit 
ett lyft för både Fritidsbanken och för hela Kulturhuset då det är betydligt fler människor 
som rör sig i hela huset. Fritidsbanken startade med uppsökande verksamhet under 
sommaren på Badsta och i Ravinen innan riktiga uppstarten 1 september. Fritidsbanken har 
möjliggjorts tack vare att AME har sett Fritidsbanken som en arena för stegförflyttning. Den 
1 oktober kunde Fritidsbanken mäta hur många som kom och hur många som lånade 
artiklar. Besöken ökade från 45 personer under första halvan av året till 683 personer från 1 
oktober till sista december, samt lånen ökade från 15 till 95 utlån gällande samma period!! 
En riktig satsning på folkhälsa! 
  
Sommarlovsaktiviteter: 
I år fanns ingen utlysning från Socialstyrelsen för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, men 
Storfors kommun beslutade att genomföra Summercamp med egna kommunala medel. 
Genom en tidigare gåva från Storfors handbollsförening på 66 tkr, planerades och utfördes 
alla planerade aktiviteter. Aktiviteterna genomfördes med personalresurser från IOGT-NTO, 
feriearbetare samt samordningsansvar av Folkhälsosamordnare. Aktiviteter som erbjöds var 
bl.a. fotbollsskola, gocart i Kristinehamn, aktivitetsdag i Kyrksten och Badsta, vandring till 
Lårhöjdsstugan, A-traktorträff, Högt och lågt i Skutberget, familjedag i Svarttjärn, grillkväll i 
Kyrksten och Boda Borg kom till Alkvettern med uteaktiviteter. 
 

 
Budget och utfall 2022 - 12 

 
Analys: Enheten kommer att hålla budget tack vare externa bidrag. 
 
Mål 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp

-
fyllels
e 

Främja läs- och 
språkutveckling 

Se över 
tillgänglighet/öppetti
der på biblioteket 
(besökarens behov) 

Samverka med andra 
verksamheter lokalt 
och regionalt 

Guida i fysiskt och 
digitalt medieutbud 

Antal utlån 

 

Besökare 
på 
biblioteket 

Antal 
inköpta 
böcker 

Antal 
Boken 

8884 

 

26131 

 

 

1414 

 

 

9 

 

Kultur och fritid Utfall delår 
2021

Utfall delår 
2022

Budget             
Helår                    
2022

Prognos           
helår              
2022

omfördelad KS 
oförutsett

diff prognos - 
budget 2022, inkl. 

omfördelade 
medel

Verksamhetens intäkter 951 980 1 244 1 334 90 
Verksamhetens personalkostnad 1 955 -           2 235 -           3 650 -           3 573 -           77 
Verksamh kostn. exkl. personal 2 093 -           1 867 -           2 595 -           2 762 -           167 -                      
Avskrivningar - 2 -                   - - - 
Finansiella kostnader - - - - - 
Resultat 3 096 -           3 124 -           5 000 -           5 000 -           - 0 
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Läsfrämjande 
aktiviteter 

Samarbeta och 
samverka med 
förskolan och BVC för 
stimulans av små 
barns läsning 

kommer-
låntagare 

Genomförd
a 
läsfrämjand
e aktiviteter 

Antal besök 
på förskolor 
och 
förskoleklas
s 

 

 

20 

 

 

10 

Analys: Stor ökning av antal besökare. Minskade utlån beror delvis på att en allt 
större andel utlån till barn/unga sker via skolbiblioteket. Antal inköpta böcker 
inkluderar de ca 800 böcker kommunen får via KUR:s litteraturstöd. Bokpriserna har 
ökat kraftigt och mediebudgeten skulle behöva ses över. 

Synliggöra 
kulturarvet 

Träffar kring de 
digitaliserade bilder 
som finns i arkivet 

Konstutställningar 

Antal 
träffar  

 

Antal 
utställninga
r 

2 träffar. Söker 
pengar för 
utveckling. 

3 utställningar  

 

Analys: Grupp frivilliga har startat som jag har regelbundna möten med, ansökan för 
att lyfta kulturarvet har gjorts och beviljats 

Skapa möjligheter 
till fysisk aktivitet 

Hjälpa föreningslivet 
att nå ut till invånarna 

 

 

 

 

 

 

Marknadsföra 
möjligheterna med 
Fritidsbanken 

 

Utveckla 
Mountainbike leder 

Antal 
insatser 

 

 

 

 

 

Antal 
deltagare 

Antal utlån 

Föreningsmässa 
26/4.  

Dialog med 
föreningarna. 

 

Idrottsgala 26 
nov. 

 

728 

110 

Fritidsbanken 
flyttar till 
Kulturhuset. 

Har blivit 
beviljade medel 
för att göra 
iordning 3 
mountainbike 
leder 

 
 

 

 

Analys: Föreningslivet har det tufft att rekrytera ideella ledare. Fritidsbanken har 
ökat besök och utlån via flytten. 

2500 besökare på 
Storfors biograf 

Brett filmutbud Antal 
besökare 

1221 
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Antal filmer 
på skollov 

13 

Analys: Besökarna är fortsatt försiktiga, tyvärr ser det ut så i hela länet. Når inte 
målet. 

Öka 
attraktiviteten i 
Kulturhuset/Folke
ts Hus  

Effektivisera lokalerna 
för ändamålen 

 

 

 

 

Göra reklam för 
kulturhuset 
Folder/Film 

 

 

 

 

 

Flytta Fritidsbanken 
till Kulturhuset. 

Ja/nej 

Antal 
insatser 

 

 

 

 

Folder, 
reklam har 
delats ut till 
skolan samt 
på sociala 
medier  

Biografscenen 
har fått 
ljusstyrning till 
scenframträdand
e. 

Hörslinga i 
Valsaren och 
Biografen. 

Ny projektor i 
valsaren. 

Ny scen i stora 
galejan. 

 

Kulturhusets-dag 
genomförts 

 

Genomförd 

 

Analys: genomfört akuta åtgärder. 

Utvecklande 
kulturskola 

Skapa fler kurser Antal 
deltagare i 
kulturskola
n 

Dans är igång 
och Konstlabb 
tillagt t1 

Musikproduktion 
har startat igång 
under t2 

60 deltagare 
inklusive öppen 
verksamhet 

 

Analys: Deltagarantalet ökar till kulturskolans kurser tack vare externa bidrag och 
gratis kurser 

Öka digital 
kompetens och 
minska digitala 
klyftor 

Stödja och hjälpa 
besökare, 
information- och 
utbildningsinsatser 
samt se över 
möjligheten med e-
tjänster. 

Genomförd
a insatser 

27 + daglig 
individuell hjälp  

Analys: Tufft att klara verksamheten med befintlig budget. 
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Verksamhet skola och förskola  
Storfors kommun har fem förskolor och tre grundskolor med en grundsärskola samt 
vuxenutbildning i form av SFI-undervisning och distansundervisning för Komvux.  Skolan har 
åter under året uppvisat höga siffror vad gäller andel legitimerad personal.  Det är ett 
resultat av ett långsiktigt arbete där kommunen valt att satsa på skolan.  

Skola  
Skolan består av grundskola, fördelad på tre grundskolor, Bjurtjärns skola, Kroppaskolan 
och Vargbroskolan, grundsärskola, skolhälsovård och fritidshem.  
Plats till gymnasium och gymnasiesärskola köps in externt. Vuxenutbildning bedrivs i 
kommunen. Svenska för invandrare (SFI) bedrivs på Vargbroskolan och Komvux via 
distansutbildning.  
Grundskolornas elevhälsoteam består av en skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, 
en kurator och två specialpedagoger. Skolläkare och skolpsykolog köps in externt.  
KAA, kommunalt aktivitets ansvar, ligger under annan enhet, Arbetsmarknad och etablering 
(AME). 
 
Skolan ser en tendens med ökad problematik inom det neuropsykiatriska området samt att 
den psykiska ohälsan tenderar att framträda i allt tidigare åldrar. Även problematisk 
skolfrånvaro har ökat.  
Undervisningen söks tillgängliggöras efter elevernas förutsättningar och individuella behov. 
Under året har skolans personal haft kompetensutveckling inom betyg och bedömning, 
problematisk skolfrånvaro och implementering av nya kurs- och läroplaner.  

 
 Storfors har över 90 procent legitimerade lärare.  
 Från 1 augusti har skolledning organiserats om bl.a. till följd av en pensionsavgång 

inom skolledningen. Biträdande rektorstjänst på 0.5 tjänst har borttagits från 
Vargbroskolan på grund av minskat elevunderlag.  En T.f. rektor har tillsatts på 
Vargbroskolan under läsåret 2022-2023. En ny rektor har tillsatts på Kroppaskolan 
rektorsområde. Kroppaskolans tidigare rektor har förflyttats till Bjurtjärns skolas 
rektorsområde. 

 Arbetet med projektering av ny skola i Kyrksten har fortsatt. Politiskt beslut av 
byggnation.  

 Till följd av pandemin och den rådande situationen i världen ställdes ett antal 
aktiviteter inom skolan in.  Bland annat ställdes Polenresan för årskurs 9 in under 
våren 2022.   

 Årskurs 8 reste till Dovre vecka 13. Under vecka 34 åkte årkurs 9 och under vecka 35 
årskurs 7 till Dovre. Därmed har alla elever fått åka till Dovre, trots inställda resor 
under pandemin. Resorna har genomförts med externa medel från ESF (Se vidare 
nedan). 

 En rad projekt som skolan arbetat med har avslutats under våren 2022. Bland annat 
Yrkesväg Värmland, SKR:s fullföljd utbildning och Delmos.  

 Skolan beviljades medel från Region Värmland till en förstudie gällande problematisk 
skolfrånvaro. Förstudien genomfördes under mars till september. I december 
beviljades Storfors tillsammans med Vansbro och Forshaga kommun ett EU-projekt, 
PIA (Promote Health, Important choices and Attendence). PIA handlar om att 
förebygga skolavhopp och problematisk skolfrånvaro och möjliggöra väl avvägda 
gymnasieval. Kommunerna vill utveckla ett hållbart arbetssätt och 
samverkansformer kring de barn som inte klarar av en reguljär studiegång.   Målet är 
att fler elever ska slutföra grundskolan med gymnasiebehörighet. Skolan kommer 
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bland annat att jobba med elevernas förmåga att göra väl underbyggda framtidsval 
och öka förmågan att fatta bra beslut kring hälsa och livsstil. 

 Under året har skolan gått in i projektet ReAct som ska stötta kommunens KAA-
ungdomar (Kommunal aktivitetsansvar) och projektet Huset som är knutet till Öppna 
förskolan där det fokuseras på inkludering av föräldrar med utländsk bakgrund. 
Projektet avslutades under hösten. ReAct fortsätter till april 2023.  

 Storfors ingår som samverkanspart i en ansökan till Horizon Europé, där Uppsala 
Universitet är projektägare.  

 Under april lades området Folkhälsa under skolchef.  
 Skolan har beviljats medel från ESF gällande resa för elever med 

funktionsnedsättning till Italien, i arbetet kring rörelse och hälsa samt medel för 
skolans demokratiarbete. Vilka resulterar i resor till Dovre för årskurs 7 och Polen i 
årskurs 9. Resan till Italien genomfördes 24-30 september 2022.  

 Skolan har fortsatt sitt arbete med rörelse och hälsa och har samarbetat med RF/SISU 
Värmland. All personal inom skola och fritidshem har utbildats inom rörelse och 
hälsa.  

 I november startade projektet Yrkesväg, en fortsättning på det projekt som 
avslutades under våren.  Projektet åsyftar till att nyanlända och långtidsarbetslösa 
utrikesfödda kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i 
arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 

 Under året har förskolan/skolan arbetat med kostnadsreduceringar. Bland annat har 
förhandlingar hållits gällande arbetsbrist.  
 

 
Antal elever   Juni 2021 Juni 2022  Dec 2022 
Kroppaskolan F – 3        108 111 104       
Bjurtjärns skola F – 6     64 66 69         
Vargbroskolan  4 – 9      231 208 202      
Grundsärskola  5 8 7                          
Gymnasieskola  120 119 132      
Gymnasiesärskola 5 4 3   
IM-programmen 14 11 17    
Komvux  10 18 16                       
Yrkesvux  18 17 15   
SFI  18 17 18 
                     
 
Vargbroskolan och Kroppaskolan uppvisar ett minskat elevunderlag. Vuxenutbildningen 
visar över tid på relativt konstanta siffror.  
 
Budget och utfall 2022 - 12 

 
Analys: Enheten har hållit budgetram.  

Skola Utfall   
2021

Utfall   
2022

Budget 
2022

Omfördelad 
KS oförutsett

Diff utfall - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Verksamhetens intäkter 10 891 11 348 8 294 3 055 
Verksamhetens personalkostnad 40 529 - 39 832 - 39 898 - 66 
Verksamh kostn. exkl. personal 34 954 - 35 503 - 35 891 - 387 
Avskrivningar 61 -         57 -         5 -           52 -                           
Finansiella kostnader - - - - 
Resultat 64 653 - 64 045 - 67 500 - 3 455 
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Förskola  
Det finns fem förskolor i kommunen med totalt 162 barn. Tre stycken är belägna i tätorten, 
en på Bjurtjärns skola och en i Kyrksten. Det finns även en öppen förskola som bedrivs inom 
familjecentralen. Den är öppen 8 timmar i veckan, måndagar och torsdagar. En legitimerad 
förskolepedagog och en socionom arbetar på Öppna förskolan.  
45 procent av förskolans personal är barnskötare och 55 procent har förskolelärartjänster.  
Rekrytering till förskollärare har gjorts bland personer som studerar till förskollärare. 
Förskolorna har under året haft kompetensutveckling inom språkutveckling med hjälp av 
beviljade statsbidrag. Läslyftet har genomförts under året och har fungerat väl. Förskolans 
personal har även deltagit i utvecklandet av en handlingsplan för kommunens förskolor vad 
gäller ”Giftfri förskola”. En förskollärare har utbildats inom ABC, som är en 
föräldrastödutbildning. Vilken i sin tur tillsammans med två socionomer utfärdat 
föräldrastödutbildning för de vårdnadshavare som så önskat delta. Föräldrastödutbildning 
skedde under våren 2022. Förskolorna inom Storfors kommun har deltagit i ett projekt 
kallat Förundran. Projektet bedrivs via Karlstads Universitet och stärker läsinlärning för barn 
och ger personal kompetensutveckling. Förskolans personal håller så kallade pedagogiska 
forum 5-6 gånger per termin, utifrån ett gemensamt ämne.  
 
Förskolorna har lyckats bemöta den pandemi som varit väl, och verksamheterna har varit 
öppna. Den Öppna förskolan har bedrivit verksamhet efter förutsättningarna.  
 
Under sommaren slogs barnomsorgen samman vilket fungerade bra. Det har inte varit 
några svårigheter att rekrytera vikarier. Personal har fått en sammanhängande semester 
och förskolorna har tillgodosett att det varit ordinarie personal på plats.  
 
Barnomsorgsbehovet har kunnat tillgodoses under perioden.  Inga köer för placering till 
förskoleverksamhet finnes, utan behov kan tillgodoses direkt.  
 
Från augusti har skolledningen inom förskola ändrats om till följd av en pensionsavgång.  En 
ny rektor på 1.0 tjänst har tillsatts på Kroppaskolans rektorsområde där Kroppaskolan, tre 
förskolor och Öppna förskolan ingår. Till området hör 0.5 tjänst biträdande rektor. Tidigare 
rektor för Kroppaskolans rektorsområde förflyttades från 1 augusti till Bjurtjärns skolas 
rektorsområde vilken omfattar Bjurtjärns skola och två förskolor.  
Under hösten fattades ett politiskt beslut om en sammanslagning av förskolorna Lillåsen 
och Hagen till Hammargatan 10. Målsättningen är att verksamheten ska kunna starta 
augusti 2023.  
 
 
Budget och utfall 2022-12 

 
Analys: Förskolan har överskridit ram.  Överskridandet beror till stor del av att antalet barn 
som har förskoleplacering i annan kommun (Interkommunal ersättning). Extra stöd har 
också tillsatts inom förskolan till barn med behov.  
 

Förskola Utfall   
2021

Utfall   
2022

Budget 
2022

Omfördelad 
KS oförutsett

Diff utfall - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Verksamhetens intäkter 3 891 4 177 3 178 999 
Verksamhetens personalkostnad 16 681 - 16 756 - 15 383 - 161 -           1 212 -                      
Verksamh kostn. exkl. personal 3 656 -   4 203 -   3 781 -   422 -                         
Avskrivningar 13 -         11 -         13 -         3 
Finansiella kostnader - - - - 
Resultat 16 458 - 16 793 - 16 000 - 161 -           632 -                         
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Mål Bjurtjärns rektorsområde 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp

-
fyllelse 

Topp tre i 
länet där 
undervisning 
bedrivs av 
andelen 
behöriga 
lärare.  

I första hand anställa 
legitimerade lärare, 
förskollärare och 
fritidspedagoger 

Andel legitimerade 
lärare 

92.2 % 
 

Analys: Skolan har hög del legitimerade lärare. Storfors hamnar bland de kommuner 
i riket som uppvisar höga siffror vad gäller legitimerade lärare. 

Minst 90 % 
av eleverna 
ska klara 
Nationella 
proven, Np, i 
åk 3 och 6 

Kompetensutveckling 
inom betyg och 
bedömning samt 
läroplan, 
ämnesövergripande 
arbetssätt, 
specialpedagog 
handleder 
lärarpersonal 

Andel elever som 
klarar Np i åk 3 och 
6 

Åk 6: 

Ma 73 % 

Sv 88 % 

Eng 90% 

 

 

Analys:  Åk 6 har en relativt stor andel elever med dyslexi samt problematik inom 
neuropsykiatriska områden. Arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd kan 
förbättras för att tillgodose elevernas individuella behov.  Arbetet med den muntliga 
förmågan behöver utvecklas i alla tre ämnen.  Åk 6 har bra resultat när det gäller 
engelska och svenska men behöver fokusera mer på att rikta stödet till 
matematiken. De elever som inte uppnådde kravnivån har sedan tidigare 
svårigheter och har olika insatser inkopplade till sig. De moment som visat sig svåra 
vid de nationella proven lyfts vidare till kommande årskurs att arbeta vidare med. 

Nationella proven för åk 3 bedöms per delmoment.  Det är 8 moment som bedöms. 
Momenten slås inte samman vilket det görs först i åk 6. I sex moment i matematik 
nås 100%. I två moment uppnås 91%. I svenska nås 100% i sex delmoment. I de två 
övriga uppnås 91 respektive 82%. Åk 3 har presterat på en bra och hög nivå.  

Minska 
antalet 
elever som 
inte har 
fullföljd 
utbildning 

Utökad och utvecklad 
samverkan med IFO 

Utvecklade 
samarbeten med 
Första linjen och BUP 

Utvecklat samarbete 
med vårdnadshavare 

Sveriges kommuner 
och Regioner,(SKR) 
program för fullföljd 
utbildning 

Antal elever som 
inte har fullföljd 
utbildning 

5.6 %  
 



S i d a  | 79 

Förstudie 
problematisk 
skolfrånvaro 

Föreläsning av Malin 
Green Landell 

PIA 

 

Analys: Procentsatsen gäller åk 9 på Vargbroskolan. I Bjurtjärn är det ett fåtal elever 
som haft problematisk skolfrånvaro av sådan procentsats så det påverkar 
kunskapsutvecklingen.  

Minska 
andelen 
överviktiga 
barn och 
ungdomar 

Främja rörelse såsom 
styrda rastaktiviteter 

Utbilda rörelseledare 

Nyttiga mellanmål 

Gratis frukost och 
frukt 

Dialog med 
vårdnadshavare 

Samarbete RF/SISU 

Jämlik barnhälsa 

Kartläggning Delmos 

Samarbete Uppsala 
Universitet gällande 
BPF (Barn prevention 
fetma) 

 

Andel överviktiga 
enligt ELSA 

Förskoleklass: 
37 %. Jfr länet 
24 %.  

Åk 4 45 % Jfr 
länet 27 %, Åk 
7 29 % 

Jfr länet 26 % 

 

Analys: Det finns inga aktuella ELSA  siffror  att få ta del av utan endast siffror från 
2019/2020, vilka redovisas ovan. 

Små 
barngrupper 
inom 
förskolan 

Dela barngrupper 

Översyn av rutiner 

Större flexibilitet av 
schemaläggning 

Skolverkets 
rekommendationer 
av antal barn i 
grupp 

 
 

Analys: Förskolan har inte lycktas uppnå skolverkets rekommendationer till fullo. I 
grupp för yngre barn lyckats förskolan hålla sig till riktlinjen. Vilket i sin tur medför 
att antal barn per grupp för äldre barn ökar.  

 
 
 
 
 
Mål Vargbroskolans rektorsområde 
Mål Aktivitet Indikator % /Analys Målup

p-
fyllels
e 
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Alla elever ska 
vara behöriga 
till gymnasiets 
nationella 
program 

Undervisning enligt 
läroplan för 
grundskolan 

Andel 
behöriga 
elever 

80,6 
 

Analys: 19,4 % av åk 9 elever saknar gymnasiebehörighet. Några elever har 
problematisk skolfrånvaro, några har inte varit i skolan alls. Fler elever arbetar efter 
så kallad anpassad studiegång.  

Minst 90 % av 
eleverna ska 
klara Nationella 
proven, Np i åk 
9 

Kompetensutveckling 
inom betyg och 
bedömning samt 
läroplan 
ämnesövergripande 
arbetssätt, 
specialpedagog 
handleder 
lärarpersonal 

Andel elever 
som klarar Np 
i åk 9 

Sv 90 %, Ma 94 
%, Eng 97 %  

Analys: Åk 6, matematik 84 %k klarade kravnivån för godkänt eller mer. 4 elever 
nådde ej godkänt. Fler elever uppnådde svårigheter att beräkna area.  I svenska 
nådde 92% godkänt. Två elever nådde ej godkänt. Eleverna lyckades inte så väl på 
den skriftliga delen. Eleverna bedöms prestera bättre på skriftliga uppgifter som 
gjorts i andra sammanhang än på Np.  I engelska nådde 100% kraven för godkänt. 
Skolan behöver fortsätta utveckla kompetensen i alla ämnen för att kompensera för 
elever som inte möter ett varierat språk i sina hemmiljöer.  

I åk 9 nådde 94% godkänd nivå.  Två elever nådde inte godkänt. I svenska 90%. Tre 
elever nådde ej godkänt. Resultatet av delprovet i läsförståelse visade lägre än 
väntat.  I engelska nådde 97% godkänt. I No/kemi 100%. Avslutningsvis i So/historia 
nådde  94% godkänt. Två elever nådde ej godkänt.  

Skolan har fler elever med specifika läs-och skrivsvårigheter samt problematik inom 
neuropsykiatriska områden och psykisk ohälsa. Skolan har lyckats kompensera för 
eventuella svårigheter. Två elever med problematisk skolfrånvaro har varit helt 
frånvarande från skolan och har inte deltagit i de nationella proven. 

Åk 9 har generellt en hög måluppfyllelse i de ämnen som mäts i de nationella 
proven.  Skolan har lyckats utveckla elevernas kunskaper och lyckats kompensera 
för eventuella svårigheter.  

Endast anställa 
legitimerade 
lärare 

Endast anställa 
legitimerade lärare 

Andel 
legitimerade 
lärare 

92.2 % 
 

Analys: Skolan har hög del legitimerade lärare. Storfors hamnar bland de kommuner 
som uppvisar höga siffror vad gäller legitimerade lärare. 

Det 
genomsnittliga 
meritmedelvärd
et för årskurs 9 
ska ligga över 
210 

Coachning/utvecklat 
mentorskap 

Attityd- och 
värdegrundsarbete 

Anordna 
”träningsläger” 
(intensivträning) i 

Meritvärde 
årskurs 9 

 203,5 i 
meritvärde  
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matte, 
svenska/svenska som 
andraspråk och 
engelska. 

Lovskola 

Eftermiddagsskola 

Analys: Skolan har detta läsår inte lyckats nå meritvärdet 210. Fler elever har läs och 
skrivsvårigheter, neuropsykiatrisk problematik och några elever har problematisk 
skolfrånvaro vilket påverkar meritvärdet.  Skolan har arbetat med fler elever som 
har så kallad anpassad studiegång.  

Minska antalet 
elever som inte 
har fullföljd 
utbildning 

Utökad och utvecklad 
samverkan med IFO 

Utvecklade 
samarbeten med 
Första linjen och BUP 

Utvecklat samarbete 
med vårdnadshavare 

ReAct- ett projekt 
inom Kommunalt 
Aktivitetsansvar (KAA) 

ABC kurs för 
vårdnadshavare 

SKR:s program för 
fullföljd utbildning 

Förstudie 
problematisk 
skolfrånvaro 

Föreläsning av Malin 
Green Landell 

PIA 

 

 5.6% 
 

Analys: Procentsatsen gäller åk 9. Det förekommer även elever med problematisk 
skolfrånvaro i de yngre årskurserna. Det är några elever som varit helt frånvarande 
under året.  
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Minska andelen 
överviktiga barn 
och ungdomar 

Subventionerade 
gymkort för årskurs 7-
9 

Främja rörelse såsom 
styrda rastaktiviteter 

Utbilda rörelseledare 

Elevcaféet säljer 
endast nyttiga 
alternativ 

Gratis frukost 

Dialog med 
vårdnadshavare 

ABC kurs för 
vårdnadshavare 

Samarbete RF/SISU 

Kartläggning Delmos 

Jämlik barnhälsa 

Samarbete Uppsala 
Universitet gällande 
BPF 

 

Andel 
överviktiga 
enligt ELSA 

Förskoleklass: 
37 %. Jfr länet 
24 %. 

 Åk 4 45 % Jfr 
länet 27 % 

 Åk 7 29 % Jfr 
länet 26 % 

 

Analys: Det finns inga aktuella ELSA siffror utan endast siffror från 2019/2020, vilka 
redovisas ovan.  

98 % av alla 
ungdomar skall 
avsluta sina 
gymnasiestudie
r  

Samtal och 
uppföljning av SYV 
Samarbete med AME 
ReAct 
Framtidsfrön 
Utveckla rutiner kring 
information från 
gymnasieskola till 
hemkommun 

Antal avhopp 
Gymnasietide
ns längd 
Minska antal 
elever som är 
inom KAA 

Gymnasieexam
en 3 år 73 %   

Analys: Gymnasieexamen 3 år 2021 73 %, gymnasieexamen 4 år 59.6 % 2021 

Förbättra 
samarbetet 
skola – 
näringsliv 

Anordna 
företagsmässa 

Studie- och 
yrkesvägledningsplan 
för F- årskurs 9. 

Besök av företag i 
skolan 

Framtidsfrön 

Arbetsmarknadskunsk
ap 

Svensk 
Näringslivs 
ranking 

 
 

Analys: Till följd av pandemin har inte prao eller någon företagsmässa kunnat 
genomföras. Prao har lyfts teoretiskt i fler ämnen. Eleverna har haft digitala träffar 
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med framtidsfrön som arbetar med entreprenöriellt lärande i åk 6. Högstadiet har 
haft arbetsmarknadskunskap med Kammarkollegiet 

 
 
Mål Kroppaskolans rektorsområde 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp

-
fyllelse 

Endast anställa 
legitimerade 
lärare, 
förskollärare 
och 
fritidspedagoge
r 

Endast anställa 
legitimerade lärare, 
förskollärare och 
fritidspedagoger 

Andel 
legitimerade 
lärare 

92.2% 
 

Analys: Se ovan 

Minst 90 % av 
eleverna ska 
klara Nationella 
proven, Np i åk 
3 

Kompetensutvecklin
g inom, betyg och 
bedömning samt 
läroplan, 
ämnesövergripande 
arbetssätt, ledarskap 
specialpedagog 
handleder 
lärarpersonal 

Andel elever som 
klarar Np i åk 3 

 
 

Analys: Nationella proven för åk 3 bedöms per delmoment.  Det är 8 moment som 
bedöms. Momenten slås inte samman vilket det görs först i åk 6. I matematik 
uppnås 100% i sju delmoment. 86% i ett delmoment.  I svenska når 4 delmoment 
100%, två delmoment 95 %, ett delmoment 82% och ett moment  81%: Den 
samlade analysen i svenska visar på ett starkt resultat på alla delprov.. De elever 
som inte uppnådde kravnivån har sedan tidigare svårigheter och har olika insatser 
inkopplade till sig. De moment som visat sig svåra vid de nationella proven lyfts 
vidare till kommande årskurs att arbeta vidare med 

Minska antalet 
elever som inte 
har fullföljd 
utbildning 

Utökad och 
utvecklad samverkan 
med IFO 

Utvecklade 
samarbeten med 
Första linjen och 
BUP 

Utvecklat samarbete 
med vårdnadshavare 

SKR:s program för 
fullföljd utbildning 

Förstudie 
problematisk 
skolfrånvaro 

Antal elever som 
inte har fullföljd 
utbildning 

5.6% 
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Föreläsning av Malin 
Green Landell 

PIA 

Analys: Procentsatsen gäller åk 9. Det förekommer även elever med problematisk 
skolfrånvaro i de yngre årskurserna. På Kroppaskolan är det få elever med 
problematisk skolftrånvaro.  

Minska andelen 
överviktiga 
barn och 
ungdomar 

Främja rörelse 
såsom styrda 
rastaktiviteter. 

Nyttiga mellanmål 
och gratis frukt 

Dialog med 
vårdnadshavare 

ABC kurs för 
vårdnadshavare 

Samarbete RF/SISU 

Kartläggning Delmos 

Jämlik barnhälsa 

Samarbete Uppsala 
Universitet gällande 
BPF 

Andel överviktiga 
enligt ELSA 

Förskoleklass 
: 37%. Jfr 
länet 24 %. 
Åk 4 45 % Jfr 
länet 27 %, 
Åk 7 29 % Jfr 
länet 26 % 

 

Analys: Det finns inga aktuella ELSA siffror utan endast siffror från 2019/2020, vilka 
redovisas ovan. 

Små 
barngrupper 
inom förskolan 

Dela barngrupper 

Översyn av rutiner 

Större flexibilitet av 
schemaläggning 

Skolverkets 
rekommendatione
r av antal barn i 
grupp 

 
 

Analys: Förskolan har inte lycktas uppnå skolverkets rekommendationer till fullo.  I 
grupp för yngre barn lyckats förskolan hålla sig till riktlinjen. Vilket i sin tur medför 
att antal barn för äldre barn ökar. 
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Verksamhet vård och stöd 
Inom verksamheten vård och stöd ingår enheterna särskilt boende, hemtjänst, 
funktionsstöd, hälso- och sjukvård, individ och familjeomsorgen (IFO) samt 
arbetsmarknad/etablering (AME). Inom funktionsstöd ingår skyddat boende. 
Individ och familjeomsorgen är uppdelad på barn/unga samt vuxna/riskbruk. 
 
Förutom verksamhetschef ingår planeringsverksamhet samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) vilken även är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i den 
övergripande organisationen. MAS/MAR har det övergripande ansvaret att insatser enligt 
Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) utförs med god kvalitet samt följer upp verksamheten inom 
verksamhetsområdet.  
 
Planeringsavdelningen är uppdelad på två ansvarsområden; bemanning och planering. 
Inom bemanning handläggs framförallt korttidsfrånvaro samt schemaläggning för 
personalen inom de traditionella vårdenheterna. Inom planering schemaläggs kundernas 
dagliga insatser, vilka utförs av hemtjänstpersonal. 
 

Vård & omsorg gemensam 
Budget och utfall 2022 - 12 

 
Analys: Enheten beräknas överskrida budget med 327 tkr vilket bedöms bero på minskade 
statsbidrag samt ökade personalkostnader beroende på semesterlöneskulder som ej hunnit 
bli reglerade. 

 

Arbetsmarknad och etablering (AME) 
 
Enheten arbetsmarknad och integration bytte namn till arbetsmarknad och etablering den 
1 september 2022. Enhetens huvuduppdrag är: 
 

1. Att individer som uppbär försörjningsstöd från kommunen ska närma sig 
arbetsmarknaden med målet om egen försörjning.  

2. Erbjuda kvotflyktingar bosättning och stöd för etablering i samhället under tiden de 
deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. 

3. Samordna det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för ungdomar upp till 20 år som 
inte gått vidare till gymnasieskolan eller hoppat av gymnasiet.  

 
Enheten har haft en grundbemanning av 2-3 personer varav 1 person varit utlånad till 
Kultur & Fritid från juni till årsskiftet med uppdrag att organisera och utveckla Fritidsbanken 
(som en arena för handledning av deltagare hos AME som behöver sysselsättning och 
arbetsträning).  
 

Vård & omsorg gemensam Utfall   
2021

Utfall   
2022

Budget 
2022

Omfördelad 
KS oförutsett

Diff utfall - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Verksamhetens intäkter 48 76 273 197 -                         
Verksamhetens personalkostnad 3 724 -   3 631 -   3 517 -   114 -                         
Verksamh kostn. exkl. personal 1 000 -   863 -      856 -      6 -                              
Avskrivningar 22 -         6 -           - 6 -                              
Resultat 4 698 -   4 424 -   4 100 -   324 -                         
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Totalt har enheten tagit emot 17 personer från försörjningsstöd vilket vid årsskiftet var nere 
på 7 personer (samt 1 person från vuxenenheten och 1 person från vårdcentralen).  
 
När det gäller etablering så har enheten hanterat totalt 7 personer av vilka 5 fortfarande 
tillhör etableringsprogrammet vid årsskiftet. Det skulle ha kommit ytterligare 2 personer 
enligt Storfors andelstal för 2022 som troligtvis anländer under 2023 istället. Därutöver har 
enheten (utöver ordinarie uppdrag) tagit hand om Storfors mottagandet av flyktingar från 
Ukraina. Storfors skyldighet är att ta emot 8 personer men än så länge har bara 3 personer 
valt att fullfölja Migrationsverkets erbjudande om en bostad i Storfors, varav en har valt att 
flytta tillbaka till Ukraina.  
 
När det gäller KAA har totalt 34 ungdomar identifierats och erbjudits aktiviteter från 
kommunen men vid årsskiftet var målgruppen nere på 12 stycken.  
 
Externa projekt  
 
Därutöver har 4 personer varit anställda som projektledare med externa medel för att leda 
olika projekt. I flera av projekten har deltagare från ordinarie verksamhet varit aktuella 
vilket innebär att projekten och grundverksamheten jobbat tillsammans med samma 
personer. Ett av projekten (Stepstone) avslutades under året medan två projekt (React och 
Demokrati i samverkan) kommer avslutas efter första kvartalet av 2023. I projektet 
”Drivkraften” som drivits i samverkan med FINSAM sedan 2017 och vänder sig till 
människor som är långt från arbetsmarknaden har 19 deltagare kommit till oss från 
framförallt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Av dessa är 14 deltagare kvar i 
projektet vid årsskiftet.   
 
Arbetslöshet 

 
Tabell över arbetslösheten i Storfors 16-64 år under 2022. Anges i procent. Källa: Arbetsförmedlingen. 

 
Budget och utfall 
 
Budget och utfall 2022 - 12

 
 
Analys: Personalkostnaderna har varit lägre än förväntat på grund av sjukskrivningar och 
vakanser vilket gjort att enheten har gjort ett plusresultat jämfört mot budget. Intäkterna 
från Migrationsverket har samtidigt varit betydligt lägre än förväntat på grund av att 
beslutade placeringar inte har verkställts med konsekvens av tomhyra och el som vi inte 
fått täckning för (än).  

januari  februari mars april maj juni juli aug sep okt Nov dec 

9,1     9,0 8,6 7,8 7,6 7,3 7,1 6,6 7,0 7,1 7,1 7,1 

Arbetsmarknads och Integration Utfall   
2021

Utfall   
2022

Budget 
2022

Omfördelad 
KS oförutsett

Diff utfall - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Verksamhetens intäkter 3 977 3 993 4 826 833 -                         
Verksamhetens personalkostnad 3 959 -   4 005 -   5 408 -   1 403 
Verksamh kostn. exkl. personal 910 -      977 -      918 -      59 -                           
Avskrivningar - 17 -         - 17 -                           
Finansiella kostnader - - - - 
Resultat 892 -      1 006 -   1 500 -   - 495 
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Mål 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målup

p-
fyllels
e 

Arbetslöshet 
ska inte 
överstiga 9 % 

Identifiera och snabbt få 
in personer i rätt 
aktivitet. 

Erbjuda arbetsträning i 
enhetens 
träningsstationer, hos 
övriga kommunala 
enheter, i företag och 
hos föreningar. 
Genomföra 
gruppaktiviteter t.ex. 
jobbsök, körkortsgrupp 
och språkgrupp. 

Arbetsförmedling
ens 
arbetslöshetsstati
stik 
Antal deltagare 
som erhåller 
arbete 
 
 

7,1 (dec) 
 
Totalt 13 
personer har 
erhållit 
arbete (6 
deltagare via 
målgruppen 
försörjningss
töd, 1 från 
etableringen 
samt 6 från 
KAA).   

 

 
Analys: Enhetens omställningsarbete under året från gruppaktiviteter och 
sysselsättning på AME till individuell coachning mot arbete på den privata 
arbetsmarknaden har bevisligen gett resultat. 
 
Minst sju av 
verksamheten
s deltagare 
går vidare till 
utbildningsins
ats 

Matchning, coachning, 
kartläggning och 
validering på individnivå  

Antal deltagare 
som gått vidare i 
utbildningsinsats 

Totalt 14 
personer har 
gått vidare 
till studier (4 
från 
försörjningss
töd, 2 från 
projektet 
”Drivkraften” 
och 8 från 
KAA) 

 

 
Analys: Glädjande att så många från målgruppen KAA återgår till studier vilket 
annars hade kunnat generera betydligt högre arbetslöshet och försörjningsstöd.   
 
Bidra till att 
sänka 
försörjningsst
ödet 

-Verka för att personer 
ska stå till 
arbetsmarknadens 
förfogande för att ta del 
av arbetsförmedlingens 
resurser och utbud 
-Identifiera och matcha 
personer med 
försörjningsstöd till 
utbildning och 

Antal personer 
som erhållit egen 
försörjning via 
studier, arbete 
eller 
försäkringskassa 

10 personer 
har gått till 
egen 
försörjning 
från 
försörjningss
töd varav 1 
tillhörde 
”Drivkraften” 
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anställning i olika 
anställningsformer    

 
Analys: Att så många som 10 personer gått vidare till egen försörjning under året är 
över förväntan och extremt positivt för kommunens ekonomi (försörjningsstöd). 
Men det förklarar samtidigt att antalet deltagare på AME är betydligt lägre (vid 
årsskiftet) än tidigare.  
 
Säkerställa 
anvisat 
mottagande 

-Kontinuerlig dialog 
med 
Migrationsverket/Länsst
yrelsen 
-Mottagande enligt 
rutiner och riktlinjer 

Antal säkerställda 
mottaganden 

Under året 
har vi jobbat 
med totalt 7 
kvotflyktinga
r varav 5 är 
kvar vid årets 
slut. 
Dessutom 
har vi tagit 
emot 3 
personer 
från Ukraina 
under 2022.  

 

 
Analys: Enheten gör egentligen mer än det vi ska genom att vi utöver vårt uppdrag 
om att ta emot kvotflyktingar även ansvarar för mottagandet av skyddsflyktingar 
från Ukraina. 
  
Ungdomarna 
inom det 
kommunala 
aktivitetsansv
aret (KAA) ska 
erhålla 
aktivitet  

-Uppsökande 
verksamhet 
-Motiverande samtal 
-Erbjuda lämplig 
aktivitet 

Procentsats av 
antalet ungdomar 
i KAA som 
påbörjat aktivitet 

Totalt har 29 
av 34 
personer 
haft en 
”åtgärd” 
vilket blir 85 
%. 

 

 
Analys: Antalet inom KAA har kraftigt sjunkit under året från 34 till 12 personer 
vilket är ett gott betyg till samordnaren för KAA i samarbete med projektledaren för 
React. 
  
God folkhälsa -erbjuda friskvårdande 

insatser till enhetens 
deltagare 

Antal 
friskvårdande 
insatser 

25 tillfällen 
under 
perioden. 

 

 
Analys: Personalen har varit duktiga på att prioritera och genomföra 
friskvårdsaktiviteter under framförallt första halvåret av 2022.  
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Enhet funktionsstöd   
I Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS, finns tio olika insatser. Under 
perioden har Storfors kommun verkställt personlig assistans, kontaktperson, 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet (verkställs i kontaktfamilj), daglig verksamhet 
samt bostad med särskild service för vuxna. Personal vid LSS-boendet har även utfört 
boendestöd enligt SoL (Socialtjänstlagen). Boendestöd ges till personer boende i eget hem 
och där beslut om insatsen är fattad av IFO (Individ och familjeomsorgen). Solforsen 
skyddat boende är organisatoriskt förlagt under enheten funktionsstöd.  
 
Coronapandemin har ställt krav på enheten och därmed extra resurser i form av att 
korttidsfrånvaron har ökat markant vilket har haft effekten av att flera vikarier har behövts 
till de olika arbetslagen. Resurskrävande med anställningsprocess, introduktion, 
delegationer för all ny personal. Omfattande arbete med semesterrekrytering och stora 
svårigheter att tillsätta vikarietjänster inför sommaren.  
Tillfällig utökning gällande handledare tjänst 20 % avseende handläggning av 
kontaktpersonuppdraget har skett inom enheten fram till 2022-12-31  
Enheten verkställer tillfälligt utökat personlig assistansbeslut i avvaktan på 
överklagandeprocess.  
 
Utvecklingsarbete kring hygienrutiner inom funktionsstödsenheten har skett och 
arbetskläder införs i samtliga grupper.  
 
Solforsen skyddat boende/stödboende 
Mycket arbete har ägnats åt att marknadsföra boendet. Det har varit ett svårt läge att 
starta verksamhet och etablera Solforsen på marknaden när flertalet kommuner befunnit 
sig i ansträngt ekonomiskt läge samt att skyddat boende inte varit lagstadgat. Pandemin har 
ytterligare förvärrat läget då det blivit svårare för våldsutsatta att få stöd, detta är en trend 
inom liknande verksamheter i hela landet.  
 
Majoriteten av kommuner placerar i första hand i upphandlade boenden. Solforsen har 
endast bedrivits med kortsiktiga beslut och har inte kunnat ingå i upphandlingar. Det 
innebär att vi gått miste om ett stort antal placeringar.  
 
Solforsens skyddade boende har haft 21 kvinnor samt 24 barn placerade under 2022.  
 
 
 
Budget och utfall 2022 - 12 

 
Analys: Enheten gör ett negativt resultat 732 tkr Skyddat boende ingår i enheten. 
Funktionsstöd har ett negativt resultat, framför allt minskade intäkter gällande placeringar 
på skyddade boendet 2022. Negativa resultatet beror även på fler beviljade insatser som 
medfört ökade personalbehov.  
 

Funktionsstöd inkl.  Skyddad boende Utfall   
2021

Utfall   
2022

Budget 
2022

Omfördelad 
KS oförutsett

Diff utfall - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Verksamhetens intäkter 10 199 11 855 11 357 498 
Verksamhetens personalkostnad 20 935 - 20 011 - 18 676 - 82 -             1 253 -                      
Verksamh kostn. exkl. personal 9 122 -   9 038 -   8 481 -   580 -           23 
Avskrivningar - - - - 
Finansiella kostnader - - - - 
Resultat 19 858 - 17 194 - 15 800 - 662 -           732 -                         
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Coronapandemin har ställt krav på enheten och därmed extra resurser i form av att 
korttidsfrånvaron har ökat markant vilket har haft effekten att flera vikarier har behövts till 
de olika arbetslagen. Omfattande arbete med semesterrekrytering och stora svårigheter att 
tillsätta vikarietjänster inför sommaren.  
 
Enheten har varit sparsam med övriga kostnader men det kunde inte kompensera ovan 
nämnda utgifter.  
 
 
Mål 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp-

fyllnad 
100 % nöjda 
kunder 

Ett årligt samtal med 
kund 

% nöjda kunder 100 % 
 

Analys: Kontinuerliga samtal och uppföljningar sker med samtliga kunder.  
100 % trygga 
kunder 

Ett årligt samtal med 
kund 

% trygga kunder 95 % 
 

Analys: Vissa kunder kan ha 
andra önskemål om 
boendeinsats. Enheten 
verkställer fattade 
beslut. 

   

Beaktande av 
nationella 
minoriteters 
rättigheter 

Information om 
rättigheter och 
möjligheter 
Erbjuda tolk vid behov 
Vid behov översättning 
av informationsmaterial 

Antal möten med 
personer vilka 
tillhör nationella 
minoriteter 
Antal 
tolktillfällen 
Antal översatta 
texter 

0 %  

Analys: Har ingen kund som tillhör målgruppen 
Tillhandahålla 
säkerhet och 
trygghet för 
skyddssökande 
samt 
medföljande barn 

Samverkan med 
placerande kommun 
kring riskbedömning 

Antal placeringar 
som skett utan att 
checklista ”första 
kontakt 
socialtjänst” 
ifyllts 

0 % 
 

Analys: Checklistan fylls i vid varje inskrivning  
 Säkerhetssamtal med 

varje placerad individ 
% som genomgått 
säkerhetssamtal 

100 % 
 

Analys: Sker vid varje ny inskrivning 
 
 

Enhet hemtjänst 
Enheten ger stöd i hemmet till kunder som fått olika insatser biståndsbedömda. 
Verksamheten präglas av värdegrundsarbetet individens behov i centrum (IBIC) så att äldre 
personer får leva ett värdigt liv och känna trygghet och välbefinnande. 

Tidigare införda smittskyddsåtgärder, på grund av pandemin, fortsätter för personal i 
omvårdnadsyrken. Det har medfört hög personalfrånvaro och har försvårat 
personalbemanningen. Behov av två personal vid omvårdnad har ökat med det dubbla i 



S i d a  | 91 

förhållande till föregående år.  Flertalet kunder har fått utökade insatser vilket bidragit till 
fler timanställd personal som fått introduceras kontinuerligt under året.  

Verksamheten har fortsatt arbetet med syfte att uppnå bättre kontinuitet hos kund genom 
att se över kontaktmansområden från tidigare två till tre områden.  Arbetssättet är även ett 
led i arbetet inför fast omsorgskontakt. Den fasta omsorgskontakten är ”spindeln i nätet” 
och ska informera och samverka med anhöriga, närstående, arbetslaget och andra 
yrkesgrupper som är delaktiga i den enskildes vård och omsorg.  Den som har hemtjänst har 
sedan den 1 juli 2022 rätt till en fast omsorgkontakt. Från och med 1 juli 2023 ska den som 
utses till fast omsorgskontakt ha yrkestiteln undersköterska. 

Enhetscheferna inom vård och stöd har deltagit i nätverksmöte i Malmö med 
systemansvariga för planeringsverktyget Intraphone i maj. På mötet har verksamhetschef 
för Falköpings kommun föredragit om deras arbete med att vända ett ekonomiskt 
minusresultat till plusresultat.  Han blev inbjuden att presentera deras arbete vid ett 
teamsmöte där ledning samt övrig profession deltog.  Verksamheten fick råd och tips om 
bland annat vilka uppföljningsparametrar som kan tas fram ur planeringssystemet. Det har 
visat sig att systemet är väldigt komplext och kan bli missvisande beroende på planering, 
exempelvis matdistribution som planeras som arbetsrelaterat och inte som kundtid.    

Två förflyttningsinstruktörer har gått en tredagarsutbildning i Mölndal.  De har varit på 
arbetsplatsbesök i Karlskoga för tips och råd inför kommande utbildningsinsatser och även 
varit och instruerat medarbetare på Sjögläntan i svårare förflyttningar samt hos kunder i 
ordinärt boende. De har även planerat och genomfört förflyttningsutbildning samt 
lyftkörkortsutbildning för sommarvikarier inom vård och stöd. 
Tre medarbetare har konverterat till fasta tjänster på grund av ökat behov av timanställd 
personal samt ändringar i LAS. De konverterade blev anställda på vakanta rader.   
Verksamheten har tagit emot en språkpraktikant från AME från mars till oktober månad. 

Budget och utfall 2022 - 12

 

Analys: Enheten beräknas göra ett negativt resultat på ca 5,4 mkr. Orsakerna är minskade 
bidrag för personalkostnader i samband med Covid-19, men även ökade kostnader för 
bland annat inköp av skyddsutrustning, ökade drivmedelskostnader, samt reparations-
kostnader på hemtjänstens bilar. Fler timanställd personal har introducerats löpande under 
året på grund av ökad vårdtyngd samt hög korttidsfrånvaro i personalgruppen.  

Omvårdnadsbehovet hos fem kunder överstiger 25 timmar/veckan. Tolv kunder har behov 
av två personal vid omvårdnad varav nio är beroende av lyfthjälpmedel. Övriga på grund av 
arbetsmiljöförhållanden. 

Verksamheten har 140 kunder (i december) varav 30 bor i glesbygd. Restiden mellan 
besöken har ökat från 687 timmar i september till 1 016 timmar i december. Utkörning av 

Hemtjänst Utfall   
2021

Utfall   
2022

Budget 
2022

Omfördelad 
KS oförutsett

Diff utfall - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Verksamhetens intäkter 3 276 3 470 2 142 1 328 
Verksamhetens personalkostnad 19 173 - 19 340 - 13 358 - 5 982 -                      
Verksamh kostn. exkl. personal 3 051 -   3 567 -   2 751 -   816 -                         
Avskrivningar 35 -         38 -         33 -         5 -                              
Finansiella kostnader - 0 -           - 0 -                              
Resultat 18 983 - 19 476 - 14 000 - - 5 476 -                      
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varm mat motsvarar i snitt ca 200 kundtimmar per månad, därav ökade 
drivmedelskostnader.  

I december 2020 lämnade verksamheten lokalerna på Stationsgatan 62. Dock löper 
hyresavtalet för våning tre till slutet av 2022 och kostnaden på 26 000 kronor per månad 
belastar därmed verksamhetens budget även för innevarande år.  

 
Mål 
Mål Aktivitet Indikator Antal/ % Målupp-

fyllelse 
Hög 
trygghetskänsla 
för kund 

Personalkontinuitet 

Kontaktmanskap 

Medelvärde av 
antal olika 
personal hos varje 
kund 

 

    20 

 

 

Analys: Kontinuiteten är i genomsnitt 20 personal mot tidigare 30 personal per kund 

Delaktiga kunder Aktuella 
genomförande-
planer  

Upprättade och 
reviderade 
genomförande- 
planer  

  

    90 %  

Analys: Fortsatt arbetssätt där samordnare i arbetsområden kontinuerligt ser över 
behov av upprättande samt revidering av genomförandeplaner.  

Hög kompetens 
hos personal 

Kompetens-
utveckling inom 
läkemedel, sårvård, 
inkontinens, 
lyftkörkort 

Antal personal 
som genomgått 
kompetensutveckl
ing 

 

     100 %  

Analys: Årligen inför delegering genomför all personal webbutbildning att ”jobba säkert 
med läkemedel”  

100 % nöjda 
kunder 

Analysera och följa 
upp avvikelser, 
klagomål. 

följa upp 
Socialstyrelses 
årliga enkät 

     96 % 
 

Analys: Socialstyrelsens enkät om vad tycker de äldre om äldre omsorgen 2022 
Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras? 
Av 100 svarande- 65 alltid, 28 oftast, 7 ibland. 
Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? 
Av 101 svarande -21 alltid, 44 oftast, 3 ibland, 15 sällan, 18 aldrig. 
Hur tycker du att personalen utför sina arbetsuppgifter? 
Av 100 svarande- 54 mycket bra, 33 ganska bra, varken bra eller dåligt 13, inget svar om det är dåligt. 
Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? 
Av 100 svarande- 50 alltid, 41 oftast, 7 ibland, 0 sällan, 2 aldrig. 
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 
Av 100 svarande- 83 alltid, 15 oftast, 2 ibland inget svar på sällan eller aldrig. 
Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? 
Av 99 svarande- 58 mycket tryggt, 33 ganska tryggt, 8 varken eller, inget svar om otryggt. 
Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 
Av 100 svarande- 60 mycket nöjd, 36 ganska nöjd, 4 varken eller, inget svar om missnöje. 
 

Minskad 
sjukfrånvaro och 
förebygga 
arbetsskador 

Arbeta aktivt med 
tillbudsrapport samt 
Förflyttningsteknik 

Uppföljning av 
tillbud/olycksfall i 
KIA 

Sjukfrånv
aro (>11 
%) 
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Analys: Fortsatt hög sjukfrånvaro ca 13 %. Pandemin är störst orsak, eftersom 
medarbetarna måste stanna hemma vid förkylningssymtom.  

 
 

Kommunal hälso- och sjukvård 
Med kommunal hälso- och sjukvård avses hemsjukvård och rehabilitering inom 
särskilda boendeformer, funktionsstöd och ordinärt boende. Legitimerade 
professioner som ingår i den kommunala hälso- och sjukvården är 
distriktsköterska/sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut. 
Dessutom ingår hjälpmedelstekniker och anhörigstöd. 
 
Händelser under perioden 
Två sjuksköterskor har avslutat sina anställningar på egen begäran och en ny har 
anställts. Den andra tjänsten är delvis vakanshållen av besparingsskäl. 
Vi har periodvis gått kort i verksamheten p.g.a. sjukdomar och brist på vikarier. 
Detta har främst påverkat rehabverksamheten där vi har varit utan 
fysioterapeut/sjukgymnast sedan juli månad. Bristen påverkar även andra 
verksamheter som inte kan räkna med det professionella stöd som fysioterapeuten/ 
sjukgymnasten står för. 
Enheten har fått löpande information runt skärpta hygienrutiner och rutiner gällande 
Covid-19. 
Vi har vaccinerat mot säsongsinfluensa. 
Uppstart av arbetet med att få till någon form av HSL-undersköterska har gjorts. 
Syftet med denna är att få till ett smidigare samarbete mellan hälso- och 
sjukvårdsenhetens personal och omvårdnadspersonal. Tyvärr har vi en bit kvar för att 
nå målet. 
Vi har utökat med ytterligare 3st Evondos läkemedelsrobot. Vi har nu 8 enheter. Det 
är en del i omställningen till nära vård. 
Enhetschef och MAS har deltagit i arbetet med omställning till Nära Vård. 
Två planeringsdagar med ssk och en planeringsdag med rehab har genomförts. 
Huvudsyftet med dagarna var att se över rutiner.  
 
En provanställning för en arbetsterapeut avslutades och rekrytering av en ny har 
genomförts. Denne påbörjade sin tjänst 19/9. Vår Fysioterapeut/sjukgymnast har sagt 
upp sig. Pga detta har vi i dagsläget en vakans eftersom rekryteringsförsök inte har 
gett något resultat. Dock kommer vi att kunna tillsätta 20% av en heltid from januari 
2023. Rehabverksamheten har haft en tuff sommar eftersom vi i princip har gått på 
halv styrka. 
En arbetsterapeut och enhetschef har deltagit i nätverksträffar inom rehabilitering. 
Arbetsterapeuter har deltagit i olika digitala utbildningar inom hjälpmedelsområdet. 
 
Anhörigträffar har kommit igång efter att ha haft en paus under pandemin. Projektet 
med gympa på Sjögläntan föll väl ut. Projektet var tidsbegränsat till årsskiftet och 
finansierades med statliga medel. 
Broschyrer inom samtliga verksamhetsområden har uppdaterats. 
Lönesamtal har genomförts. 
Delegeringar av vårdpersonal har genomförts.  
Torsdagsmöte med ssk och rehabpersonal har införts och verkar ha fallit ut väl. 
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Bemanning 
Antal årsarbetare: 11,5 årsarbetare, inklusive ledning. 2 vakanser i dagsläget. 
Rekryteringsläget: Stora svårigheter att rekrytera legitimerad personal. 
Frånvaro/sjukskrivning: Enheten har för närvarande relativt låga sjukskrivningstal.  
    
 
 
 
Ekonomisk redovisning 
Budget och utfall 2022 - 12 

 
 
Analys: Enheten har gjort ett underskott mot budget med 2,6 mnkr, detta beror främst 
på högre personalkostnader än budgeterat, speciellt på sköterskesidan där 
semestervikarierna har haft ett mycket högt löneläge. Även de vikarier vi använder i 
verksamheten har ett högt löneläge.  Jag ser detta som ett ”Sverigeproblem” där 
sjuksköterskor tenderar att ta de jobb som är högst betalda. Även våra hjälpmedel har 
kostat mer än budgeterat. Som jämförelse har ingen kommun i Värmland hållit sin 
budget på denna punkt, vilket förmodligen går att hänföra till ökade kostnader i vår 
omvärld. Enheten har haft en person projektanställd på 20% i ett halvår. Dessa 20% 
skulle bekostas med medel från ett statsbidrag. Dessa medel har ännu inte tillförts 
enheten. 
När det gäller intäktssidan har enheten begränsad möjlighet att generera inkomster. 
Här bör budgeten kommande år justeras ner till en nivå som mer speglar den aktuella 
situationen. 
 
Mål 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp-

fyllelse 
Ökad användning av 
smärtskattningsskala 
vid livets slutskede 

Registrera i 
palliativa 
registret 

Antal 
registreringar i 
palliativa registret 

100 
 

Analys: 

Skapa individuella 
vårdplaner inom 
diabetes 

Läkarkontakt  Antal 
dokumenterade 
vårdplaner 

* 
 

Analys: 

Kommunal hälso & sjukvård Utfall   
2021

Utfall   
2022

Budget 
2022

Omfördelad 
KS oförutsett

Diff utfall - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Verksamhetens intäkter 812 440 760 320 -                         
Verksamhetens personalkostnad 7 996 -   7 765 -   5 779 -   1 986 -                      
Verksamh kostn. exkl. personal 1 884 -   2 258 -   1 910 -   349 -                         
Avskrivningar 71 -         74 -         71 -         3 -                              
Finansiella kostnader - - - - 
Resultat 9 139 -   9 657 -   7 000 -   - 2 657 -                      
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Minska antal 
fallolyckor i ordinärt 
boende 

Uppsökande 
verksamhet 

Antal 
dokumenterade 
fall i 
avvikelsesystemet 

0 
 

Analys: Vakansen på personal i rehabenheten gör att den uppsökande verksamheten blir 
mycket begränsad. Målet är fortfarande att den uppsökande verksamheten ska komma 
igång i närtid, men då krävs full bemanning. 

*= Det är regionen som är ansvariga för vårdplanerna. Detta mål behöver förändras. 

 
 

Individ- och familjeomsorg (IFO)  
Individ- och familjeomsorgens (IFOs) arbete består i huvudsak av att bistå 
kommunmedborgarna när de är i behov av stöd i sin livsföring.  
Verksamhetens målgrupper utgörs av individer och familjer som socialt, ekonomiskt eller av 
andra skäl inte själva klarar av att lösa sin situation och är i behov av stöd. Socialtjänsten är 
den specialistfunktion som träder in som skyddsnät när ingen annan 
myndighet/organisation har ansvaret. Till enhetens målgrupper hör även personer över 65 
år som har behov av insatser och stöd för sin livsföring samt personer med 
funktionsnedsättning som tillhör personkretsen.  Kvalitet inom socialtjänst kan beskrivas i 
termer av att verksamheten svarar mot de krav och mål som gäller enligt lagar, 
förordningar och föreskrifter. Som stöd för detta finns ett ledningssystem för kvalitet som 
omfattar verksamhetens alla delar. Ledningen planerar, leder, kontrollerar, följer upp, 
utvärderar och utvecklar verksamheten. 
De lagar som styr verksamheten är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilt stöd (LSS), Lag 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM), Föräldrabalken (FB) och Barnkonventionen som är lag från 1/1 2020  

Enhet IFO barn och unga  
Enheten riktar sig till barn och unga upp till 18 år, men vid placeringar som längst till 21 år. 
 
Enheten har fortsatt att arbeta med att utveckla kostnadseffektiva insatser på hemmaplan 
som möjliggör en förändring för enskilda, familjer och grupper. Det krävs att det finns 
behandlare med utbildning som kan arbeta i familjerna och ge det stöd och hjälp som 
familjerna behöver. Då det gäller barn och unga med omfattande behov ställs det höga krav 
på att utveckla effektiva metoder och arbetsformer. Familjebehandlarna har under året 
gått utbildning i FFT, Funktionell familjeterapi som är en metod som rekommenderas av 
Socialstyrelsen. En av familjebehandlarna har slutat men den andra har handledning i FFT 
för att få stöd i att arbeta med metoden. Handläggande socialsekreterare gör täta 
uppföljningar av de beslutade insatserna för att säkerställa att insatsen är ”rätt” och ger 
resultat.  
Samverkan sker internt med olika enheter som skola, förskola, vuxen och AME och externt 
med hälso- och sjukvård och polis för att få en helhet kring familjerna. Samverkansrutinen 
för skolan, förskolan och socialtjänsten följs upp och kontinuerliga samverkansträffar har 
genomförts. En ny samverkansgrupp, SSPF (Skola, socialtjänst, polis och fritid) kring barn 
och unga 12-20 år som bedöms vara i riskzon för kriminalitet och missbruk har startats. Det 
har genomförts träffar tillsammans med familjer där det varit anmälningar rörande 
kriminalitet för att tidigt fånga upp problematiken, vilket upplevdes positivt av de 
medverkande.  
 



S i d a  | 96 

En gång i månaden har personal från IFO besökt Vargbroskolan vid lunchtid för att träffa 
och prata med barn och unga och gjort aktiviteter ihop som julquiz.   
 
Enheten arbetar/motiverar för att familjerna ska få, och vilja ta emot stöd i ett tidigt skede, 
förebygga en negativ utveckling och en del i detta är att erbjuda insatser utan beslut från 
myndighetssidan, d.v.s. att det inte ska behöva genomföras en utredning först.  
  
Det har gjorts en utveckling av arbetet med rekrytering av egna familjehem, kunna ge dem 
det stöd de behöver för att vara en attraktiv kommun att vara uppdragstagare i. Det har 
gjorts ett material för handledning till familjehemmen. En rutin kring hur vi ska arbeta för 
ett ”positivt umgänge” med biologförälder har utarbetats utifrån material från 
Socialstyrelsen. De som utreder familjehem har genomgått en utbildning i ”En varaktig 
relation” som är en modell för att få en grundlig familjehemsutredning.  
Målet är att minska behovet av konsulentstödda familjehem vid eventuella nya placeringar.  
 
Statsbidrag för familjehemsvård har under fyra månader bekostat en extra personalresurs 
för att fortsätta arbetet med att utveckla familjehemsvården.  
Samverkan sker kontinuerligt med Kristinehamn och Filipstad kring familjehemsvården för 
att effektivisera arbetet och öka möjligheten till utbyte av personalresurser och familjehem 
mellan kommunerna samt gemensamma utbildningsinsatser för familjehemmen. 
Gemensam föreläsning för familjehem och kontaktfamiljer i traumamedveten omsorg har 
genomförts under hösten.   
 
Kontinuerligt arbete med att behålla en god kvalitét gällande handläggning och insatser på 
hemmaplan, samt hålla oss uppdaterade i gällande föreskrifter och lagar. Utbildningar och 
utvecklingsarbete för att kunna möta familjers olika behov.  
Arbetar för en god arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare så att personalen trivs och 
vill stanna kvar. Kontinuerligt arbete med ärendegenomgångar, ärendemätningar, 
egenkontroll, informationsinsatser samt extern handledning. Nyanställda erbjuds 
introduktion enligt en introduktionsplan samt en egen mentor under 3-4 månader. Under 
hösten startade Yrkesresan som är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling 
som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. 
Den är uppdelade i tre nivåer, ny, van och erfaren. En socialsekreterare har påbörjat nivå ny 
då det endast är den som startat.   
 
Budget och utfall 2022 - 12 

 
 
Analys: I verksamhetens personalkostnader ingår ersättningar (arvode och omkostnad) till 
familjehem, vårdnadsöverflyttade (särskilt förordnade vårdnadshavare), kontaktfamiljer 
och kontaktpersoner. Dygnskostnader för placeringar i konsulentstödda familjehem och 
institutioner redovisas på verksamhetens kostnader exkl. personal. Mera intäkter än vad 
som budgeterats. Placeringar som avslutats samt haft lägre personalbemanning under vissa 
perioder. 
 
Mål 

IFO barn och unga Utfall   
2021

Utfall   
2022

Budget 
2022

Omfördelad 
KS oförutsett

Diff utfall - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Verksamhetens intäkter 2 374 1 505 986 519 
Verksamhetens personalkostnad 10 238 - 9 632 -   10 407 - 775 
Verksamh kostn. exkl. personal 5 316 -   4 406 -   4 579 -   173 
Resultat 13 180 - 12 533 - 14 000 - - 1 467 
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Mål Aktivitet Indikator % / 
Antal 

Målupp-
fyllelse 

Rätts-
säkerhet, 
barn-
perspektiv, ett 
gott 
bemötande 
och service i 
kontakt med 
klienter/bruka
re 

Kvalitetsarbete 
samt kompetens- 
och 
informationsinsatse
r för att säkra 
kvalitén i möten 
med familjer och 
att vi följer gällande 
lagar och 
föreskrifter. 

Egenkontroll, 
ärendegenomgång
ar, 
ärendetyngdsmätni
ngar, 
brukarundersöknin
g och 
introduktionsutbild
ning för nyanställd 
personal. 

Antal inkomna klagomål 
gällande bemötande 

 

Antal avvikelser 

Hur nöjda är familjerna 
med bemötandet 

Resultat i egenkontrollen 
och brukarundersökning 

0 

 

 

2 

 

Analys: Avvikelserna avser en utredning som blivit sen p.g.a. hög arbetsbelastning och 
akuta ärenden prioriterats och en gällande bruten sekretess. Inget att anmärka på i 
egenkontroll utan handläggningen följer riktlinjer och föreskrifter samt påvisar att barn och 
unga får vara delaktiga i utredningar och uppföljningar. Brukarundersökning genomfördes i 
september och oktober. Den visade bra resultat på information och delaktighet t.ex. om 
socialsekreterare efterfrågar familjernas synpunkter och de flesta är nöjda eller ganska 
nöjda med det stöd de får.  

Ett gott 
förebyggande 
arbete 

Föräldragrupper-
/utbildningar i 
föräldraskapsstöd 
och ABC. 

Information på 
hemsidan, 
Facebook m.m. om 
möjligheten att 
söka råd- och 
stödsamtal utan 
beslut om insats. E-
tjänst på hemsidan 
för råd- och 
stödsamtal. 

Information på 
föräldramöten om 
socialtjänstens 
arbete och vad vi 
kan erbjuda för 
insatser 

Antal genomförda 
föräldragrupper-
/utbildningar/antal 
deltagare 

 

 

Antal råd- och stödsamtal 
som familjebehandlarna 
genomfört 

Antal genomförda 
föräldramöten 

 

Antal besök i 
hembesöksprogrammet 

 

1 grupp 
och 2 
deltaga
re 

 

 

43 st. 

 

3 

 

 

0 
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Familjebehandlare 
deltar i 
Familjecentralens 
hembesöksprogra
m tillsammans med 
BHV-sköterska i 
samband med 8-
månadersbesöket. 

 

Analys: Hembesöksprogrammet har inte kommit igång p.g.a. BHV. Föräldramöten har inte 
kunnat genomföras p.g.a. Corona förrän under hösten. Anmälda deltagare till föräldragrupp 
ABC har inte kommit på träffarna av olika anledningar därav det låga antalet deltagare. ABC 
har inte kunnat genomföras under hösten då det saknas utbildad personal. 

Insatser som 
ger ett gott 
resultat och är 
kostnadseffek
tiva 

Insatser för barn 
och unga och deras 
familjer på 
hemmaplan. 

Socialsekreterarna 
ska ha täta 
uppföljningar av 
beslutade insatser 
för att kunna 
bedöma om de ger 
resultat och är 
”rätt” insats. 

Rekryteringsinsatse
r uppdragstagare ex 
familjehem. 

 

Minskade kostnader/färre 
placeringar mot 2020 och 
2021 

 

Att vi ser en positiv 
förändring/utveckling hos 
familjerna. Målen i 
uppdragen/genomförande
planer är uppfyllda 

 

Antal nya utredda 
familjehem i kommunens 
regi, kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner 

 

Minska
de 
kostna
der 

 

Ja hos 
de 
flesta 

 

 

15 st 
varav 4 
familje
hem 

 

Analys: Flera familjer med positiv förändring där målen med insatserna uppfyllts. 
Rekryterat flera nya uppdragstagare, framförallt kontaktpersoner och kontaktfamiljer. 
Rekryteringsaktiviteter genomförda bl.a. på Storfors marknad och Centrumfesten. 
Kostnaderna för placeringar lägre än för 2021 och 2020. 

 
 

Enhet IFO vuxna 
Enheten riktar sig till vuxna från 18 års ålder. 
 
Enheten fortsätter att försöka hitta kostnadseffektiva insatser på hemmaplan bl.a. när det 
gäller skadligt bruk av alkohol och droger. I möjligaste mån är det socialsekreterarna som 
använder sin egen kunskap i behandlingssyfte. Det finns även en nära samverkan med 
vårdcentralen. Vi har ett gott samarbete med Kristinehamns kommun där vi kan köpa 
öppenvårdstjänster för att undvika kostnadskrävande externa placeringar. Trots detta har vi 
ökat våra kostnader i år jämfört med förra året p.g.a. att fler personer behövt 
institutionsvård. En ny grupp som har behövt insatser under hösten är unga vuxna. 
 
En samverkan internt är en förutsättning för att hitta kostnadseffektiva 
hemmaplanslösningar. Det pågår ett fortsatt samverkansarbete mellan IFO och 
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arbetsmarknadsenheten, AME, med syfte att minska kostnaderna för försörjningsstöd. IFO 
ger uppdrag till AME som skriver genomförandeplaner och planerar insatser som både 
gynnar den enskilde och kommunens ekonomi när personer blir självförsörjande. Ett arbete 
har påbörjats att se över riktlinjerna för biståndsbedömning för äldre och funktionsnedsatta 
samt samverkan med vård och omsorg som verkställer insatserna. Syftet är att det ska leda 
till att riktlinjerna blir enklare att tolka och att verkställigheten ska få tydligare uppdrag. 
Behovet av boendestöd ökar och en översyn av hur detta behov ska tillgodoses pågår. Det 
kommer även fler ansökningar från ungdomar som nyligen fyllt 18 år som har behov av stöd 
på olika sätt. En del av dem har varit aktuella för utredning och insatser hos barn/unga 
tidigare. 
 
Det krävs även en god samverkan med externa samverkansparter såsom regionen, 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Det sker bl.a. via samordningsförbundet Östra 
Värmland i olika projekt. En stor del av de personer som uppbär försörjningsstöd är 
sjukskrivna utan ersättning. Där samarbetar vi med försäkringskassan om samordnad 
rehabilitering för att utröna om personen har full arbetsförmåga eller om det finns 
möjlighet till sjukersättning på hel- eller deltid.  
  
Vi fortsätter det förebyggande arbetet mot skadligt bruk av alkohol och droger, våld i nära 
relation samt psykisk ohälsa. På hemsidan finns dessutom en e-tjänst där man kan lämna en 
intresseanmälan för en kontakt med socialtjänsten. Man kan få råd- och stödsamtal utan 
beslut om insats och kan vara anonym. 
 
Det är viktigt att vi arbetar för att bibehålla en god kvalitet gällande handläggning och 
insatser så att en kostnadseffektiv verksamhet kan bedrivas. En god arbetsmiljö är viktig för 
att vara en attraktiv arbetsgivare så att personal vill arbeta kvar och att kompetensen 
bibehålls i kommunen.  
 
Brukarundersökning har genomförts i höst på områdena ekonomiskt bistånd och missbruk. 
För att få ett resultat behövs fem svar på varje område. Från brukare på ekonomiskt bistånd 
svarade tyvärr färre än fem personer, så där fick vi inget resultat. När det gäller 
missbrukssidan svarade fem personer och vi fick ett resultat. Det är svårt att tolka ett 
resultat av så få svar, då endast ett avvikande svar får stora konsekvenser för 
procentsatserna. Det man ändå kan utläsa är att de i stort är nöjda med både bemötande 
och insats. 
 
 
Budget och utfall 2022 - 12 

 
Analys: Årsredovisningen för IFO vuxna visar ett överskott med 2 527 tkr gentemot budget. 
En orsak till överskottet är att en vakans i personalgruppen inte ersatts fullt ut. Dessutom 
har behovet av insatser och kostnaden för försörjningsstöd inte varit lika stort som 
förväntat. 
 

IFO vuxna Utfall   
2021

Utfall   
2022

Budget 
2022

Omfördelad 
KS oförutsett

Diff utfall - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Verksamhetens intäkter 564 377 50 327 
Verksamhetens personalkostnad 4 085 -   3 834 -   4 610 -   776 
Verksamh kostn. exkl. personal 5 046 -   6 016 -   7 440 -   1 424 
Avskrivningar - - - - 
Finansiella kostnader - - - - 
Resultat 8 567 -   9 474 -   12 000 - - 2 527 
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Mål 
Mål Aktivitet Indikator % 

/Antal 
Målupp
-
fyllelse 

Rättssäkerhet, 
gott bemötande 
och service i 
kontakt med 
klienter/brukare 

Kvalitetsarbete samt 
kompetens- och 
informationsinsatser 
för att säkra kvalitén i 
möten med 
klienter/brukare och 
att vi följer gällande 
lagar och föreskrifter. 
Egenkontroll, 
ärendegenomgångar, 
brukarundersökning 
och 
introduktionsutbildnin
g för nyanställd 
personal. 

Antal inkomna 
klagomål  

Antal avvikelser 
gällande brister i 
bemötande, 
dokumentation eller 
informationsöverförin
g 

Hur nöjda är 
klienterna/brukarna 
med bemötandet 

Resultat i 
egenkontrollen och 
uppföljningar i 
verksamhetssystemet 

0 

 

2 

 

 

 

 

100% 

 

Analys: Två avvikelser har inträffat, den ena är en orosanmälan i IFO-mailen som 
missats och den andra är ett sekretess-ärende där kallelse i Cosmic skickats till 
Regionen. Inga stora anmärkningar har upptäckts i varken egenkontroll eller 
uppföljningar. Brukarundersökningen visade endast resultat på missbruksområdet där 
brukarna lämnade återkoppling om ett gott bemötande och bra hjälp. 

Ett gott 
förebyggande 
arbete 

Utveckla det 
förebyggande arbetet 
inom området med 
t.ex. att ordna 
träffpunkter för 
klienter/brukare 

Information på 
hemsidan, Facebook, 
”Freske lufta” m.m. 
om möjligheten att 
söka råd- och 
stödsamtal utan 
beslut om insats. E-
tjänst på hemsidan för 
råd- och stödsamtal. 

Antal deltagare 

Antal råd- och 
stödsamtal som 
genomförts 

 

0 

22 

 

 

 

 

 

3 
ansökan 
via e-
tjänst 

 

Analys: Träffpunkten som har planerats har inte kommit igång p.g.a. resursbrist. Antal 
råd- och stödsamtal har under året varit högt, vilket är bra då ett förebyggande arbete 
kan starta. 

Insatser som ger 
ett gott resultat 
och är 
kostnadseffektiv
a 

Insatser för vuxna på 
hemmaplan. 
Samarbete med andra 
aktörer för att kunna 
erbjuda ytterligare 

Minskade 
kostnader/färre 
placeringar mot 2020 
och 2021. 

Ökad 
kostnad 
56% 

 

80% 
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hemmaplanslösningar
. 

Uppföljningar av 
beslutade insatser för 
att kunna bedöma om 
de ger resultat och är 
”rätt” insats. 

 

Brukare/klienter som 
är nöjda med 
insatsen. 

Att vi ser en positiv 
förändring/utveckling 
hos brukare/klienter. 

 

18 st 

 

 

 

Analys: Interna insatser används i första hand, men ibland är behoven så stora att extern 
behandling behövs vilket har varit nödvändigt hos fler personer i år än föregående. 
Insatser i form av behandling och stödsamtal har lett till att 18 klienter fått en positiv 
förändring. Brukarundersökningen på missbruksområdet visade 80% nöjdhet med 
insatsen.  

Personer med 
försörjningsstöd 
ska komma ut i 
egen försörjning 

Fortsatt arbete med 
personer som har 
långvarigt behov av 
försörjningsstöd 
genom individuella 
planer och tätt 
samarbete med AME. 

Minskade kostnader 
för ekonomiskt 
bistånd jmf med 2020 
och 2021. 

 

Minskat 
13 %  

Analys: Arbetet med individuella planer och samarbetet med AME fortlöper och medför 
att kostnaden för försörjningsstödet fortsätter att sjunka. 

Personer som är 
färdigvårdade på 
sjukhus ska tas 
hem inom tre 
dagar 

Att 
biståndshandläggare 
planerar hem 
patienter/kunder så 
att betalningsansvar 
till Regionen inte 
uppstår  

Att inget 
betalningsansvar 
hamnar på 
kommunen 

1 tillfälle 
 

Analys: Vid ett tillfälle har regionen fakturerat kommunen för kvarliggande patient. 
Anledningen har varit att det inte funnits personal inom hemtjänst som kunnat arbeta 
under helg.  

 
 
 

Enhet särskilt boende 
Särskilt boende är en boendeform som anpassats för äldre med stort behov av omsorg. I 
kommunen finns särskilda boendena Sjögläntan och Humlegården vilket tillika är ett 
korttidsboende. Plats inom särskilt boende kan erhållas efter ansökan till kommunens 
biståndshandläggare. Verksamheten utför också HSL-insatser (Hälso- och sjukvårdsinsatser) 
på ordination från sjuksköterska och rehabilitering. 
 
Under året har vi fortfarande högre krav på skyddsutrustning inom vård och omsorg för att 
förebygga covid-19. Personalen ska fortsatt göra PCR test vid förkylningssymtom och 
stanna hemma. Kostnaden har ökat kraftigt för skyddsutrustning, från våra upphandlade 
leverantörer. 
 



S i d a  | 102 

Natteamet har from 1/4-22 fått ny veckoarbetstid, enligt avtal, så nu är den 34.20 istället 
för 36.33  timmar/vecka. Natteamet består nu av 5 personal varje natt mot tidigare 4 
personal, på grund av fler insatser/larm/resor i hemtjänsten nattetid, vilket gör att personal 
inte hinner in för att hjälpa till på Sjögläntan. Verksamheten har också börjat med E-tillsyn 
via digital tillsynskamera i hemtjänsten nattetid för att kunden ska få känna självständighet, 
ostörd nattsömn men samtidigt känna trygghet. 
Utifrån avtalen med SKR och Kommunal har en tillfällig utökning till 100 % erbjudits 
tillsvidareanställd personal. Vid utökad tjänst får personalen även täcka frånvaro i andra 
verksamheter inom vård- och omsorg. Detta har ökat personalnöjdheten och minskat 
stressen. I nya LAS-regeln from 1/10-22 stärktes den överenskommelsen att heltid är norm. 
 
Verksamheten fortsätter att jobba i planeringssystemet Intraphone som underlättar 
planering och struktur av det dagliga arbetet. 
 
Verksamheten har haft möjlighet via statsbidrag att ha en aktivitetssamordnare, där 
kunderna har haft aktiviteter som sittgympa, tipspromenad, spel, sång och musik. Detta har 
varit mycket uppskattat och fullsatt på alla träffar. 
 
Tillsyn av Anticimex, miljö och hälsa har gjorts vid Sjögläntan under delåret, med bra 
resultat för verksamheten. 
 
Introduktion av nya medarbetare inom vård och omsorg för att ersätta ordinaries frånvaro 
under sommaren har utförts. I år ökade svårigheterna att hitta personal till sommaren. Hög 
frånvaro bland personal under den andra semesterperioden resulterade i kvalificerad 
övertid. 
  
Verksamheten har tagit emot elever från Vård- och omsorgsprogrammet. 
 
Ett arbete för att förebygga långtidssjukskrivning pågår i samverkan med 
företagshälsovården som kontaktar personal vid upprepad korttidsfrånvaro. 
 
Budget och utfall 2022 - 12 

 
Analys:  
Verksamheten gör ett negativt resultat med 4 635 tkr. 
Det negativa resultatet beror delvis på att grundbemanningen inte är tillgodosedd, kvalificerad 
övertid vid sjukdom, samt ökad vårdtyngd p.g.a. hot och våld och högre arbetsbelastning. Högre 
kostnader för skyddsutrustning. Högre kostnader för livsmedel. 
Personal ska fortsatt vara hemma med förkylningssymtom samt testa sig. 
Personal har fått tillfällig utökning till 100%. Detta har också inneburit att vi ej behövt ta in 
timvikarier i samma utsträckning vid frånvaro. Vi har också haft resurspass på schemat där vi även 
hjälpt till i hemtjänst vid frånvaro.  
 

Särskilda boende Utfall   
2021

Utfall   
2022

Budget 
2022

Omfördelad 
KS oförutsett

Diff utfall - budget 
2022, inkl. 

omfördelade medel
Verksamhetens intäkter 8 725 10 246 7 315 2 931 
Verksamhetens personalkostnad 35 186 - 36 327 - 29 503 - 6 824 -                      
Verksamh kostn. exkl. personal 9 992 -   10 500 - 9 758 -   742 -                         
Avskrivningar 54 -         55 -         54 -         1 -                              
Finansiella kostnader - - - - 
Resultat 36 507 - 36 635 - 32 000 - - 4 635 -                      
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Fortsatt arbete med att titta på lösningar för att täcka vakanser med ordinarie personal samt att 
inte ersätta alla timmar på vakanta arbetspass. Förslag till åtgärder: 

 Samordna schemaläggning med hemtjänst 
 Köpa lunch utifrån, ta bort matlagning från Särskilt boende, riskbedömningar görs vid 

förändringar 
 Frivilligt delade turer 
 Ta bort tillfälliga utökningen 100% sysselsättningsgrad - konsekvens mer timvikarier 

 
 

Mål 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målup

p-
fyllels
e 

Behovsanpassade 
personalschema 

Schemaläggning 

 

Kundens mätbara 
behov av tid 
kontra utförda 
arbetstimmar 

Nytt schema 
var 8:e vecka  

Analys: Bemanningskrav läggs efter kundens behov. Då bemanningskrav inte är 
uppfyllt så pågår ett arbete för att hitta andra schemalösningar, för att minska på 
antal timvikarier. Olika förslag har lagts fram till personal samt att personal har fått 
komma med förslag. Riskbedömningar har gjorts. Schema läggs efter kundens 
behov och bemanningskrav. Personalen har inte önskeschema men får lägga in 
önskemål inför varje schemaperiod.  

100 % 
registreringar i 
BPDS av kunder 
med 
demensdiagnos 

Registrera kunder i 
BPSD 

Antal 
registreringar i 
BPSD 

12 st 
 

Analys: Kunder med demensdiagnos registreras i BPSD systemet och handlingsplan 
tas fram vid teammöten  

0 % trycksår, 
undernäring, 
blåsdysfunktion 

Registrera 
riskbedömningar i 
Senior Alert 

Antal 
registreringar i 
Senior Alert 

48 st  
 

Analys: Riskbedömningar görs var 3:e månad eller vid förändring. När bedömningen 
visar på risker för kund, gör personal/kontaktman en åtgärdsplan för att förebygga 
riskerna  

100 % upprättade 
genomförandepla
ner 

Använda metoden 
IBIC vid 
upprättande av 
genomförandepla
ner 

Antal upprättade 
genomförandepla
ner 

100 % 
 

Analys: Genomförandeplan skapas tillsammans med kund senast 14 dagar efter 
inflyttning samt uppdateras var 3:e månad eller vid förändring 

Ingen ökad 
korttidsfrånvaro 
hos personalen 

Korttidsutredning
ar och 
uppföljningssamta
l 

Statistik från 
personalavdelning
en 

1 
dagsfrånvar
o tillfällen: 
126 stycken. 
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2-14 dagar 
227 tillfällen, 
1012 dagar 

Frånvaroda
gar i 
snitt/anställ
d 18,412 

Frånvaroda
gar totalt: 
3072 

 

Analys: Personal inom vård och omsorg måste vara hemma vid förkylningssymtom 
samt göra PCR test, det bidrar även till att personal har hög korttidsfrånvaro.  
Samtal med personal vid hög korttidsfrånvaro samt Företagshälsovård 

100 % nöjda 
kunder 

Utvärdera och 
följa upp 
brukarundersöknin
g 

Statistik från 
Socialstyrelsens 
brukarundersöknin
g 

 
 

Analys: För få kunder fyllde i enkäten, inget resultat redovisas  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-02-03 
Diarienummer 
KS/2023:32 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 
Diarienummer: KS/2023:32 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Storfors Kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en 
medlemsorganisation som äger dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ). 
Dotterbolaget hanterar lån till kommuner och regioner i Sverige. 
 
På grund av Finansinspektionens ändrade regler om kapitalbas hos Kommuninvest är det i 
den ekonomiska föreningen beslutat att i flera steg höja kapitalbasen. Storfors kommun gjorde 
en utbetalning i slutet av 2020, under 2021 behövdes ingen utbetalning, och under år 2022 
höjdes kapitalinsatsen till en nivå av 1 100 kronor per invånare. För år 2023 ska nivån höjas 
med ytterligare 100 kronor per invånare till 1 200 kronor. Det innebär enligt Kommuninvests 
prognos på betalningar att ca 532 tkr ska betalas av Storfors kommun under året. 
Prognos för utbetalning år är 2024 942 tkr. 
 
I november 2020 fattade KF beslut om att låta kommunstyrelsen hantera beslut och åtgärder 
till följd av ökade krav på kapitalinsats i den ekonomiska föreningen (KF/2020 § 93) upp till 
ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. Kommunstyrelsen 
bemyndigades att utse särskilt angiven person för att för kommunstyrelsens räkning vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten. 
 

Finansiering 
Utbetalningen kommer att öka värdet på andelarna i Kommuninvest Ekonomisk förening. 

Beslutsunderlag 
KF § 93 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 
Ekonomisk förening 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

- Storfors kommun betalar ut kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomisk förening till 
2022 års nivå av 1 200 kronor per invånare efter anmodan från betalningsmottagaren. 

- Utse ekonomichef Annette Olsson att hantera och attestera utbetalningen. 
 

Beslutet ska skickas till 
Annette Olsson, Ekonomichef 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-01-26 
Diarienummer 
KS/2023:90 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Tjut Instruktioner till ombud vid Bolagsstämma 2023 för 
AB Storfors Mark- & Industrifastigheter 
Diarienummer: KS/2023:90 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Instruktioner till ombud vid bolagsstämma för AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter 2023 
Instruktioner till ombud vid ordinarie bolagsstämma för kommunens aktiebolag behöver 
upprättas. Ombudet är valt av kommunfullmäktige. 
 
Förutom formaliafrågor, behövs det beslutas om: 
Att fastställa resultaträkningen och balansräkningen. 
Att resultatet balanseras i ny räkning. 
Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
Att välja de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som kommunfullmäktige tillsatt intill 
tiden för nästa årsstämma. 
 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning AB Storfors Mark- och Industrifastigheter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Att som instruktioner till ombud vid bolagsstämma för AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter 2022, förutom formaliafrågor, besluta om 
Att fastställa resultaträkningen och balansräkningen 
Att resultatet balanseras i ny räkning 
Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året 
Att välja de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som kommunfullmäktige tillsatt intill 
tiden för nästa årsstämma. 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Annette Olsson, Ekonomichef 
Stefan Valentin Larsson, ombud Storfors Mark- och Industrifastigheters bolagsstämma 
Hans Jildesten, ordförande AB Storfors Mark- och Industrifastigheter 
 







Investeringsbudget Storfors kommun 2023-02-28
Större poster särredovisade

2023 2024 2025 2026
Kommunövergripande summa 18 300 000    8 250 000      7 550 000      6 950 000      

Varav vägar 3 500 000      2 000 000      2 000 000      2 000 000      
Varav park 900 000         900 000         500 000         
Varav belysning 800 000         450 000         
Varav fordon 800 000         400 000         400 000         
Varav tillagningskök finansierat 50% av kommundelegationen 5 200 000      
Varav energisparåtgärder finansierat 50% av kommundelegationen 1 800 000      
Varav fibrering av kommunen 4 300 000      
Varav simbassängen 2 500 000      

Skolan summa 25 000           25 000           25 000           25 000           

Vård och stöd summa 225 000         225 000         225 000         225 000         

Summa kommunal verksamhet 18 550 000    8 500 000      7 800 000      7 200 000      

Affärsverksamhet VA summa 2 700 000      10 425 000    2 625 000      4 250 000      
Varav ledningsnät och pumpstationer 1 300 000      1 675 000      1 375 000      1 000 000      
Varav VA Kyrksten 250 000         250 000         250 000         250 000         
Varav utvidga VA-området 7 500 000      2 000 000      

Investeringar per år kommunal verksamhet samt VA 21 250 000    18 925 000    10 425 000    11 450 000    

Totalt för mandatperioden:
Kommunal verksamhet 42 050 000    
Affärsverksamhet VA 20 000 000    
Summa 62 050 000    

Investering som blivit dyrare än planerat minskar utrymmet för övriga investeringar.
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-01-04 
Diarienummer 
KS/2023:18 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Ansökan om att bedriva fristående pedagogisk 
verksamhet 
Diarienummer: KS/2023:18 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om att bedriva fristående pedagogisk verksamhet har inkommit till Storfors kommun 
2023-01-02.  
 I skollagen 25 kapitel nämns annan pedagogisk verksamhet. En av dessa verksamhetsformer 
är pedagogisk omsorg.  Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem. 
Verksamheten kan bedrivas i eget eller i andras hem eller i en särskild lokal. Till skillnad från 
när det gäller erbjudande av förskola och fritidshem är det inte ett krav att kommunen måste 
erbjuda pedagogisk omsorg. Men kommunen ska sträva efter att erbjuda pedagogisk omsorg i 
stället för förskola eller fritidshem till de barn vars vårdnadshavare önskar det. 
 (25 kapitlet 2 § skollagen och Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk 
omsorg, sidan 11.) 
 
2009 fattade riksdagen beslut om att införa nya bestämmelser om kommunens godkännande 
av verksamhet i enskild regi samt kommunens skyldighet att betala bidrag.  Det är den 
kommun där verksamheten ska bedrivas som ska godkänna den fristående förskolan eller den 
fristående pedagogiska verksamheten. Kommunen ska även ge bidrag till och ha tillsyn över 
verksamheten. Huvudregeln är att en kommun bara ska godkänna och ge bidrag till 
huvudmannen för fristående förskola eller pedagogisk verksamhet om den är öppen för alla 
barn som ska erbjudas förskola. Kommunen ska också bedöma om huvudmannen har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.  
Följande förutsättningar ska i enlighet med 25 kap 7, 10-14 § skollagen vara uppfyllda för att 
kommunen ska godkänna och ge bidrag till den fristående pedagogiska 
omsorgsverksamheten:  

 Den enskilde huvudmannen ska enligt kommunens bedömning ha förutsättningar att 
följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet.  

 Verksamheten ska inte innebära några påtagliga negativa följder för kommunens 
motsvarande verksamhet.  

 Verksamheten ska vara öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att 
erbjuda motsvarande verksamhet. Hemkommunen är dock inte skyldig att lämna 
tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Kommunen får besluta att en enskild 
huvudman har rätt till bidrag trots att villkoret i denna punkt inte är uppfyllt, om det 
finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär.  

 Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek.  
 Verksamheten ska bedrivas med anpassad utrustning i ändamålsenliga lokaler och 

utemiljö. 
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KOMMUN Datum 

2023-01-04 
Diarienummer 
KS/2023:18 

 I barnens vistelse ska ingå frukost, ett lagat mål mat samt mellanmål beroende på 
barnens vistelsetid. Kosten ska vara variationsrik, näringsriktig och vällagad. 
Specialkost ska erbjudas vid behov 

 Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet, och med sådan 
personlig lämplighet, att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet 
kan tillgodoses.  

 Verksamheten ska erbjuda vad en motsvarande kommunal verksamhet skulle kunna 
erbjuda.  

 Fristående förskola och pedagogisk omsorg omfattas av de nationella styrdokumenten 
och riktlinjerna såsom kommunal verksamhet. 

 
I skolverkets nya regel från januari 2023 innebär också tydligare kvalitetskrav. Den 
pedagogiska omsorgen ska förbereda barnen för fortsatt lärande och utbildning inom 
skolväsendet. Huvudmannen måste också ge särskilt stöd till barn som behöver sådant stöd i 
sin utveckling. Vidare ska personalen ges möjlighet till kompetensutveckling. Huvudmannen 
måste även systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten. 
Kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 
 
På ansökningsblanketten beskrivs de delar som ska ingå i ansökan, t ex beskrivning av 
verksamheten med pedagogisk inriktning, personalens utbildning, barngruppens storlek och 
sammansättning, ekonomisk kalkyl, affärsplan etc. Dessa delar är uppfyllda 

Finansiering 
Belastar verksamhet 4071.  
 
För att erhålla fullt bidrag krävs att den fristående verksamheten har öppet tolv timmar per 
dag, fem dagar i veckan och tolv månader om året enligt Riktlinje Godkännande och tillsyn av 
fristående förskolor och pedagogisk verksamhet, Storfors kommun. ” 
Bidrag ska lämnas för varje barn som tas emot i den fristående pedagogiska omsorgs-
verksamheten. Hemkommunen lämnar dock bara bidrag för barn i den omfattning den är 
skyldig att erbjuda motsvarande kommunal verksamhet. Bidrag utbetalas till godkänd 
fristående verksamhet varje månad efter redovisning av: 
 
• Antal barn som är inskrivna i verksamheten  
• Personuppgifter för barn folkbokförda i Storfors kommun  
• Namn och folkbokföringsort för barn skrivna i annan kommun  
• Information om barn som enbart går i allmän förskola 15 timmar per vecka, alternativt 

är placerade 15 timmar per vecka för att förälder/vårdnadshavare är föräldraledig eller 
arbetslösa. 

 
Om godkännandet återkallas, eller övriga villkor enligt ovan inte längre är uppfyllda, 
återkallas rätten till bidrag. Kommunstyrelsen beslutar årligen om bidragsbelopp per barn och 
månad. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Hemkommunen 
är inte skyldig att lämna tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd om betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. I sådana fall behöver 
den fristående pedagogiska omsorgsverksamheten inte heller ta emot barnet.  
Bidraget (grundbelopp) till fristående pedagogisk omsorg avser ersättning för  
1. omsorg och pedagogisk verksamhet,  
2. pedagogiskt material och utrustning,  
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3. måltider,  
4. administration,  
5. mervärdesskatt och  
6. lokalkostnader.  
 
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning 
av resurser till den egna motsvarande verksamheten.  
Därutöver ska bidrag (tilläggsbelopp) lämnas för barn som har ett omfattande behov av 
särskilt stöd efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den 
egna motsvarande verksamheten.  
 
 
Förslag Ersättning/bidragsbelopp  2023:  
Förskola och pedagogisk omsorg:  IKE Enskild/förskola 
Barn 0-5 år deltidsplats (15 tim)  86 830 92 040 
Barn 0-5 år heltidsplats  144 716 153 399 
Skolbarnomsorg  38 489 40 798 
 
Antal barn hos den fristående pedagogiska verksamheten räknas i antal barntimmar/vecka.  
Det finns inget tak för antal barn, det bestämmer den fristående pedagogiska verksamheten. 
Dock ska alla barns behov kunna tillgodoses. 
 

Beslutsunderlag 
Bifogad ansökan samt Riktlinje Godkännande och tillsyn av fristående förskolor och 
fristående pedagogisk verksamhet.  Storfors kommun. 
 
Enligt Skollagen 25 kap 7, 10-14 § ska den fristående pedagogiska omsorgsverksamheten  
inte innebära några påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet. 
Den kommunala förskoleverksamheten har samma lokalkostnad och personalkostnad även 
om det startas en fristående pedagogisk omsorg.  Om ett antal barn placeras hos den fristående 
pedagogiska omsorgen behöver ytterligare personal dras ned inom den kommunala 
förskoleverksamheten för att nå budgetram.  
 
Förskoleverksamheten i Storfors kommun uppfyller mer än väl kravet på att få placering inom 
förskolan inom en viss tidsram. Inga köer finnes utan behov tillgodoses direkt. 
Vårdnadshavare lämnar önskemål om placering. Placering av barn görs av skolledning i god 
dialog med vårdnadshavares önskemål. Ett gott samarbete finnes med familjecentralen där 
IFO, Öppna förskolan, mödravårdscentral och barnhälsovård finns att tillgå. 
Förskolan i kommunen erbjuder en likvärdig utbildning. 
I läroplan för förskolan (Lpfö2018) betonas det pedagogiska uppdraget än tydligare än i 
tidigare läroplaner för förskolan: 
”I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen 
med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande 
hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant 
eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara för det 
pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns 
utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som 
arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. 
barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.” 
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KOMMUN Datum 
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Diarienummer 
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Om barn med behov placeras vid fristående pedagogisk omsorg är kommunen inte skyldig att 
lämna tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Kommunen får besluta att en enskild 
huvudman har rätt till bidrag trots att villkoret i denna punkt inte är uppfyllt, om det finns skäl 
med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär.  
 
Vid eventuell sjukdom av personal på den fristående omsorgsverksamheten behöver 
vårdnadshavare vara hemma och ta hand om barnet eftersom någon annan placering av barnet 
inte är aktuellt än hos den fristående omsorgsverksamheten och för att annan personal inte 
finns att tillgå vid denna.   Den fristående pedagogiska verksamheten har rätt till två 
stängningsdagar för planering och kompetensutveckling.  Omsorg måste dock kunna erbjudas 
av enskild pedagogisk omsorg om vårdnadshavare inte har möjlighet till tillsyn. 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
 
Att avslå ansökan att få bedriva fristående pedagogisk verksamhet utifrån motivering ovan. 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Izindre, skolchef 
Erik Rådberg, rektor Bjurtjärns skola 
Maria Smeds, rektor Kroppaskolan 
Lena Duvander, Bitr. rektor Kroppaskolan 
Jesper Fromholdt, Tf rektor Vargbroskolan  
Anette Olsson, ekonomichef 
Ansökande part 
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Bakgrund 
Riksdagen fattade den 22 april 2009 beslut om att införa nya bestämmelser om bland annat 

kommunens godkännande av verksamhet i enskild regi samt kommunens skyldighet att betala 

bidrag. Det infördes också en utökad skyldighet för kommunen att informera om fristående 

verksamhet som kommunen har godkänt liksom om möjligheten att bedriva sådan.  

 

Fristående förskola  
Det är den kommun där verksamheten ska bedrivas som ska godkänna den fristående förskolan. 

Beslutet ska avse en viss förskoleenhet. Kommunen ska även ge bidrag till och ha tillsyn över 

verksamheten. Huvudregeln är att en kommun bara ska godkänna och ge bidrag till huvudmannen 

för den fristående förskolan om den är öppen för alla barn som ska erbjudas förskola. Kommunen 

ska också bedöma om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

utbildningen, bland annat förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens regler samt 

läroplanens mål och riktlinjer. De allmänna bestämmelserna om förskola i skollagen gäller 

även för fristående förskolor.  

 

Fristående pedagogisk omsorg  
De verksamhetsformer som tillsammans benämns ”annan pedagogisk verksamhet” regleras i 25 

kap. skollagen. En av dessa verksamhetsformer är pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg 

erbjuds i stället för förskola eller fritidshem och kan bedrivas i kommunal eller enskild regi t.ex. 

olika flerfamiljslösningar eller i form av traditionellt familjedaghem.  

Verksamheten kan bedrivas i eget eller andras hem eller i en särskild lokal.  

 

 

Omfattning  
I enlighet med riksdagens beslut ska kommunen godkänna enskilda verksamheter inom förskola 

och pedagogisk omsorg samt betala ut bidrag. Kommunen har också tillsynsansvar för 

bidragsberättigade fristående verksamheter.  

 

Styrdokument  
Skollagen SL (2010:800)  

Läroplan för förskolan (Lpfö98 – reviderad 2010) (enbart vägledande för pedagogisk omsorg)  

Skolverkets Allmänna råd om förskolan  
Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg. 

 

Syfte  
Att följa de nationella riktlinjerna för beslut om godkännande och beviljande av bidrag till 

enskilda huvudmän inom förskoleverksamhet och pedagogisk omsorgsverksamhet.  
Att säkerställa likvärdighet mellan kommunala och enskilda huvudmän och verksamheter. 

 

Ansvar för efterlevnad  
Enskilda huvudmän som blir godkända och beviljas bidrag ansvarar för efterlevnad av 

riktlinjerna. Kommunen ansvarar för godkännande och beslut om bidrag samt för tillsyn. 
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Övergripande krav på verksamheten  
 

Allmänt  
Fristående förskola och pedagogisk omsorg omfattas av de nationella styrdokumenten och 

riktlinjerna i samma utsträckning som motsvarande kommunal verksamhet. Kommunstyrelsen 

bedömer vid ansökan om godkännande samt vid tillsyn om verksamheten har god kvalitet med 

utgångspunkt i:  

 

 Skollagen SL (2010:800)  

 Läroplan för förskolan (Lpfö98 – reviderad 2010) (enbart vägledande för pedagogisk 

omsorg)  

 Skolverkets Allmänna råd om förskolan  

 Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg  

 
Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler och ha en behovsanpassad utemiljö där 

hänsyn är tagen till barns behov av god arbetsmiljö för aktiviteter och vila. Ute- och innemiljön 

ska möjliggöra pedagogisk verksamhet i linje med nationella krav. Lokalerna ska vidare vara 

trygga, säkra, hygieniska och rökfria. De ska även vara godkända av brand- och 

miljömyndigheterna (gäller ej verksamhet som bedrivs i hemmet). 

 

Fristående förskola  
Den kommun där den fristående förskolan är belägen beslutar om godkännande av denna. Efter 

beslut om godkännande ska kommunen ge bidrag till och utöva tillsyn över verksamheten.  

Följande förutsättningar ska enligt skollagen 2 kap. 5 § och 8 kap. 18-20 §§ vara uppfyllda för att 

kommunen ska godkänna och ge bidrag till den fristående förskolan:  

 

 Den enskilde huvudmannen ska enligt kommunens bedömning ha förutsättningar att följa 

de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet.  

 Verksamheten ska inte innebära några påtagliga negativa följder för kommunens 

motsvarande verksamhet.  

 Den fristående förskolan ska som huvudregel vara öppen för alla barn som ska erbjudas 

förskola. Kommunen kan medge undantag utifrån förskolans särskilda karaktär, 

exempelvis att verksamheten begränsas till barn vars föräldrar är medlemmar i ett 

föräldrakooperativ.  

 Den fristående förskolan ska enligt kommunens bedömning ha förutsättningar att följa de 

föreskrifter som gäller för utbildningen, till exempel bestämmelserna i skollagen samt mål 

och riktlinjer i förskolans läroplan.  

 Den fristående förskolan ska erbjuda allmän förskola från och med höstterminen det år 

barnet fyller tre år på samma villkor som motsvarande kommunal verksamhet.  

 Den fristående förskolan ska erbjuda förskola minst tre timmar per dag eller 15 timmar i 

veckan till barn över ett år vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård av 

annat barn på samma villkor som motsvarande kommunal verksamhet.  

 En förskolechef ska leda och samordna arbetet vid den fristående förskolan.  

 Det ska finnas förskollärare anställda vid den fristående förskolan som ansvarar för att 

undervisningen bedrivs i enlighet med läroplanens mål och riktlinjer.  

 Den fristående förskolan ska stimulera barnens utveckling och lärande samt erbjuda en 

trygg omsorg.  

 Den fristående förskolan ska ge stöd till inskrivna barn som på grund av fysiska, psykiska 

eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling på samma villkor som motsvarande 
kommunal verksamhet.  
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 Barngruppen ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska även i övrigt 

erbjudas en god miljö. 

  I barnens vistelse ska ingå frukost, ett lagat mål mat samt mellanmål beroende på 

barnens vistelsetid. Kosten ska vara variationsrik, näringsriktig och vällagad. 

Specialkost ska erbjudas vid behov 

 Den fristående förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.  

 Personalen i den fristående förskolan ska erbjuda och genomföra utvecklingssamtal med 

barnens vårdnadshavare i enlighet med aktuell lagstiftning. Personalen ska även i övrigt 

fortlöpande föra samtal med vårdnadshavarna om barnets utveckling. Det övergripande 

ansvaret för detta ska ligga på en förskollärare i den fristående förskolan.  

 

 

Fristående pedagogisk omsorg  
Den kommun där den fristående enheten för pedagogisk omsorg är belägen beslutar om 

godkännande av denna. Efter beslut om godkännande ska kommunen ge bidrag till och utöva 

tillsyn över verksamheten.  

Följande förutsättningar ska i enlighet med 25 kap 7, 10-14 §§ skollagen vara uppfyllda för att 

kommunen ska godkänna och ge bidrag till den fristående pedagogiska omsorgsverksamheten:  

 

 Den enskilde huvudmannen ska enligt kommunens bedömning ha förutsättningar att följa 

de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet.  

 Verksamheten ska inte innebära några påtagliga negativa följder för kommunens 

motsvarande verksamhet.  

 Verksamheten ska vara öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda 

motsvarande verksamhet. Hemkommunen är dock inte skyldig att lämna tilläggsbelopp 

för ett barn i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter uppstår för kommunen. Kommunen får besluta att en enskild huvudman har 

rätt till bidrag trots att villkoret i denna punkt inte är uppfyllt, om det finns skäl med 

hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär.  

 Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek.  

 Verksamheten ska bedrivas med anpassad utrustning i ändamålsenliga lokaler och 

utemiljö. 

  I barnens vistelse ska ingå frukost, ett lagat mål mat samt mellanmål beroende på 

barnens vistelsetid. Kosten ska vara variationsrik, näringsriktig och vällagad. 

Specialkost ska erbjudas vid behov 

 Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet, och med sådan personlig 

lämplighet, att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan 

tillgodoses.  

 Verksamheten ska erbjuda vad en motsvarande kommunal verksamhet skulle kunna 

erbjuda.  

 

 

Godkännande av fristående verksamhet  

 
Fristående förskola/pedagogisk omsorg  
Den kommun där den fristående förskolan /pedagogisk omsorg är belägen beslutar om 

godkännande av denna efter bedömning att den uppfyller kraven. Efter beslut om godkännande 

ska kommunen ge bidrag till och utöva tillsyn över verksamheten.  
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Ansökan om godkännande  
Ansökan om godkännande av fristående verksamhet ska göras skriftligen och på kommunens 

ansökningsblankett, normalt senast 6 månader före beräknat startdatum. Vid särskilda skäl kan 

kortare ansökningstid tillämpas. Ansökningsblankett finns att tillgå genom Storfors kommuns 

webbplats, www.storfors.se.  

Ansökan ska för att kunna godkännas vara fullständig och då även vad gäller företagsregistrering 

och F-skattsedel. Högst ett år gamla utdrag ur belastningsregistret ska lämnas för anställda i 

verksamheten, för huvudmän som arbetar i verksamheten samt för övriga som vistas i 

verksamheten under anställningsliknande förhållanden, exempelvis praktikanter och 

familjemedlemmar som oavlönat arbetar i verksamheten.  

Som underlag för bedömning av den fristående verksamhetens förutsättningar att följa de 

föreskrifter som gäller för utbildningen ska de handlingsplaner och dokumenterade rutiner som 

specificeras på ansökningsblanketten biläggas ansökan.  

Efter att den enskilda huvudmannen lämnat in en komplett ansökan om godkännande av 

fristående förskola eller pedagogisk omsorgsverksamhet gör enhetschef förskola en 

etableringskontroll, se rubriken ”Tillsyn”.  

Efter godkännande krävs att verksamheten startar inom ett år räknat från dagen för 

kommunstyrelsens beslut. Därefter måste huvudmannen söka nytt godkännande om verksamheten 

inte startat.  

 

Upphävande av godkännande  
Om fristående förskola eller pedagogisk omsorgsverksamhet helt eller till väsentlig del ändras 

eller flyttas ska beslutet om godkännande upphävas. Om huvudmannen avser att fortsätta bedriva 

den ändrade eller flyttade verksamheten måste ett nytt godkännande sökas.  

 

Huvudmannen ska med god framförhållning, senast 6 månader före planerad förändring, meddela 

enhetschef förskola och vårdnadshavarna om ändring, flytt eller avveckling av verksamheten 

planeras.  

 

Om avveckling av verksamheten planeras ska huvudmannen anmäla detta till kommuns- 

styrelsen på särskild blankett, som finns att tillgå via Storfors kommuns webbplats, 

www.storfors.se. Kommunstyrelsen beslutar om upphävandet av godkännandet. 

Godkännande kan också upphävas om den enskilda huvudmannen inte rättar sig efter 

föreläggande vid tillsyn enligt skollagen 26 kap. 10-16 §§. 

 

Taxa  
Barnomsorgsavgiften får inte överstiga maxtaxan för barnomsorg. 
 

Administration och urval  
Den enskilda huvudmannen ansvarar själv för att administrera verksamhetens kö, fakturering av 

föräldraavgifter och kravhantering.  

Om det inte finns plats för alla sökande till förskola eller pedagogisk omsorg som bedrivs av 

enskild huvudman ska urval av barn göras på de grunder som Storfors kommun tillämpar för 

motsvarande verksamhet.  
Vidare ansvarar huvudmannen för att skyndsamt meddela enhetschef för förskola om barn som 

önskat plats i den fristående verksamheten inte kan placeras inom tre månader från ködatum. 

 

  

http://www.storfors.se/
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Stängningsdagar  
Fristående verksamheter ska hålla öppet enligt de krav som specificeras under ”Bidrag till 

fristående verksamhet”. Fristående verksamheter har rätt till två stängningsdagar per år för 

personalens planering och kompetensutveckling. Den enskilda huvudmannen ansvarar dock för att 

erbjuda omsorg för barn vars vårdnadshavare inte kan ordna tillsyn på annat sätt.  

 
Den enskilda huvudmannens ansvar  
Det är huvudmannen för förskola och pedagogisk omsorg i enskild regi som har till uppgift att se 

till att de nationella målen uppfylls och att verksamheten har en god kvalitet och säkerhet samt i 

övrigt genomförs i enlighet med de bestämmelser i skollagen och övriga nationella riktlinjer som 

är aktuella för respektive verksamhetsform.  

Den enskilda huvudmannen ansvarar enligt skollagen 2 kap 31 § för att den som erbjuds 

anställning inom verksamheten lämnar ett högst ett år gammalt utdrag ur belastningsregistret 

enligt lagen om belastningsregister. Den som inte har lämnat registerutdrag får inte anställas. Ett 

sådant registerutdrag ska även lämnas av den som arbetar i verksamheten under anställnings-

liknande förhållanden eller genomför praktik enligt bestämmelserna i skollagen 2 kap. 31 §.  

Den enskilda huvudmannen ska tillse att samtliga som är verksamma inom fristående förskola 

eller pedagogisk omsorg undertecknar förbindelse om tystnadsplikt enligt skollagen 29 kap 14 § 

och offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 23 kap 1,3,8 §§.  

Den enskilda huvudmannen ska hålla handlingar som rör enskilds personliga förhållanden i säkert 

förvar och skydda dem från obehörig insyn.  

Den enskilda huvudmannen, det enskilda företaget, är arbetsgivare för personalen och svarar 

därmed för att anställnings- och arbetsmiljövillkor uppfylls enligt gällande lagstiftning (t.ex. lagen 

om anställningsskydd, arbetsmiljölagen samt gällande kollektivavtal angående löne- och 

anställningsvillkor).  

Den enskilde huvudmannen ansvarar för att det finns ett vikariesystem för de anställda. 

 

Den enskilda huvudmannen och anställd personal i verksamheten är skyldig att anmäla till social 

myndighet om det finns misstanke om att barn far illa (skollagen 29 kap. 13 §, socialtjänstlagen 

SFS 2001:453 kap 14 § 1). Dokumenterade rutiner för detta ska finnas i verksamheten.  

Huvudmannen ska i händelse av höjd beredskap eller annan särskild händelse i fredstid inordna 

driften av sin verksamhet under kommunens krisledning.  

Den enskilda huvudmannen ansvarar för att barn och elever i den egna verksamheten är 

försäkrade. Barn och elever i fristående förskola eller pedagogisk omsorg kan erbjudas samma 

olycksfallsförsäkring som barn och elever i motsvarande verksamhet har inom Storfors kommun. 

Huvudmannen debiteras då avgiften via kommunen.  

 

Kommunens tillsynsansvar  
Inför verksamhetens start  
Enhetschef förskola ger den enskilda huvudmannen råd och vägledning i samband med ansökan 

om godkännande av fristående förskola eller pedagogisk omsorgsverksamhet.  

Enhetschef förskola genomför en etableringskontroll av verksamheten efter den enskilda 

huvudmannens ansökan om godkännande av fristående förskola eller pedagogisk 

omsorgsverksamhet. Vid etableringskontrollen går enhetschef förskola igenom den enskilda 

huvudmannens planering för verksamheten i enlighet med villkoren för godkännande samt de 

handlingsplaner och dokumenterade rutiner som specificeras på ansökningsblanketten. I samband 

med etableringskontrollen granskas också lokalernas och utemiljöns ändamålsenlighet och 

säkerhet samt att verksamheten har tillgång till anpassad utrustning.  
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Tillsyn  
Storfors kommun har tillsynsansvaret över fristående förskola och pedagogisk omsorg som har 

godkänts av kommunstyrelsen och bedrivs i Storfors kommun. Tillsynen omfattar alla former av 

fristående förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg som har godkänts av kommunstyrelsen i 

Storfors kommun.  

Enhetschef förskola har till uppgift att utöva tillsyn över fristående förskola och pedagogisk 

omsorg för att förvissa sig om att kraven följs. Med tillsyn avses i skollagen en självständig 

granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav 

som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som kan 

behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta till fel som upptäcks vid 

granskningen. Enhetschef förskola ska också lämna råd och vägledning vid tillsynen.  

Enhetschef förskola har rätt att på plats granska verksamheten, inhämta de upplysningar och ta del 

av de handlingar som behövs för tillsynen. Den fristående huvudmannen är även skyldig att på 

uppmaning av enhetschef förskola göra sammanställningar som behövs för tillsynen (skollagen 26 

kap. 6-7 §§). Tillsynen kan ske genom föranmälda eller oanmälda besök i verksamheten, genom 

samtal med personalen, genom verksamhetens egna uppföljningar och kvalitetsarbete samt genom 

brukar- och personalenkäter. Vidare kan enhetschef förskola komma att delta i eventuella 

styrelsemöten.  

Områden som kan ingå i tillsynen kan vara:  

 

 Lokalernas och utemiljöns ändamåls-enlighet och säkerhet  

 Personalens utbildning/erfarenhet och kompetensutveckling  

 Barngruppernas sammansättning och storlek  

 Verksamhetens utformning för att ge barnen en trygg omsorg  

 Pedagogiskt innehåll för att stimulera barns utveckling och lärande i enlighet  

 med för verksamheten aktuella nationella föreskrifter  

 Verksamhetens utformning för att förbereda barnen för fortsatt lärande i den kommande 
förskoleklassen eller grundskolan  

 Verksamhetens utformning för att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 
vilar på  

 Verksamhetens utformning för att främja allsidiga kontakter och social gemenskap  

 Verksamhetens utformning för att påverka förutsättningarna för integration av de barn 
som befinner sig i verksamheten  

 Personaltäthet och vikariesystem  

 Stöd till barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling  

 Barns delaktighet och inflytande  

 Samverkan med andra verksamheter  

 Annat  

 

Statens skolinspektion har tillsyn över hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar samt över hur 

bestämmelserna i 6 kapitlet (kränkande behandling) i skollagen följs av den fristående 

verksamheten.  

 

Kvalitetsarbete  
Huvudmannen för den fristående verksamheten ska till kommunen inlämna en redogörelse för 

verksamhetens måluppfyllelse, resultat och kvalitet varje år. Redogörelsen ska utformas i 

överensstämmelse med nationella riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete.  
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Råd och vägledning  
Enhetschef förskola ska vid tillsynen också lämna råd och vägledning. Råd och vägledning ska 

dessutom lämnas fortlöpande vid behov efter begäran av den enskilda huvudmannen.  

Storfors kommun informerar de fristående verksamheterna om den kompetensutveckling som 

planeras för den kommunala motsvarande verksamheten. Om möjlighet finns erbjuds de 

fristående verksamheterna att delta till självkostnadspris.  

De fristående verksamheterna får i tillämpliga fall använda de handlingsplaner, rutiner och 

blanketter som enhetschef förskola själv utformar.  

 

Ingripanden vid tillsyn  
Kommunen kan förelägga den enskilda huvudmannen att fullgöra sin skyldighet att lämna 

uppgifter och handlingar samt i övrigt bereda tillträde vid tillsynen. Ett sådant föreläggande kan 

förenas med vite (skollagen 26 kap. 8, 27 §§).  

Kommunen får förelägga den enskilda huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter om 

verksamheten inte uppfyller kraven i de nationella föreskrifterna eller i godkännandet för 

verksamheten. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. Av föreläggandet ska framgå vilka 

åtgärder den enskilda huvudmannen ska vidta för att avhjälpa bristerna i verksamheten. 

Åtgärderna ska vidtas inom den tid som anges i föreläggandet. Ett föreläggande får förenas med 

vite (skollagen 26 kap. 8, 27 §§). Om bristerna i verksamheten inte avhjälps kan kommunen 

återkalla godkännandet (skollagen 26 kap. 13-16 §§).  

Vid mindre allvarliga brister kan kommunen i stället för föreläggande tilldela den enskilda 

huvudmannen en anmärkning. Den enskilda huvudmannen ska då utan dröjsmål åtgärda de brister 

som påtalas i anmärkningen. Om så inte sker kan kommunen utfärda ett före-läggande (skollagen 

26 kap. 10, 11 §§).  

Kommunen kan avstå från ingripande om bristerna är obetydliga och om den enskilda 

huvudmannen skyndsamt rättar till dessa eller om det finns andra skäl att inte ingripa, till 

exempel om den enskilda huvudmannen själv har upptäckt en brist och sökt hjälp för att 

komma till rätta med denna (skollagen 26 kap. 12 §). 

 

Om det är sannolikt att ett beslut om återkallelse kommer att fattas och det samtidigt finns 

allvarlig risk för barnens hälsa eller säkerhet får kommunen förbjuda den ansvarige att tills vidare, 

helt eller delvis, driva verksamheten vidare (tillfälligt verksamhetsförbud). Ett sådant beslut gäller 

med omedelbar verkan, och om inte annat beslutas får det gälla i högst sex månader (skollagen 26 

kap. 18 §).  

Beslut om återkallelse, tillfälligt verksamhetsförbud eller vitesföreläggande får överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol.  

 

Bidrag till godkänd fristående verksamhet  
Bidrag till godkänd fristående verksamhet utbetalas enbart för barn som är skrivna i Storfors 

kommun. För barn från annan kommun lämnas bidrag från barnets hemkommun. Bidragsbeloppet 

för respektive barn vid en fristående verksamhet kan således vara olika beroende på vilken 

hemkommun barnet tillhör.  

Bidrag utgår inte för barn vars föräldrar har obetalda avgifter hos Storfors kommun.  

Det kommunala omsorgsbidraget följer barnet till den verksamhet som föräldrarna själva väljer.  

För att erhålla fullt bidrag krävs att den fristående verksamheten har öppet tolv timmar per dag, 

fem dagar i veckan och tolv månader om året. Bidrag utbetalas till godkänd fristående verksamhet 

varje månad efter redovisning av:  

 

 Antal barn som är inskrivna i verksamheten  

 Personuppgifter för barn folkbokförda i Storfors kommun  

 Namn och folkbokföringsort för barn skrivna i annan kommun  
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 Information om barn som enbart går i allmän förskola 15 timmar per vecka, alternativt är 

placerade 15 timmar per vecka för att förälder/vårdnadshavare är föräldraledig eller 

arbetslösa.  

 

Fristående förskola  
Av skollagen 8 kap. 21-23 §§ följer att den kommun där godkänd verksamhet bedrivs ska besluta 

att huvudmannen har rätt till bidrag, förutsatt att kraven på verksamheten enligt ovan är uppfyllda 

och har kunnat bedömas av hemkommunen.  

Bidrag ska lämnas för varje barn som tas emot i den fristående förskolan. Hemkommunen lämnar 

dock bara bidrag för barn i den omfattning den är skyldig att erbjuda kommunal förskola.  

Om godkännandet återkallas, eller övriga villkor enligt ovan inte längre är uppfyllda, återkallas 

rätten till bidrag.  

Kommunstyrelsen beslutar årligen om bidragsbelopp per barn och månad. Bidraget består av ett 

grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Hemkommunen är inte skyldig att lämna 

tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter uppstår för kommunen. I sådana fall behöver den fristående förskolan inte heller ta 

emot barnet.  

Bidraget (grundbelopp) till fristående förskola avser ersättning för  

1. omsorg och pedagogisk verksamhet,  

2. pedagogiskt material och utrustning,  

3. måltider,  

4. administration,  

5. mervärdesskatt och  

6. lokalkostnader.  

 

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 

resurser till sin egen förskola.  

Därutöver ska bidrag (tilläggsbelopp) lämnas för barn som har ett omfattande behov av 

särskilt stöd efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin 

egen förskola. 

 

Fristående pedagogisk omsorg  
Av skollagen 25 kap. 10-16 §§ följer att den kommun där godkänd verksamhet bedrivs ska besluta 

att huvudmannen har rätt till bidrag, förutsatt att kraven på verksamheten enligt ovan är uppfyllda 

och har kunnat bedömas av hemkommunen.  

Bidrag ska lämnas för varje barn som tas emot i den fristående pedagogiska omsorgs-

verksamheten. Hemkommunen lämnar dock bara bidrag för barn i den omfattning den är skyldig 

att erbjuda motsvarande kommunal verksamhet.  

Om godkännandet återkallas, eller övriga villkor enligt ovan inte längre är uppfyllda, återkallas 

rätten till bidrag.  

När barn tas emot i fristående pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar får bidrag inte 

lämnas för fler egna barn än det antal andra barn som har tagits emot. Om en förälder bedriver 

fristående pedagogisk om-sorg och där tar hand om till exempel två egna barn, måste den 

fristående verksamheten ta emot två barn från andra familjer för att verksamheten ska få bidrag 

för förälderns båda egna barn.  

Kommunstyrelsen beslutar årligen om bidragsbelopp per barn och månad. Bidraget består av ett 

grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Hemkommunen är inte skyldig att lämna 

tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter uppstår för kommunen. I sådana fall behöver den fristående pedagogiska 

omsorgsverksamheten inte heller ta emot barnet.  

Bidraget (grundbelopp) till fristående pedagogisk omsorg avser ersättning för  
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1. omsorg och pedagogisk verksamhet,  

2. pedagogiskt material och utrustning,  

3. måltider,  

4. administration,  

5. mervärdesskatt och  

6. lokalkostnader.  

 

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 

resurser till den egna motsvarande verksamheten.  

Därutöver ska bidrag (tilläggsbelopp) lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt 

stöd efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 

motsvarande verksamheten.  

 

Delning av bidraget  
Det kan förekomma att ett barn tas emot i flera verksamhetsformer som anordnas av olika 

huvudmän. Om ett barn vistas i flera fristående verksamheter, är kommunen skyldig att lämna 

bidrag till varje fristående verksamhet, maximalt till två huvudmän för samma barn, och i 

proportion till varje huvudmanverksamhets åtagande.  

Om ett barn vistas i både fristående och kommunal verksamhet tilldelas den enskilde 

huvudmannen ett bidrag i proportion till sitt åtagande.  

 

Överklagande  
Kommunens beslut i ärenden om godkännande och rätt till bidrag kan överklagas till 

förvaltningsrätten (skollagen 28 kap. 5 §).  

Kommunens beslut om bidragsbelopp till fristående verksamhet kan överklagas till 

förvaltningsrätten (skollagen 28 kap. 5 §).  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-01-02 
Diarienummer 
KS/2022:375 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Betygsstatistik Höstterminen 2022 
Diarienummer: KS/2022:375 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Elever inom grundskolan betygsätts åtta gånger under perioden årskurs 6 – 9. Vid varje 
terminsslut lämnas ett terminsbetyg. Vid utgången av årskurs 9 lämnas ett slutbetyg. 
Eleverna betygsätts i 16 ämnen. Har eleven franska, spanska eller teckenspråk får eleven ett 
17:e betyg. Betygsskalan sträcker sig från F – A. Där A är högsta betyget. E är godkänt betyg. 
Eleven får F i ämnet om kunskapskraven för godkänt betyg inte uppnåtts. Om det på grund av 
stor frånvaro inte finns ett bedömningsunderlag får eleven ”streck” i ämnet. 
Varje betyg är värt en poäng. Betyg E motsvarar 10 poäng, D 12,5 poäng, C 15 poäng, B 17,5 
poäng och A 20 poäng. Betyget F ger inga poäng.  Poängen för alla ämnen adderas och 
summan blir det som benämns ”meritvärdet”. Detta ”meritvärde” konkurrerar sedan eleven 
med vid intagningen till gymnasiet. 
 
Av grundskolans styrdokument framgår att utgångspunkten och huvudprincipen är att alla 
elever ska nå minst betyget E i alla ämnen.  
Eftersom kunskapskraven ska vara uppnådda vid utgången av årskurs 9 utgår tjänsteutlåtandet 
av statistik för just årskurs 9.  
När nuvarande elever i årskurs 9 avlutade årskurs 8 i juni 2022 var betygsfördelningen enligt 
nedan: 
 
Betyg Streck F E D C B A 
Antal 71 93 193 173 138 61 29 

 
 
Betygsfördelning årkurs 9 höstterminen 2022: 
 
Betyg Streck F E D C B A 
Antal 34 60 173 148 178 77 42 

 
Antal streck och antal F har minskats sedan juni 2022. Samtidigt som antal C, B och A har 
ökat.  
 
När alla elevernas meritvärde läggs ihop och divideras med antalet elever får vi fram det sk 
”meritmedelvärdet”. Storfors kommun har som målsättning att meritmedelvärdet ska vara 
minst 210. Medelvärdet i riket varierar mellan 210 – 215.  Storfors kommun hade år 2005   
meritvärde på 172.  Under de senare åren har meritvärdet legat mycket högre utifrån 
kommunens socioekonomiska förutsättningar.  
Meritvärdet för höstterminens betyg i årskurs 9 hamnar på 195,5. Vilket är ett bättre resultat 
än vad som signalerades när gruppen började högstadiet. Meritvärdet brukar alltid öka några 
steg under den sista terminen för årskurs 9. Hösten 2021 uppnåddes meritvärdet 192 för att 
under vårterminen nå 203,5. Riktade insatser med extra resurs till några elever i årskurs 9 har 
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bidragit till höstens resultat. Även läxhjälp som erbjuds tisdagar och torsdagar efter 
verksamhetstid. Samt lovskola. Skolan har ett tätt samarbete med kommunens Individ och 
Familjeomsorg (IFO), med vårdnadshavare och ingick läsåret 2020-2021 i ett förändrings-
arbete med Sveriges kommuner och regioner vad gäller icke fullföljd utbildning.  I mars 2022 
initierades en kartläggning av kommunens olika enheter gällande fullföljd utbildning. I 
december beviljades ett socialfondsprojekt, PIA. PIA (Promote Health, Important choices and 
Attendence) är ett EU-projekt som handlar om att förebygga och främja skolavhopp/ 
problematisk skolfrånvaro och möjliggöra väl avvägda gymnasieval. Målet är att utveckla ett 
hållbart arbetssätt och samverkansformer kring de barn som inte klarar av en reguljär 
studiegång. Trenden de senare åren är att antalet elever med icke fullföljd utbildning ökar till 
antalet och kryper längre ned i åldrarna. Vilket skulle kunna kopplas samman med att den 
psykiska ohälsan ökar bland barn och elever.  
 
För att bli gymnasiebehörig krävs betyget E i kärnämnena svenska, engelska och matematik 
samt minst fem andra ämnen beroende på vilket gymnasieprogram som väljs. 
Av alla elever i 9 elever är det 9 elever som uppnår streck i ett eller fler ämnen. Av dessa har 
5 anpassad studiegång. Det vill säga ett eller fler ämnen tas bort under en tidsperiod och 
eleven fokuserar bara på ett antal ämnen.  
En elev i årskurs 9 saknar betygsunderlag i kärnämnena. 8 elever uppnår betyget F i 
kärnämnena. Dessa elever innehar således i dagsläget inter gymnasiebehörighet.  
Under vårterminen kommer dessa elever att erbjudas extra undervisning under sportlov och 
påsklov, läxhjälp och så kallat träningsläger i kärnämnena.  Den riktade resursen till årskurs 9 
kommer att fortskrida.   
 
 
För årkurs 7 och 8 ser betygsstatistiken för höstterminen 2022 ut enligt nedan: 
 
Åk Streck F E D C B A 
7 16 49 190 171 113 51 7 
8 21 49 189 205 154 72 7 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen: 
 
Godkänna rapport om betygsstatistik för årskurs 9 höstterminen 2022.  
 
 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Izindre, Skolchef 
Erik Rådberg, Rektor Bjurtjärns skola 
Maria Smeds, Rektor Kroppaskolan 
Jesper Fromholdt, T.f. Rektor Vargbroskolan 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-01-26 
Diarienummer 
KS/2022:427 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Tjut, Remissvar av SOU 2022:53: Statens ansvar för 
skolan-ett besluts-och kunskapsunderlag 
Diarienummer: KS/2022:427 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Generaldirektör Thomas Persson, överlämnande 7 november 2022 utredningen ”Statens 
ansvar för skolan-ett besluts- och kunskapsunderlag” (SOU 2022:53). Betänkandet 
remitterades 22 december och yttrande ska lämnas in till Utbildningsdepartementet senast 31 
mars.  Kommuner och andra instanser förväntas svara på remissen.   
 
Regeringen beslutade den 22 december 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram 
ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan. 
Utredningen har initierats utifrån att skolan inte är likvärdig, att ansvarsfördelningen inom 
skolan inte är tydlig, att kunskapsresultaten har försämrats och att ansvar och befogenheter 
inte hänger ihop inom skolan. Utredningen påvisar bland annat att; den statliga styrningen inte 
är anpassad efter huvudmännens varierande förutsättningar och kapacitet inte finns att klara 
uppdraget att driva, följa upp och utveckla verksamheten: 
 
”För små kommuner kan det vara svårt att ha den kapacitet och kompetens som krävs för att 
fullt ut bedriva skolverksamheten.” 
  
Ingen myndighet inom skolan har idag ett övergripande ansvar för en strategisk 
kompetensförsörjning. De riktade statliga bidragen försvårar långsiktig planering och skapar 
mer administrativt arbete för huvudmännen. Statsbidragens effekter är knappt mätbara då de 
enbart resulterar till kortsiktiga insatser. 
 
 Utredningen framhåller förslag på antingen ett fullgånget förstatligande av skolan eller ökad 
statlig styrning: 
 
1. Ett fullgånget förstatligande med statligt huvudmannaskap för skolan. Staten har 
systemansvar och huvudmannaskap.  Systemansvaret inbegriper offentliga skolor, Komvux 
och fristående skolor. Staten tar över kommunernas roll som styraktörer och den ekonomiska 
styrningen över skolan. Inom Komvux kan huvudmannaskapet vara skilt från lednings-drifts- 
och arbetsgivaransvaret om utbildningen bedrivs på entreprenad. Då ligger ansvaret på de 
enskilda utbildnings-samordnarna.  I detta alternativ presenteras två nya skolmyndigheter 
istället för skolverket, skolinspektionen, Specialpedagogiska myndigheten (SPSM)och 
Sameskolstyrelsen. En myndighet hanterar statens systemansvar för skolan och arbetar med 
styrning och stöd både till de offentliga skolorna och Komvux samt till de fristående skolorna. 
En annan myndighet hanterar huvudmannaskapet för det offentliga skolorna och Komvux. I 
förslaget fortsätter kommunen ansvara för skolskjuts, samordning av insatser vid 
problematisk frånvaro, kommunalt aktivitetsansvar  ( KAA )och den uppsökande 
verksamheten för individer i behov av Komvux. Huvudman ansvarar även för 
kompetensutveckling men staten bör öka sitt ansvarstagande för lärares och rektorers 
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professionsutveckling. Staten bör säkerställa kompetensbehovet och 
kompetensförsörjningsbehovet på skolan. Resursfördelning bör spegla skillnader i behov, 
kostnadsläge och ansvar och bör i liten utsträckning ske via riktade statsbidrag. 
Resursfördelning bör ske efter en nationell resursfördelningsmodell enligt:  
- En grundersättning per elev 
- Ett strukturtillägg, huvudmän har olika strukturella förutsättningar.  
-    Ett ansvarstillägg, avser att kompensera för att huvudmän har olika ansvar enligt  lag-
 stiftningen.  
- Ett individuellt tillägg för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd, dels för 

elever som deltar i modersmålsundervisningen.  
Resursfördelningsmodell avser även gymnasiet. Vidare utredningsmodell för grundsärskolan, 
gymnasiesärskola och fritidshem ska utarbetas.  
 
2. Kommunerna har kvar huvudmannaskapet men staten förstärker sitt ansvar.Kommun 
fortsätter vara huvudman och har drift – och ledningsansvar och arbetsgivaransvar. Inom 
komvux kan kommunerna bedriva utbildningen i egen regi eller på entreprenad. Fristående 
skolor har fortsatt enskilda huvudmän. Staten har systemansvar för kommunala skolor, 
komvux och fristående skolor. Systemansvaret kan se annorlunda ut då det måste anpassas till 
att det finna fler huvudmän. Systemansvarig skolmyndighet finns i detta alternativ. Dock 
ingen ny myndighet med huvudmannaansvar.  
 
I alternativ 2 bör staten ansvara för resursfördelningen till enskilda huvudmän. Staten ska 
tillämpa samma resursfördelningsmodell som vid ett fullgånget förstatligande.  
Hur tilldelning av resurser till enskilda huvudmän ska gå till bör utredas vidare.  
Staten bör förstärka sitt finansieringsansvar även för de kommunala huvudmännen. T ex 
genom att förstärka likvärdighetsbidraget och bredda det till fler skolformer.  
Den systemansvariga myndigheten bör ansvara för tilläggsbelopp. 
 
Utredningen lyfter alternativ 2 med motiveringen att alternativ 1 är en alldeles för stor 
omotiverad förändring, i alternativ 1 krävs 20 års implementering i jämförelse med 10 år för 
alternativ 2.   
 

Beslutsunderlag 
Presentationsmaterial från SKR 
Kort info om statens ansvar för skolan SOU 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Lämna remissvar från Storfors kommun: 
Med tanke på den korta tiden att förhålla sig till en rad stora bedömningar bör det lyftas att det 
saknas konkreta förslag för bedömning vad gäller förskola och att det saknas en röd tråd i 
utredningen från förskola till vuxenutbildning. Många av bedömningarna kräver vidare 
utredning. Det behöver även lyftas vilka skillnader det blir för eleverna i det två föreslagna 
alternativen. Samt vilka följder det blir i den dagliga verksamheten med de föreslagna 
myndigheterna.  
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Beslutet ska skickas till 
Annelie Izindre, skolchef 
Erik Rådberg, rektor Bjurtjärns skola 
Maria Smeds, rektor Kroppa skolan 
Lena Duvander, bitr rektor Kroppaskolan 
Jesper Fromholdt, Tf rektor Vargbroskolan 
 



   

 

Remiss 
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U2022/03532 
  
 

 
 

Utbildningsdepartementet 
 

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Drottninggatan 16 
E-post: u.registrator@regeringskansliet.se 

 

Remiss av betänkandet Statens ansvar för skolan – ett besluts- 

och kunskapsunderlag (SOU 2022:53) 

Remissinstanser 

Arbetsförmedlingen 

Arbetsgivarverket 

Arboga kommun 

Avesta kommun 

Barnombudsmannen 

Bollebygd kommun 

Borlänge kommun 

Centrala Studiestödsnämnden 

Dals-Eds kommun 

Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet  

Diskrimineringsombudsmannen 

Ekonomistyrningsverket 

Elevernas riksförbund 

Eskilstuna kommun 

Flens kommun 

Friskolornas riksförbund 

Funktionsrätt Sverige 

Föräldraalliansen Sverige 

Gnesta kommun 
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Gällivare kommun 

Göteborgs kommun 

Haninge kommun 

Hedemora kommun 

Helsingborgs kommun 

Huddinge kommun 

Hässleholms kommun 

Högskolan Dalarna 

Hörselskadades Riksförbund 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU 

Integritetsskyddsmyndigheten 

Jämställdhetsmyndigheten 

Kalmar kommun 

Karlskrona kommun 

Knivsta kommun 

Kristianstads kommun 

Kristinehamns kommun 

Kungälvs kommun 

Laholm kommun 

Linköpings universitet 

Luleå kommun 

Lärarförbundet 

Lärarnas Riksförbund 

Malmö kommun 

Malmö universitet 

Markaryds kommun 

Migrationsverket 

Myndigheten för delaktighet 

Mälardalens universitet 

Nacka kommun 
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Nässjö kommun 

Orsa kommun 

Region Sörmland 

Region Stockholm 

Region Östergötland 

Riksdagens ombudsmän, JO 

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar 

Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 

Sameskolstyrelsen 

Sametinget 

Skatteverket 

Skolforskningsinstitutet 

Socialstyrelsen 

Sotenäs kommun 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Statens institutionsstyrelse 

Statens skolinspektion 

Statens skolverk 

Statistiska centralbyrån 

Statskontoret 

Stockholms kommun 

Storfors kommun 

Svenskt näringsliv 

Sveriges elevkårer 

Sveriges elevråd 

Sveriges Dövas Riksförbund 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Sveriges skolledarförbund 

Sveriges universitets- och högskoleförbund 

Sveriges universitetslärare och forskare 
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Synskadades Riksförbund 

Surahammars kommun 

Tibro kommun 

Tillväxtverket 

Umeå universitet 

UNICEF Sverige 

Universitets- och Högskolerådet 

Vaggeryds kommun 

Vansbro kommun 

Varbergs kommun 

Vetlanda kommun 

Västra götalandsregionen 

Västerås kommun 

Ängelholms kommun 

Östersunds kommun 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 31 

mars 2023. Svaren bör lämnas per e-post till 

u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2022/03532 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av 

betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 



5 (5) 

 
 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Eva Lenberg 

Departementsråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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Ämne: Remiss av SOU 2022:53 Statens ansvar för skolan - ett besluts- och kunskapsunderlag  - 
Svar senast den 31 mars 2023.
Från: Agnes Petersson <agnes.petersson@regeringskansliet.se>
Till: registrator@arbetsformedlingen.se <registrator@arbetsformedlingen.se>; 
registrator@arbetsgivarverket.se <registrator@arbetsgivarverket.se>; 
arboga.kommun@arboga.se <arboga.kommun@arboga.se>; servicecenter@avesta.se 
<servicecenter@avesta.se>; info@barnombudsmannen.se <info@barnombudsmannen.se>; 
kommunen@bollebygd.se <kommunen@bollebygd.se>; kommun@borlange.se 
<kommun@borlange.se>; registrator@csn.se <registrator@csn.se>; kommun@dalsed.se 
<kommun@dalsed.se>; info <info@dhr.se>; do@do.se <do@do.se>; registrator@esv.se 
<registrator@esv.se>; info@elevernasriksforbund.se <info@elevernasriksforbund.se>; 
eskilstuna.kommun@eskilstuna.se <eskilstuna.kommun@eskilstuna.se>; flenskommun@flen.se 
<flenskommun@flen.se>; info@friskola.se <info@friskola.se>; info@funktionsratt.se 
<info@funktionsratt.se>; info@foraldraalliansen.nu <info@foraldraalliansen.nu>; 
gnesta.kommun@gnesta.se <gnesta.kommun@gnesta.se>; post@gallivare.se 
<post@gallivare.se>; stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 
<stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>; haningekommun@haninge.se 
<haningekommun@haninge.se>; kommun@hedemora.se <kommun@hedemora.se>; 
kontaktcenter@helsingborg.se <kontaktcenter@helsingborg.se>; huddinge@huddinge.se 
<huddinge@huddinge.se>; kommunen@hassleholm.se <kommunen@hassleholm.se>; 
registrator@du.se <registrator@du.se>; hrf <hrf@hrf.se>; ifau@ifau.uu.se <ifau@ifau.uu.se>; 
imy@imy.se <imy@imy.se>; info@jamy.se <info@jamy.se>; kommun@kalmar.se 
<kommun@kalmar.se>; karlskrona.kommun@karlskrona.se 
<karlskrona.kommun@karlskrona.se>; knivsta@knivsta.se <knivsta@knivsta.se>; 
kommun@kristianstad.se <kommun@kristianstad.se>; kommunen; kommun@kungalv.se 
<kommun@kungalv.se>; kommun@laholm.se <kommun@laholm.se>; registrator@liu.se 
<registrator@liu.se>; lulea.kommun@lulea.se <lulea.kommun@lulea.se>; 
kommunstyrelsen@malmo.se <kommunstyrelsen@malmo.se>; registrator@mau.se 
<registrator@mau.se>; ks@markaryd.se <ks@markaryd.se>; 
registraturenheten@migrationsverket.se <registraturenheten@migrationsverket.se>; info@mfd.se 
<info@mfd.se>; info@mdu.se <info@mdu.se>; registrator@nacka.se <registrator@nacka.se>; 
kommunstyrelsen@nassjo.se <kommunstyrelsen@nassjo.se>; orsa.kommun@orsa.se 
<orsa.kommun@orsa.se>; post@regionsormland.se <post@regionsormland.se>; 
registrator.rlk@regionstockholm.se <registrator.rlk@regionstockholm.se>; 
region@regionostergotland.se <region@regionostergotland.se>; justitieombudsmannen@jo.se 
<justitieombudsmannen@jo.se>; info <info@rbu.se>; info@visnet.se <info@visnet.se>; 
sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se <sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se>; 
kansli@sametinget.se <kansli@sametinget.se>; registrator@skatteverket.se 
<registrator@skatteverket.se>; info@skolfi.se <info@skolfi.se>; 
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se <socialstyrelsen@socialstyrelsen.se>; info@sotenas.se 
<info@sotenas.se>; spsm@spsm.se <spsm@spsm.se>; registrator@stat-inst.se 
<registrator@stat-inst.se>; skolinspektionen@skolinspektionen.se 
<skolinspektionen@skolinspektionen.se>; registrator@skolverket.se 
<registrator@skolverket.se>; scb@scb.se <scb@scb.se>; registrator@statskontoret.se 
<registrator@statskontoret.se>; kommunstyrelsen@stockholm.se 
<kommunstyrelsen@stockholm.se>; StorforsKommun; remisser@svensktnaringsliv.se 
<remisser@svensktnaringsliv.se>; info@sverigeselevkarer.se <info@sverigeselevkarer.se>; 



info@sverigeselevrad.se <info@sverigeselevrad.se>; sdr <sdr@sdr.org>; registrator@skr.se 
<registrator@skr.se>; remiss@lararforbundet.se <remiss@lararforbundet.se>; lr@lr.se 
<lr@lr.se>; pia.vallgarda@suhf.se <pia.vallgarda@suhf.se>; kansli@sulf.se <kansli@sulf.se>; 
info@srf.nu <info@srf.nu>; kommunen@surahammar.se <kommunen@surahammar.se>; 
kommun@tibro.se <kommun@tibro.se>; tillvaxtverket@tillvaxtverket.se 
<tillvaxtverket@tillvaxtverket.se>; registrator@umu.se <registrator@umu.se>; unicef@unicef.se 
<unicef@unicef.se>; registrator@uhr.se <registrator@uhr.se>; info@vaggeryd.se 
<info@vaggeryd.se>; vansbro.kommun@vansbro.se <vansbro.kommun@vansbro.se>; 
ks@varberg.se <ks@varberg.se>; kommun@vetlanda.se <kommun@vetlanda.se>; 
post@vgregion.se <post@vgregion.se>; kommunstyrelsen@vasteras.se 
<kommunstyrelsen@vasteras.se>; info@engelholm.se <info@engelholm.se>; 
kundcenter@ostersund.se <kundcenter@ostersund.se>; info@skolledarna.se 
<info@skolledarna.se>; betankande@erlanders.com <betankande@erlanders.com>; U 
Registrator <u.registrator@regeringskansliet.se>
Mottaget: 2022-12-22 09:25:57

SOU 2022:53: Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag - 
Regeringen.se

 
Remiss av betänkandet Statens ansvar för skolan – ett besluts- och 
kunskapsunderlag (SOU 2022:53)
Remissinstanser
Arbetsförmedlingen

Arbetsgivarverket

Arboga kommun

Avesta kommun

Barnombudsmannen

Bollebygd kommun

Borlänge kommun

Centrala Studiestödsnämnden

Dals-Eds kommun

Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet 

Diskrimineringsombudsmannen

Ekonomistyrningsverket

Elevernas riksförbund

Eskilstuna kommun

Flens kommun

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/11/sou-202253/&data=05%7C01%7Cstorfors.kommun@storfors.se%7C646245d0af6147de182208dae3f61e38%7Cd55cb734571344a586ad2b64b1debea0%7C0%7C0%7C638072943565847344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oxxknW2i5zxkz1IlE+4LYx06NTDvhSFT/mUVtm9LbAw=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/11/sou-202253/&data=05%7C01%7Cstorfors.kommun@storfors.se%7C646245d0af6147de182208dae3f61e38%7Cd55cb734571344a586ad2b64b1debea0%7C0%7C0%7C638072943565847344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oxxknW2i5zxkz1IlE+4LYx06NTDvhSFT/mUVtm9LbAw=&reserved=0


Friskolornas riksförbund

Funktionsrätt Sverige

Föräldraalliansen Sverige

Gnesta kommun

Gällivare kommun

Göteborgs kommun

Haninge kommun

Hedemora kommun

Helsingborgs kommun

Huddinge kommun

Hässleholms kommun

Högskolan Dalarna

Hörselskadades Riksförbund

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU

Integritetsskyddsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten

Kalmar kommun

Karlskrona kommun

Knivsta kommun

Kristianstads kommun

Kristinehamns kommun

Kungälvs kommun

Laholm kommun

Linköpings universitet

Luleå kommun

Lärarförbundet

Lärarnas Riksförbund

Malmö kommun

Malmö universitet

Markaryds kommun



Migrationsverket

Myndigheten för delaktighet

Mälardalens universitet

Nacka kommun

Nässjö kommun

Orsa kommun

Region Sörmland

Region Stockholm

Region Östergötland

Riksdagens ombudsmän, JO

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar

Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan

Sameskolstyrelsen

Sametinget

Skatteverket

Skolforskningsinstitutet

Socialstyrelsen

Sotenäs kommun

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Statens institutionsstyrelse

Statens skolinspektion

Statens skolverk

Statistiska centralbyrån

Statskontoret

Stockholms kommun

Storfors kommun

Svenskt näringsliv

Sveriges elevkårer

Sveriges elevråd

Sveriges Dövas Riksförbund



Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges skolledarförbund

Sveriges universitets- och högskoleförbund

Sveriges universitetslärare och forskare

Synskadades Riksförbund

Surahammars kommun

Tibro kommun

Tillväxtverket

Umeå universitet

UNICEF Sverige

Universitets- och Högskolerådet

Vaggeryds kommun

Vansbro kommun

Varbergs kommun

Vetlanda kommun

Västra götalandsregionen

Västerås kommun

Ängelholms kommun

Östersunds kommun

 

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 31 mars 2023. 
Svaren bör lämnas per e-post till u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 
U2022/03532 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den 
andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på 
respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. 
Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter 



remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att 
remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock 
på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har 
några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet via ett 
beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på 
remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se.

Eva Lenberg
Departementsråd
 
Kopia till

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-02-06 
Diarienummer 
KS/2023:43 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Tjut , Verksamhetsberättelse Familjecentralen 2022 
Diarienummer: KS/2023:43 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Varje år görs en uppföljning och utvärderingar av arbetet inom familjecentralen. På 
familjecentralen samverkar mödravårdscentralen, barnhälsovård, IFO och Öppna förskolan.  
Familjecentralens syfte är att i samverkan minska: 
• fysisk, psykisk och social ohälsa bland barn 
• ojämlikheten i hälsa bland barn 
• risken att barn hamnar mellan samhällets trygghetssystem som gör att barnet inte får 

rätt stöd i rätt tid 
 
Familjecentralen riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar, barn och andra viktiga vuxna runt 
barnet. Familjecentralens målsättning är att uppnå en god och jämlik hälsa hos blivande 
föräldrar, föräldrar och barn. Familjecentralen ska tillsammans utveckla arbetsformer som 
stärker barnfamiljers nätverk, erbjuda föräldrautbildning och samordna stöd till barnfamiljer.  
 
Familjecentralen ska vara en del i att främja trygga uppväxtvillkor för barn genom att sprida 
kunskap till och stödja blivande föräldrar och föräldrar. Det innebär att familjecentralen kan 
fungera som en ingång för att nå alla föräldrar och samtidigt erbjuda kompletterande 
stödinsatser för föräldrar som är i behov av det. Familjecentralen är således en arena där 
kommuner och regioner genomför gemensamma tidiga insatser. 
 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse Familjecentralen 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Godkänna verksamhetsberättelse Familjecentralen 2022 enligt bilag 
 

Beslutet ska skickas till 
Maria Smeds, rektor Kroppaskolan 
Lena Duvander, bitr rektor Kroppaskolan 
Erik Rådberg, rektor Bjurtjärns skola 
Jesper Fromholdt, Tf rektor Vargbroskolan 
Marina Collstam, Enhetschef IFO, barn och unga 
Annelie Izindre, Skolchef 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-01-30 
Diarienummer 
KS/2023:91 

Handläggare:  
Pajo Vujic 
Ekonom 
 
Tjut Interkommunal ersättning 2023 
Diarienummer: KS/2023:91 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska årligen fastställa priser och ersättningar till kommuner och fristående 
verksamheter. 
Underlaget för beräkning av interkommunal ersättning bygger på en gemensam 
beräkningsmodell för samtliga värmlandskommuner. Respektive kommuns budget utgör 
underlag. 
 
Förslag till ersättnings/bidragsbelopp 2023: 
 
Verksamhet    Interkommunal           Enskild/friskola 
 
Förskola och pedagogisk  omsorg: 
Barn 0 – 5 år deltidsplats (15 tim.)        86 830 kr                  92 040 kr 
Barn 0 – 5 år heltidsplats (> 15 tim.)      144 716 kr                153 399 kr 
 
Skolbarnomsorg         38 489 kr                  40 798 kr 
 
Förskoleklass         69 653 kr                  73 833 kr 
 
Grundskola: 
Årskurs 1 - 6          98 740 kr                 104 664 kr 
Årskurs 7 – 9        116 233 kr                 123 207 kr 
 
Grundsärskola: 
Beräknas utifrån varje elev 
 
I bidragsbeloppet till enskild/friskola ingår moms med 6 %. 
Utöver ovanstående ersättningsnivåer kan i vissa fall, i samråd med barnets hemkommun, 
ersättning tas ut för särskilda stödåtgärder i form av ett tilläggsbelopp. Förhandling sker i 
varje enskilt fall. 
 
Avstämningstidpunkt 
Om inget annat har avtalats mellan Storfors kommun och annan kommun eller 
samverkansområde ska avstämningstidpunkt för att fastställa vilka barn/elever som går i 
Storfors kommuns verksamhet vara för: 
 
Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten samt övrig pedagogisk omsorg den 15:e varje 
månad utom juli som debiteras lika som juni och augusti som stäms av den 25:e. Om barnet är 
inskrivet på avstämningsdagen debiteras för hel månad. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-01-30 
Diarienummer 
KS/2023:91 

 
Förskoleklass samt grundskola den 15:e varje månad utom juni som debiteras lika som 
augusti som stäms av den 25:e. Om eleven är inskriven på avstämningsdagen debiteras för hel 
månad. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen 
Anta ovanstående nivåer för den Interkommunala ersättningen för 2023. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Anneli Izindre 
Lena Duvander 
Erik Rådberg 
Maria Smed 
Jesper Fromholdt 
Beatrice Tordsdotter Jansson 
Pajo Vujic 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-01-02 
Diarienummer 
KS/2022:393 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Verksamhets-och patientberättelse för Elevhälsans 
medicinska insatser, Storfors kommun. Verksamhetsåret 
2022. 
Diarienummer: KS/2022:393 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Varje år görs en uppföljning och utvärdering av arbetet inom elevhälsans medicinska del. I 
föreliggande dokument redovisas den medicinska elevhälsans uppdrag, ansvarsfördelning  
och förutsättningar i form av organisation, kompetens, kompetensutveckling samt 
verksamhetens genomförande under 2022. Verksamhetsberättelsen upprättas av kommunens 
skolsköterska med medicinskt ledningsansvar.  
 

Beslutsunderlag 
Verksamhets – och patientberättelse för Elevhälsans medicinska insatser, Storfors kommun, 
Verksamhetsåret 2022 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Godkänna Verksamhets – och patientberättelse för Elevhälsans medicinska insatser, Storfors 
kommun, Verksamhetsåret 2022. 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Anneli Malmborg, Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar 
Annelie Izindre, Skolchef 
Jesper Fromholdt, Tf. Rektor Vargbroskolan 
Maria Smeds, Rektor Kroppaskolan 
Erik Rådberg, Rektor Bjurtjärns skola 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-03-02 
Diarienummer 
KS/2022:415 

Handläggare:  
Agneta Hugander 
 
 
Avsluta tillagning av mat på Särskilt boende, reviderad 
version till KS 
Diarienummer: KS/2022:415 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Det finns två särskilda boenden i Storfors kommun, Sjögläntan med 4 avdelningar och 40 
platser samt Humlegården med 2 avdelningar varav en med 11 permanenta platser samt en 
korttidsavdelning med 8 korttidsplatser.  
Sedan hösten 2018 har mattillagningen utförts av ordinarie personal på särskilt boende. 
Mattillagningen på respektive avdelning har tillfört ett värde för kunder. Samtidigt har 
undersköterskekompetensen används till arbetsuppgifter som skulle kunna utföras bättre av 
personal med utbildning inom kost och näring. Att tillaga mat för äldre personer med 
sviktande hälsa kräver kompetens för att tillhandahålla närkiskt mat som i sin tur minskar 
risken för undernäring.  
Det är även av vikt att utbildad personal används till arbetsuppgifter som kräver just denna 
kompetens. Fel använt kompetens bidrar till resursslöseri, ökade kostnader samt 
kompetensflykt till andra arbetsgivare som erbjuder mer och eller flera kvalificerade 
arbetsuppgifter inom ramen för en särskilt profession.  
I dagsläget tillagas maten på 5 av 6 avdelningar.  
Varje dag i veckan utför 5 medarbetare en 7- timmars arbetspass på 5 avdelningskök. Detta 
innebär en arbetsinsats motsvarande 35 timmar/ dag, 7 dagar i veckan. Under ett år utförs 
12 775 timmar för att bemanna 5 avdelningskök till en kostnad motsvarade 4, 2 miljoner, 
vilket motsvarar 7,35 årsarbetare (åa). 
Eftersom matlagning kombineras med andra arbetsuppgifter krävs det att en viss bemanning 
stannar kvar på säbo. Därav effektivisering med 5 åa istället för 7,35 åa. 
Personalresurs motsvarande 2,35 åa kommer att ansvara, under arbetspasset, för gemensamma 
ytor, medicin och egenkontrollprogram.  
Kosten inom tekniska enheten har bedömt att det är möjligt att from den 3 april 2023 ta över 
ansvaret för tillagningen av all mat som serveras på kommunens särskilda boenden. Redan 
idag görs det nödvändiga anpassningar för att förberedda övergången.   
 
Utifrån kostnadsbilden samt behovet av att använda undersköterskekompetens till 
omvårdnadsarbete föreslås det att all mat på särskilt boende tillagas av centralkök.  
 

Finansiering 
Enheten särskilt boende effektiviseras med 5 årsarbetare motsvarande 2 800 tkr (560 tkr x 5). 
Kosten utökas med 1 årsarbetare motsvarande 500 tkr. 
Förändringen innebär en besparing motsvarande 2 300 tkr. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-03-02 
Diarienummer 
KS/2022:415 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-19 
Riskbedömning kunder borttagning av matlagning inom särskilt boende 
Riskbedömning borttagning av matlagning Särskilt boende 
§ 11 KSAU 2023-02-16 Avsluta tillagning av mat på Särskilt boende 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
Matlagning på särskilt boende återförs till centralkök from 3 april 2023.  
 

Beslutet ska skickas till 
Agneta Hugander, Verksamhetschef Vård och stöd 
Anna Thyberg, Enhetschef Särskilt boende 
Malin Larsson, Enhetschef Kost/lokalvård 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-12-19 
Diarienummer 
KS/2022:415 

Handläggare:  
Anna Thyberg 
Enhetschef Särskilt boende 
 
Avsluta tillagning av mat på Särskilt boende 
Diarienummer: KS/2022:415 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Sedan 2018 har verksamheten Särskilt boende tillagat mat till kunderna. 
Varje avdelning har tillagningskök som är anpassade till antal kunder på varje avdelning, dvs 
10 stycken per avdelning. 
Matlagning har utförts av personal inom verksamheten. Personalen har kökstur på schemat 
som innebär matlagning av frukost, lunch, mellanmål och förberedelse av kvällsmat. Den har 
också övergripande ansvar över gemensamma ytor, medicin och egenkontrollprogram där vi 
behöver följa rutiner kring städ och temperaturmätningar, datummärkning av livsmedel.  
Under denna tid som vi har lagat mat i verksamheten har vi minskat antal personer med risk 
för undernäring, fall och trycksår. Lukten av mat och nybakat bröd har fått våra kunder att få 
mer aptit. Kunderna trivs i det gemensamma köket där det pratas om mat, recept och att vara 
delaktig i matlagning. 
Oron på avdelningarna har minskat då kunderna har fått uppmärksamhet av personalen som 
står i köket som kan tillgodose deras behov snabbt. 
Vi kan också anpassa kosten utifrån behov och önskemål. 
Men med dom ekonomiska förutsättningarna som kommunen står inför har särskilt boende 
inte möjlighet att tillaga mat inom verksamheten längre utan får då köpa mat från centralköket 
i Storfors. Det innebär en kostnadsökning för kostenheten då det kräver personalförstärkning. 
Detta kan införas tidigast i april 2023. 

Finansiering 
Kostnadsreduceringen är fem årsarbetare motsvarande ca 2.5 mil inom särskilt boende. 
Utökade kostnader på kostenheten motsvarande en årsarbetare ca 500 tkr. 
Total kostnadsreducering motsvarar 2.0 mil 

Beslutsunderlag 
Riskbedömning borttagning av matlagning särskilt boende 
Riskbedömning kunder Borttagning av matlagning särskilt boende 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:  
 
Avsluta tillagning av mat på Särskilt boende from 2023-09-01 
 

Beslutet ska skickas till 
Anna Thyberg, Enhetschef särskilt boende 
Johan Rosqvist, Verksamhetschef 
Annette Olsson, Ekonomichef



2023-3 TA BORT MATLAGNING INOM SÄRSKILT BOENDE HUMLEGÅRDEN OCH SJÖGLÄNTAN (RISKANALYS),

PLANERAD

GENOMFÖRANDE Utförd  Klara rader: 0/10

Ansvarig: Anna Thyberg

Datum: 2023-01-05 Enhet: Sjögläntan Objekt: Ta bort matlagning inom särskilt boende

Beskrivning: ta bort ,matlagning inom särskilt boende. Maten kommer att tillverkas och levereras från 
centralköket

Deltagare: Anna Thyberg, Alicia Sandberg

Övriga deltagare: Skyddsombuden: Patric Nilsson, Virpi Prusti, Emma Hansson 

RISKBEDÖMNING, LÖPANDE ALT. VID ÄNDRING I VERKSAMHETEN

Länkat dokument: Ref.

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka 
arbetsplatsen och bedöma riskerna. När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om 
ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Den stora skillnaden jämfört med 
riskbedömning i den löpande verksamheten är att det inte finns en faktisk arbetsplats eller situation att bedöma.

Nr Checkpunkt Orsak/effekt Riskkä
lla

Kommentar S & K
efter

N/A Ok

Eventuella risker knutna till aktuell undersökning.

01 Sjukskrivningar stress på grund av minskad 
personalbemanning.
Samvetesstress, en inre 
stress för att personal inte 
känner sig tillräcklig

4*4

16
0

02 Avvikelser/olycksfall Arbetsbelastning blir för hög 
så att patientsäkerheten inte 
säkerställs.
Delegeringar kan dras in 
och då läggs det mer 
arbetsbörda på annan 
befintlig personal eller 
sjuksköterska. det kan 
också bli att personal ifrån 
säger sig delegering pga av 
hög risk att göra fel.
Hot och våld situationer.
Arbetsuppgifter kvarstår, det 
hinns inte med som leder till 
avvikelser, klagomål från 
anhöriga och kunder.

Klagomål och brister som 
kan leda till IVO anmälan.

Olycksfall i arbetet pga hög 
arbetsbelastning

4*4

16
0
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Nr Checkpunkt Orsak/effekt Riskkä
lla

Kommentar S & K
efter

N/A Ok

03 Klarar ej verksamhetens 
mål

Hög arbetsbelastning som 
gör att vi inte kan utföra 
vissa insatser

4*4

16
0

04 Hög arbetsbelastning Hög arbetsbelastning, 
ensamarbete då personalen 
ska ha ut sina raster.  Kan 
leda till personalkonflikter.
Vårdskador. Personalens 
psykiska hälsa blir sämre 
och leder till sjukskrivningar.
Kunderna blir oroliga som 
också leder till högre 
arbetsbelastning.

5*5

25
0

05 Kompetensbrist/försörjning Svårare att rekrytera 
personal, när arbetsmiljön 
blir försämrad och hög 
arbetsbelastning.
Ordinarie personal vill inte 
ha extra arbetspass

4*4

16
0

06 Hygienrutin Risk att hygienrutiner inte 
följs på grund hög 
arbetsbelastning.
Smitta sprids.
Leder till sjukdom, högre 
arbetsbelastning och 
sjukskrivningar

4*4

16
0

07 Överblick Att inte ha koll på 
avdelningen under 
förmiddagen då personalen 
är upptagna inne i 
kundernas lägenheterna

4*4

16
0

08 Rutiner Nya rutiner som skapas inte 
följs av alla. Och kanske 
inte fungerar då blir det inte 
patientsäkert, konflikter i 
arbetsgrupp

4*4

16
0

09 Dokumentation Risk att dokumentation inte 
utförs. 
Avvikelser som kan leda till 
IVO anmälan

4*4

16
0

10

0 0

2023-3
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UPPFÖLJNING Klara rader: 0/10

Uppföljningsansvarig
 
Klar

 
Klar den

Kommentar

Arbetsgivarrepresentant: ...................................................................................... 

Skyddsombud: ...................................................................................... 
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Planerad verksamhetsförändring: Riskbedömning Ta bort matlagning inom särskilt boende kunder 
 
Avdelning: Upprättad av: Deltagare: Initialer: Datum: 
Sjögläntan/Humlegården  Anna Thyberg    20230117 
 
 
Nr Risk och riskkälla Konsekvens Sannolikhet Åtgärd Ansvarig Klart 
 Att maten som tillagas inte är 

anpassad för äldre 
Risk för fall, under 
näring och 
trycksår  

Stor  Att maten som tillagas anpassas 
utefter äldres behov   

  

 Att personal inte har samma 
tillgänglighet i gemensamma 
utrymmen 

Oro, fall och bråk 
mellan kunder  

Stor   Att stärka upp 
personalbemanningen för att få 
en tryggare boendemiljö för 
kunderna 

  

 Personal finns inte alltid i närheten 
som kan påminna om hjälpmedel 

Fall  Stor  Att stärka upp 
personalbemanningen för att få 
en tryggare boendemiljö för 
kunderna 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-01-31 
Diarienummer 
KS/2022:40 

Handläggare:  
Louise Fromholdt/ansvarig kommunala aktivitetsansvaret/(KAA) 
 
KAA - Återrapport SCB juli-december 2022 
Diarienummer: KS/2022:40 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen (KS) 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund: Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att en ung människa ska kunna 
etablera sig i samhället. Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är kommunerna 
skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i 
gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning. . I första hand ska åtgärderna 
syfta till att ungdomarna börjar på eller återupptar en utbildning, i andra hand att de får en 
annan sysselsättning som exempelvis arbete (med källhänvisning till skollagen samt 
Skolverkets allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar). 
 
Mål: Samverkan är ledord för ett gott arbete med KAA. I Storfors har vi byggt upp ett antal 
forum, där planering och uppföljning görs kring varje ungdom för att kunna erbjuda lämplig 
insats. Det primära målet är att ungdomarna ska återgå till studier.  
 
Aktiviteter: Det handlar inledningsvis mycket om att skapa kontakt och förtroende hos 
ungdomarna. Därefter kan samtal och möten för att identifiera drivkraft och motivation bli 
aktuellt. Först därefter kan mer konkreta insatser som t.ex. studiebesök, praktik eller 
utbildning genomföras.  
 
Resultat: Under andra halvåret 2022 var 20 ungdomar i åldern 16-20 år inskrivna i det 
kommunala aktivitetsansvaret i Storfors kommun. Av dessa ungdomar var det 13 flickor och 
7 pojkar. Av dessa har 5 personer börjat studera i någon form, 2 personer har börjat jobba, 1 
person har regelbundna vägledningssamtal, 3 personer kommer att börja studera under 2023, 
3 personer har flyttat från Storfors och 4 personer har fyllt 20 år och utgör inte längre 
målgruppen för KAA. 1 person valt att avbryta kontakten och 1 person kom in i slutet av 
december och hade vid årsskiftet av förklarliga skäl inte hunnit med att påbörja en insats.   

Beslutsunderlag 
 
Återrapport SCB andra halvåret 2022 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: Godkänna rapport 
kommunala aktivitetsansvaret jul-dec 2022 

Beslutet ska skickas till 
 
Magnus Söreskog, enhetschef arbetsmarknad och etablering (AME) 
Louise Fromholdt, ansvarig kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-01-09 
Diarienummer 
KS/2022:34 

Handläggare:  
Marina Collstam 
Enhetschef IFO 
Ewa Sundberg 
Enhetschef IFO 
 
Tertialrapport 3 - Redovisning avvikelser, 
missförhållanden, IFO 2022 
Diarienummer: KS/2022:34 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Tertialrapport 3 avvikelser/missförhållanden IFO 2022 
 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport 3 avvikelser/missförhållanden IFO 2022 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige: 
 
Godkänna Tertialrapport 3 avvikelser/missförhållanden IFO 2022 
 

Beslutet ska skickas till 
Marina Collstam, Enhetschef IFO Barn- och unga 
Ewa Sundberg, Enhetschef IFO Ekonomiskt bistånd/Vuxen 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Heidi Larsson, Registrator IFO 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-01-09 
Diarienummer 
KS/2022:34 

Handläggare:  
Marina Collstam 
Enhetschef IFO 
Ewa Sundberg 
Enhetschef IFO 
 

Tertialrapport 3 - Avvikelser/Missförhållanden/IFO, 2022 
 
 
 Avvikelser/missförhållande 
 
Orsak September Oktober November December 

Dokumentation     

Informationsöverföring  1 1  

Bemötande     

 
Avvikelserna har handlat om: 
 
En orosanmälan som inkom via fax (till enhetens funktionsbrevlåda/epost) en eftermiddag 
upptäcktes inte förrän morgonen därpå. Vuxen/jour-rutinen har förtydligats för att undvika 
liknande avvikelser. 
 
En genomförandeplan med ett felaktigt förnamn lämnades ut till fel familj. Orsaken till 
avvikelsen handlar om den mänskliga faktorn och är svår att förebygga. Diskussion om vikten 
av att alltid korrekturläsa dokument innan de lämnas ut har förts med arbetsgruppen.  
 
Avvikelserna bedöms inte vara av så allvarlig karaktär att det bedömts som missförhållande 
eller risk för missförhållande och därmed har ingen Lex Sarah-utredning öppnats.  





TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-01-13 
Diarienummer 
KS/2023:62 

Handläggare:  
Ewa Sundberg 
 
 
Neddragning av tjänst som socialsekreterare med 50% 
av heltid 
Diarienummer: KS/2023:62 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Vid enheten för individ- och familjeomsorg vuxen finns 3 socialsekreterare på heltid. Totalt 
innefattar IFO vuxen 7 tjänster, då även biståndsbedömare, LSS-handläggare och 
administratörer ingår.  
Som läget är idag finns en övertalighet, då det är möjligt att minska en socialsekreterartjänst 
med 50 %, eftersom försörjningsstödet har minskat. Kostnaden för försörjningsstödet har 
halverats på 5 år och det sista året har antalet hushåll legat på i genomsnitt 30 stycken. Idag är 
det 1,25 tjänst som handlägger försörjningsstöd och fördelar man antalet hushåll på en 
heltidstjänst blir det 24 ärenden. När man jämför hur många hushåll varje socialsekreterare i 
närliggande kommuner handlägger ligger det mellan 40 och 50 stycken. Därmed görs 
bedömningen att det endast behövs 75(50+25)% handläggare på området försörjningsstöd. 
Handläggningen delas upp på två personer för att det inte ska bli sårbart om en av 
handläggarna är frånvarande och ibland behöver man vara två handläggare i möten. För att 
kunna behålla kompetensen inom enheten är det viktigt att kunskapen delas på flera personer.  
 
Risker vid reducering av tjänst är att det blir en högre belastning på övriga handläggare och 
mest på den försörjningsstödshandläggare som idag handlägger på 25%. Det är en väldigt stor 
risk att det blir svårt att bemanna/rekrytera till en 50% tjänst. Det finns även en risk att 
kostnaden för försörjningsstödet kommer att öka p g a att det blir mindre tid att arbeta aktivt 
med individuella planer och uppföljning av insatser. 
 
Denna reducering skulle ge en kostnadsbesparing på ca 300 tkr. 

Beslutsunderlag 
Bilaga - Riskanalys 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
 
Minska socialsekreterartjänst med 50% av en heltid. 
 

Beslutet ska skickas till 
Ewa Sundberg, Enhetschef IFO Vuxen 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
HR avdelningen hr@storfors.se 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-01-09 
Diarienummer 
KS/2023:55 

Handläggare:  
Michael Björklund 
Säkerhetssamordnare 
 
Riktlinjer för säkerhetsskydd, Storfors kommun 
Diarienummer: KS/2023:55 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585), Säkerhetsskyddsförordning (2021:955) som trädde i 
kraft 2021-10-31 ålägger det Storfors kommun att vidta förebyggande åtgärder för att skydda 
mot brott som kan hota Sveriges säkerhet och förebygga terroristbrott med hänsyn till 
verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. 
 
Ansvaret vad gäller säkerhetsskydd regleras även av rikspolisstyrelsens föreskrifter om 
säkerhetsskydd (PMFS: 2022:1) samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Innehållet i dessa författningar och föreskrifter har varit styrande vid framtagandet av denna 
reviderade riktlinje som reglerar säkerhetsskyddsarbetet inom Storfors kommun. 
 
Denna riktlinje för säkerhetsskydd ersätter ”Säkerhetsskyddsplan” som antogs av KF 2019-
11-14, § 213 
 
Enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585), Säkerhetsskyddsförordning (2021:955) som trädde i 
kraft 2021-10-31 ålägger det Storfors kommun att vidta förebyggande åtgärder för att skydda 
mot brott som kan hota Sveriges säkerhet och förebygga terroristbrott med hänsyns till 
verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. 
 
Enligt ”Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar” 2018–2022 mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och regioner 
(SKR) är arbetet med kommunernas säkerhetsskydd en prioriterad uppgift. Kommunerna ska 
under perioden 2018–2023 etablera en process för säkerhetskyddsanalys samt analysera 
prioriterade delar av kommunens verksamhet samt ha rutiner och material (säkerhetsskåp med 
mera) för att kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess som rör Sveriges säkerhet 
utan att de röjs, ändrad eller förstörs. 
 
Mot bakgrund av detta samt det uppdrag som åligger kommunen inom civilt försvar har 
gällande riktlinjer för kommunens säkerhetsskydd arbetas fram. 
 
Riktlinjerna tydliggör ansvar och roller samt de åtgärder och rutiner som ska gälla för Storfors 
kommun inom området: 
 
• Säkerhetsskyddsanalys  
• Säkerhetsskyddsplan 
• Fysisk säkerhet (tillträdesbegränsning) 
• Informationssäkerhet 
• Signalskydd 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-01-09 
Diarienummer 
KS/2023:55 

• Personalsäkerhet  
• Säkerhetsskyddad upphandling (SUA)  
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1. Bakgrund 
Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) och säkerhetspolisens föreskrifter och säkerhetsskydd PMFS 
2022: KAP 6 2-15§ nämner hur kommunen ska gå till väga för att klargöra om personal är lämplig 
lojal och pålitlig ur säkerhetssynpunkt för att ta del av hemlig information eller på annat sätt delta i 
verksamhet där de kan få inblick i sekretessbelagda förhållanden 

 

För säkerhetsklassade befattningar krävs både en godkänd säkerhetsprövning och en godkänd 
registerkontroll. För befattningshavare i säkerhetsklass 1 och 2 krävs dessutom att innehavaren är 
svensk medborgare (svenskt medborgarskap är alltså inget krav vid säkerhetsklass 3).  

1.1 Viktig skillnad mellan säkerhetsprövning och 
säkerhetsklassning  
Säkerhetsprövning ska göras av alla personer som på ett eller annat sätt får del av hemliga handlingar, 
tillträde till säkerhetsskyddade anläggningar eller på annat sätt ska delta i någon verksamhet som rör 
Sveriges säkerhet och i vilken de kan få inblickar i sådant som inte får röjas. Att säkerhetsprövning 
krävs innebär dock inte automatiskt att de befattningar dessa personer kan inneha ska säkerhetsklassas. 
Vid säkerhetsprövning gäller heller inte kravet på svenskt medborgarskap 

1.2 Syfte 
Denna rutin ska på ett tydligt sätt ge en vägledning för hur man inom Storfors kommun hanterar 
säkerhetsprövning av personal som kommer att få ta del av handlingar som rör rikets säkerhet i 
enlighet med följande lagar och förordningar.   

 Offentlighet och sekretesslagen (2009:400) 

 Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 

 Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) 

 Rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS: 2022:1) 

2. Säkerhetsprövning med säkerhetsbedömning och 
registerkontroll 
Säkerhetsprövning består av två delar, säkerhetsbedömning och registerkontroll.  
Registerkontroll utförs minst enligt 14§ Säkerhetsskyddslagen. Uppgifter som framkommer  
vid säkerhetsprövning ska hanteras med sekretess. Storfors säkerhetsskyddschef, i samråd med HR-
chefen, genomför säkerhetsprövning har ansvar för genomförande av säkerhetsprövning för person 
som förordnas till anställning eller innehar befattning som placerats i säkerhetsklass, bilaga 2 riktlinjer 
för säkerhetsskydd.         

2.1 Säkerhetsbedömning  
Säkerhetsbedömning är en del av säkerhetsprövningen. Storfors säkerhetsskyddschef, i samråd med 
HR-chefen har ansvar för genomförande av säkerhetsbedömning vid nyanställning. Detta innebär att 
inhämta från den som bedömningen gäller, inhämta uppgifter enligt följande genom en 
säkerhetsprövningsintervju. 
 
att    personen inte är misstänkt och står under utredning för brott, står under åtal eller har  
         dömts i domstol under de senaste 5 åren  
att    personen inte har missbruksproblem  
att    personen inte har allvarliga ekonomiska problem  
att    betyg och intyg som personen hänvisat till vid ansökan om anställning är tillförlitliga  
        Samt via referenser kontrollera ovanstående.  
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I säkerhetsprövningsintervjun söker man sårbarheten, alltså, det som den anställde har med sig i sin 
livssituation och som kan skapa problem ur säkerhetsskyddssynpunkt. En säkerhetsprövning utförs 
med stöd av sekretesslagen och dokumenteras i ett protokoll som både intervjuare och intervjuad 
skriver under. Frågorna som ställs i säkerhetsprövningen tjänar två syften: dels att inte 
anställa/godkänna fel personer att ta del av säkerhetsskyddade uppgifter, och dels att höja 
säkerhetsmedvetandet, alltså, att den säkerhetsprövade förstår vilka krav som kommer att ställas och 
varför. 
 
I kommunens HR-system ska det markeras på varje person att godkänd säkerhets- 
bedömning är genomförd.  
 

2.2 Registerkontroll  
Registerkontroll är en kontroll av registrerade uppgifter i brottsregistret och misstankeregistret  
hos Säkerhetspolisen. Registerkontroll ingår som en del av säkerhetsprövningen och genomförs innan 
nyanställning av personal eller innehar en befattning som placerats i säkerhetsklass, bilaga 2 riktlinjer 
för säkerhetsskydd.     
 
Registerkontroll skall i förekommande fall genomföras även beträffande personer som anlitats vid 
säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA).  
 
Innan en registerkontroll och särskild personutredning får göras ska den som säkerhetsprövningen 
gäller ha gett sitt samtycke till åtgärderna. Samtycket innebär också att personerna redovisar de 
uppgifter som framgår av säkerhetspolisens registerkontrollsblankett. Om kontrollen avser 
säkerhetsklass 2 ska det kompletteras med blanketten för särskild personutredning.  
 
Säkerhetsskyddschefen ska dokumentera samtycket och bevara dokumentationen eftersom samtycket 
även gäller för nya kontroller och utredningar så länge som den kontrollerade innehar samma 
anställning. Vid kontroll i säkerhetsklass 2 kontrolleras också make/maka/sambo men dessa behöver 
inte lämna samtycke till kontrollen. 
 
Säkerhetsskyddschefen förmedlar ansökan till säkerhetspolisen, som sedan lämnar besked om det 
finns uppgifter registrerat om personen. Denna process tar 1-4 veckor, som man måste ta med i 
beräkningen när ny personal ska anställas.  
 
Det är den som begärt kontrollen som beslutar hur uppgifterna ska användas. Säkerhetspolisen tar 
alltså aldrig några beslut åt kommunen. 
 
Den som är ledamot av kommunfullmäktige får inte registerkontrolleras. Däremot får förtroendevald 
som även är anställd i en säkerhetsklassad befattning registerkontrolleras av denna anledning. Detta 
gäller också till exempel ledamot av krisledningsnämnd. Förtroendevald som är styrelseledamot i ett 
kommunalt bolag kan registerkontrolleras om bolaget har sådan verksamhet som omfattas av 
säkerhetsskyddslagen. 
 
 

 2.3 Nyanställning säkerhetsklassbefattning   
Vid platsannonsering av säkerhetsklassad tjänst ska det framgå av annonsen att tjänsten är 
säkerhetsklassad.  Vid anställningsintervju ska information lämnas om vad registerkontroll innebär, 
hur den går till, hur uppgifter hanteras samt att anställning normalt inte kan ske om det finns uppgifter 
i polisens register. 
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3. Rutin och ansvar kring säkerhetsprövning 
1. Kommunens kommunchef, verksamhetschefer ska, i samråd med säkerhetsskyddschefen, 

undersöka och ajourhålla vilka befattningar inom verksamheterna som kräver 
säkerhetsprövning. 

2. Resultatet av denna undersökning ska dokumenteras, bilaga 2 riktlinjer säkerhetsskydd 
”tjänster och befattningar inom Storfors kommun som ska säkerhetsklassas och förvaras inlåst 
hos säkerhetsskyddschefen. 

3. Därefter görs en bedömning, tillsammans med säkerhetsskyddschefen utifrån gjord 
säkerhetsskyddsanalys, om befattning ska säkerhetsklassas. 

4. Kommunens säkerhetsskyddschef genomför säkerhetsprövning, efter samråd med berörd 
förvaltningschef, i samverkan med HR-chef för person som förordnats till befattning eller 
innehar befattning som placerats i säkerhetsklass. Innan dess ska skriftlig information (punkt 
5-7) om detta ges till berörd person av säkerhetsskyddschef. 

5. Samtyckesblankett och skriftlig information om säkerhetsprövning skickas ut till berörd 
person 

6. Länk och inloggningsuppgifter till försvarshögskolans webbutbildning skickas ut till berörd 
person 

7. Säkerhetsskyddschef kallar berörd person till säkerhetsintervju 

8. Registerkontroll utförs av säkerhetspolisen på begäran av kommunen säkerhetsskyddschefen. 

9. Registerkontroll och eventuell särskild personutredning i samband med säkerhetsprövning 
utförs av säkerhetspolisen efter framställan från säkerhetsskyddschef. 

10. Det är även säkerhetsskyddschefen som beslutar om i vilket avseende de uppgifter som 
framkommit ska beaktas i säkerhetsprövningen. 

11. Då en befattning kan förändras över tid så måste ansvarig chef anmäla till 
säkerhetsskyddschefen om en person som har varit säkerhetsklassad slutar sin anställning eller 
får nya arbetsuppgifter. 

12. Säkerhetsskyddschefen skickar skriftlig information till berörd person och säkerhetspolisen 
om upphörande av inplacering i säkerhetsklass. 

Säkerhetsprövning, säkerhetsklassning och uppgifter från registerkontroll är 

HEMLIG handling enligt offentlighets- och sekretesslagen (15 kap. 2§ 2009:400) och 
säkerhetsskyddslagen och förvaras enligt säkerhetsskyddschefens bestämmande. 

4. Dokumentation  
Förteckning över anställningar som är placerade i säkerhetsklass, anställningar som 
registerkontrollerats till skydd mot terrorism samt anställningar som endast omfattas av 
säkerhetsprövning ska upprättas. Denna förteckning ska förvaras i ett säkert utrymme, och enbart 
hanteras av kommunens säkerhetsskyddschef och biträdande säkerhetsskyddschef. 

Bilagor:  

 Information till dig som ska ingå i säkerhetsprövning 
 Samtalsguide för säkerhetsprövningssamtal 
 Minnesanteckningar vid säkerhetssamtal 
 Meddelande om upphörande av inplacering i säkerhetsklass 
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1. Bakgrund 
Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) 4§ beskriver att en hemlig uppgift utgörs av en uppgift som 
omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt är av betydelse för 
rikets säkerhet. I PMFS (2022:1) regleras hanteringen i detalj.  

Denna rutin är underordnad ”Riktlinjer för dokument i Storfors kommun” diarienummer KS 2016–
0357.  

1.1 Syfte 
Denna rutin ska på ett tydligt sätt ge en vägledning för hur man i Storfors kommun ska hantera 
handlingar som rör rikets säkerhet i enlighet med följande lagar och förordning. 

 Offentlighet och sekretesslagen (2009:400) 

 Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 

 Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) 

2. Hemlig handling och hemlig uppgift 
En hemlig uppgift är en uppgift som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagstiftningen och som rör rikets säkerhet. Om en handling innehåller hemlig uppgift är 
handlingen hemlig.  

Det lagrum som är vanligast förekommande är 15kap 2§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
I undantagsfall förekommer dock uppgifter som är hemliga men med stöd i andra lagrum såsom 18 
kap 8§, 18 kap 13§ och 35kap 1§. Dessa är dock i normalfallet enbart sekretess.  

Skillnaden mellan sekretess i allmänhet och hemlig kan beskrivas i följande modell.  

Benämning  Lagrum OSL 

Hemlig Sekretess enligt OSL och 
rikets säkerhet 

Ex. 15 kap 2§ 

Sekretess/skydd
svärd  

Sekretess i övriga fall 
enligt OSL 

Ex. OSL 18 kap 8§ 
 

Öppen  Ingen sekretess  

  

2.1 Öppen information   
Exempelvis allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Här krävs inget direkt skydd. 

2.2 Skyddsvärd information  
Handlingar eller uppgifter som bedöms som icke offentliga. Det kan till exempel handla om känsligt 
arbetsmaterial, känsliga personuppgifter och detaljerade risk- och sårbarhetsanalyser.  

Känsligt arbetsmaterial kan exempelvis vara ett ofullständigt förslag till beslut där spridning av 
förslaget kan påverka förtroendet för Storfors kommun eller innebära skada för enskild.  

Sekretess är beteckningen på information som inte ska lämnas ut och därför inte blir allmänt 
tillgänglig. Sekretessbelagd uppgift omfattas av tystnadsplikt för den som har tagit del av uppgiften. 
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2.3 Säkerhetsskyddsklassificerad information  
Information som omfattas av sekretess enligt OSL och Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och är av 
betydelse för Sveriges säkerhet delas in i säkerskyddsklasser utifrån den skada som röjande av 
uppgifterna medför. 

Indelningen i säkerhetsskyddsklasser görs enligt följande: 

1. Kvalificerat hemlig vid en synnerligen allvarlig skada 
2. Hemlig vid en allvarlig skada 
3. Konfidentiell vid en inte obetydlig skada, eller 
4. Begränsat hemlig vid endast ringa skada 

 
Vilken informationsklass informationen har beror på vilken skada ett röjande av informationen skulle 
få för totalförsvaret eller för Sveriges säkerhet. Det är upprättaren av en handling som har ansvar 
för placering i informationssäkerhetsklass.  

Kan du inte själv bedöma var din information hör hemma bland de tre kategorierna ovan ska du 
kontakta säkerhetsskyddschefen eller bitr. signalskyddschef.  

2.4 Förvaring av information  
 

Typ Beskrivning Förvaring IT-system 
Ej 
sekretess(öppen) 

Information som inte är 
sekretessbelagd enligt 
Offentlighets- och 
sekretesslagen.   

 Hanteras normalt i 
arbetsdatorn 

Sekretess-
klassificerad 
information (SK) 

Information som är 
sekretessbelagd men som inte 
rör Sveriges säkerhet och som 
inte är utrikesklassificerad.  Ex 
uppgifter som rör personal, 
medicinska journaler, anbud, 
upphandling, säkerhets- och 
bevakningsåtgärder, 
personalakter. 

Enligt 
arbetsplatsens 
rutiner 

Kan behandlas i 
arbetsdatorn. 
Rättigheter ska 
begränsas till dem som 
är behöriga både i 
datormiljö och på 
kontoret. Ex mappar 
med begränsad 
behörighet. 

Säkerhetsskydds-
klassificerad 
information (H) 

Uppgifter som rör Sveriges 
säkerhet, (kan bland annat vara 
verksamhet eller förberedelser 
för att försvara Sverige, 
uppgifter som rör personal, 
medicinska journaler, anbud, 
upphandling, säkerhets- och 
bevakningsåtgärder). 
Säkerhetsskyddsklassificerad 
information ska placeras i 
informationssäkerhetsklass.   
 

KH, H, H/K och 
H/B - larmat 
utrymme/säkskåp  
 

KH får inte hanteras i 
datormiljö förtillfället. 

  
H, H/K, H/B får endast 
hanteras i 
”standalone”-datorer 
som tilldelas av 
Säkerhetsskyddschefen 
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3. Hantering av säkerhetsskyddsklassificerad information 

 
Bilden beskriver processen för hanteringen av en hemlig handling eller uppgift 

Denna typ av uppgifter får aldrig skickas, lagras eller bearbetas på nätverksanslutna datorer, telefoner 
eller surfplattor, utan ska behandlas på speciellt avsedd dator. Restriktioner gäller även för förvaring, 
förflyttning och spridning av fysisk säkerhetsskyddsklassificerad handling.  

Misstänker du att någon obehörig försökt ta del av säkerhetsskyddsklassificerad information ska detta 
omedelbart anmälas till säkerhetsskyddschefen eller bitr. signalskyddschef. 

3.1 Behörighet 
För att en person ska få arbeta med eller ta del av säkerhetsskyddsklassificerad information krävs att 
hen är säkerhetsklassad samt att hens chef anmält detta till säkerhetsskyddschefen. 

3.2 Upprättande 
Innan en handling skapas ska den person som skapar handlingen bedöma om handlingen kommer att 
innehålla någon hemlig uppgift. En hemlig handling som är en allmän handling ska hemligstämplas 
och märkas med informationssäkerhetsklass och lagrum på handlingens samtliga sidor, se avsnitt 
märkning.  

3.3 Inkommande 
Säkerhetsskyddsklassificerade handlingar kommer oftast till oss i sekretesspåse eller i dubbla kuvert, 
samt krypterat via e-post för signalskyddsprogrammet Signe.  

När en handling som inkommer till Storfors kommun har bedömts som hemlig av avsändaren ska en 
första initial sekretessbedömning göras av säkerhetsskyddschef, biträdande säkerhetsskyddschef eller 
kommunkansliets säkerhetsklassade personal. Huvudregeln är att gå på avsändande myndighets 
sekretessbedömning.  

En inkommande postförsändelse, som kan antas innehålla hemlig handling, öppnas och registreras av 
kommunkansliets personal, om det inte av eventuellt innerkuvert framgår att försändelsen ska öppnas 
av handläggaren personligen. 
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Nedan exempel på sekretessmarkering från extern myndighet.  

  
Märkning av försändelser från vissa myndigheter kan innehålla tilläggsklassificering. Alla handlingar 
ska hanteras som hemliga.  

3.4 Registrering 
Hemliga fysiska handlingar, oavsett säkerhetsskyddsklass, ska diarieföras registreras i manuella 
register för hemliga handlingar när de har kommit in till eller upprättats hos Storfors kommun. I 
registreringen ska följande finnas med: 

1. Datum då handlingen kom in eller upprättades 

2. Laghänvisning 

3. Diarienummer som handlingen får vid registreringen 

4. En ärendemening (inte om ärendemeningen i sig innehåller någon form av hemlig uppgift) 

5. I kommentar ska det beskrivas var handlingen förvaras 

Förvaring av arbetshandling som benämns hemliga 

 Säkerhetsskåp STOSK001. Finns placerad i serverrummet, kommunhuset. 

 På kommunens säkerhetsdator(Säkerhetsskåp STOSK001) som är ordnad så att den ej kan 
anslutas till internet. Finns placerad i serverrummet, Kommunhuset. 

3.5 Kopiering 
Vid kopiering av eller utdrag ur säkerhetsskyddsklassificerad handling ska notering om detta göras i 
notering om detta göras i kommunens manuella register för hemliga handlingar. Kopiering av 
säkerhetsskyddsklassificerad handling fordrar beslut av säkerhetsskyddschef eller biträdande 
säkerhetsskyddschef. Kopiering av hemlig handling får endast ske på kopiator som finns i 
(Säkerhetsskåp STOSK001) som ej är uppkopplad mot internet och som ej kan lagra information. 
Kopior ska märkas med:  

KOPIA 1(5)  

Där första siffran anger nummer på kopia och siffran inom parantes anger hur många kopior som 
gjorts vid kopieringstillfället. 

 

Kopia eller utdrag ur kvalificerat hemlig handling får ej ske. 
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SEKRETESS

Sekretess enligt X kap. X§ offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400)

YYYY-MM-DD

Storfors kommun 

3.6 Sekretessmarkering 
På varje handling/dokument som är sekretessklassificerad eller säkerhetsskyddsklassificerad ska en 
sekretessmarkering (stämpel som förvaras i Säkerhetsskåp STOSK001) finnas. Om dokument 
hanteras digitalt, ska en digital sekretessmärkning finnas. Även säkerhetsskyddsklassificerade 
arbetshandlingar ska sekretessmarkeras.  

Vid en sekretessklassning ska följande framgå: 

 Tillämplig sekretessbestämmelse, vilket lagstöd som åberopas. 

 Datum när handlingen klassificerades 

 Vilken myndighet som upprättat klassningen av handlingen 

 Märkning av sekretess  

 
 
 
 
 
 
Märkning av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 

 
Datamedia som innehåller eller har innehållit sekretessbelagd information ska märkas med 
sekretessmärkning. Märkningen ska inte kunna avlägsnas.  

3.7 Distribution 
En säkerhetsskyddsklassificerad handling ska distribueras med en kryptofax(Signe) eller personligt 
överlämnande. Om en handling behöver distribueras ska detta hanteras av en registrator eller 
motsvarande. 

En fysisk handling kan skannas in och skickas som krypterad fil bifogad i ett mejl. Om en handling 
behöver fördelas inom en verksamhet ska den alltid hämtas och i vissa fall även kvitteras vid en 
registratur eller motsvarande.( Handlingen ska i första han läsas i kommunens säkerhetsrum) 

När man mottager en försändelse innehållande en säkerhetsskyddsklassificerad handling ska du alltid 
kontrollera att försändelsen inte är skadad. Om försändelsen har utsatts för skada ska detta omgående 
anmälas till säkerhetsskyddschefen. 

Vid extern distribution ska man om möjligt i första hand välja att handlingen överförs krypterat med 
godkänt krypto, precis som vid intern distribution. Då får handlingen erforderligt skydd under 
distributionen. 

Ibland finns det dock inte möjlighet att skicka en handling krypterad. I sådana fall kan handlingen 
distribueras med betrodd kurir eller via posten som REK/Värde eller motsvarande. 
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En säkerhetsskyddsklassificerad handling som förmedlas genom en godkänd distributör ska alltid 
förpackas i ett igenklistrat kuvert i en säkerhetspåse. Det är viktigt att säkerhetspåsen klistras igen så 
att man kan se om någon har försökt ta del av innehållet. 

 

3.8 Kvittering 
Kvittering av hemlig handling sker i ett register som samlas i särskild pärm och sorteras i 
löpnummerordning. Pärmen ska förvaras i säkerhetsskåp STOSK001. Vid återlämnandet av hemlig 
handling kontrolleras det att akten är komplett. Notering om återlämnandet görs i registret. 

Kvittering sker genom att mottagaren skriver sin fullständiga namnteckning med namnförtydligande 
på kvittot. Vidare ska även datum för kvittering anges på kvittot.  

När en säkerhetsskyddsklassificerad handling som har kvitteras återlämnas ska detta antecknas på 
originalkvittot. Verksamhetsutövaren ska sen bevara kvittensen i minst 10 år.  

I samband med att en handling återlämnas ska även ett så kallat återlämningskvitto lämnas ut till 
personen som kvitterade handlingen. Återlämningskvittot bevisar att handlingen har returnerats. 
Kvittensen ska bevaras hos Storfors kommun i 10 år.  

På kommunkansliet finns det en förteckning med namnteckningar på den personal som är behöriga att 
ta del av hemliga handlingar. Förteckningen ska uppdateras en gång per år(januari) samt förvaras i en 
akt i säkerhetsskåp STOSK001.   

 

3.9 Delgivning 
Delgivning innebär att en person får ta del av hemlig uppgift. Detta kan ske muntligen eller genom 
överlämnande av hemlig handling. Det kan även vara ett möte där hemliga uppgifter diskuteras. 
Delgivning sker endast till personer som behöver informationen för sin tjänst. Personal som delges 
handling eller uppgift vid möte ska vara inplacerad i säkerhetsklass.  

När delgivningen sker ska den som delger informationen säkerställa att det sker på ett sådant sätt att 
inte informationen inte sprids till andra än berörda. 

Kvalificerat hemliga uppgifter får ej delges.  

Anteckning om delgivning av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska ske på delgivningslista som 
ska åtfölja handlingen.   

Innan delgivning ska befattningshavare ställa sig följande frågor:   

• Behöver personen informationen för sina arbetsuppgifter?   
• Är personen pålitlig ur säkerhetssynpunkt?   
• Har personen kunskap om de bestämmelser som finns för att säkerhetsställa att det finns ett 

säkerhetsskydd för de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna?   

Kvittenslistan ska förvaras på den hemliga handlingen.  

 

 

Inom Storfors kommuns lokaler gäller 

 Serverrummet i kommunhuset är utsedd lokal för delgivning.  

 Telefoner, datorer och plattor ska förvaras utanför lokalen eller i bruslåda 

 Undantag kan göras för datorer som saknar möjlighet att kopplas upp mot internet 
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Sker delgivningen på annan plats ska den som delger uppgiften från Storfors kommun säkerställa att 
likvärdiga skyddsåtgärder vidtagits. Om möjligt -efterfråga den organisationens rutiner för hantering 
av hemliga handlingar. 

Delgivningslistor och delgivningskvitton för säkerhetsskyddsklassificerade handlingar ska sparas i 10 
år. 

3.10 Medförande 
En säkerhetsskyddsklassificerad handling ska alltid kvitteras innan den kan medföras från Storfors 
kommuns lokaler.  
 
Huvudregeln är att hemliga handlingar eller uppgifter inte ska tas med från Storfors kommunhus, då 
skyddet för en sådan handling eller uppgift alltid blir sämre.  

Med medförande avses när en person i tjänst behöver transportera och förvara handlingar utanför 
kommunens säkerhetsrum och lokaler. Hemliga handlingar som medförs från Storfors kommuns 
lokaler ska hållas under personens omedelbara uppsikt eller förvaras enligt överenskommelse med 
säkerhetsskyddschefen. Säkerhetsklassad personal från kommunkansliet registrerar och lämnar ut 
säkerhetsskyddsklassificerade handlingar.  
 

3.11 Återlämning 
En säkerhetsskyddsklassificerad handling som har medförts utanför kommunens säkerhetsrum och 
lokaler ska snarast möjligt återföras eller överlämnas för inlåsning till säkerhetsskyddsskåp 
STOSK001. 
 
När en handling har återlämnats ska det antecknas på originalkvittot som upprättades vid kvitteringen i 
samband med utlämnandet.  

Registraturens originalkvitto där återlämnandet har antecknats ska alltid sparas för att upprätthålla 
spårbarhet. Kvittot ska sparas i minst 10 år. 

 

3.12 Arkivering  
Handlingar ska arkiveras enligt ”Riktlinjer för dokument i Storfors kommun” 

Förvaring ska ske med samma krav som hantering av arbetshandling. Handlingar ska förvaras i 
säkerhetsskåpet STOSK001 i serverrummet på plan 1.  

 

3.13 Slutarkivering 
All slutarkivering sker tills vidare i säkerhetsskåpet STOSK001 i serverrummet på plan 1. 

 

3.14 Inventering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar 
Inventering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar ska enligt intern kontrollplanen genomföras 
årligen(januari). Inventeringen genomförs av säkerhetsskyddschefen med stöd av säkerhetsklassad 
personal från kommunkansliet.  

Vid avsaknad av säkerhetsskyddsklassificerad handling genomförs utredning och eventuell 
skadebedömning via säkerhetsskyddschefens försorg. Säkerhetsskyddschefen kontaktar 
Säkerhetspolisen då det konstaterats att en säkerhetsskyddsklassificerad handling är försvunnen. 
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3.15 Förstöring  
När en säkerhetsskyddsklassificerad handling ska förstöras enligt kommunens gallringsrutiner så ska 
säkerhetsskyddchef eller biträdande säkerhetsskyddschef informeras. Förstörningen ska dokumenteras 
i diariet. 

En handling som ska gallras eller en arbetshandling som inte längre behövs ska omgående förstöras så 
att återskapande av informationen omöjliggörs. Förstöring kan ske på två sätt: genom bränning eller 
mekanisk bearbetning (dokumentförstörare). 

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i Storfors kommun ska förstöras i dokumentförstöraren. 
Krav på dokumentförstöraren är spånstorlek som högst är 15x1.2 mm (säkerhetsklass 6). Handlingarna 
ska förstöras på ett sätt som inte möjliggör åtkomst eller återskapande av informationen. 
Förstöring av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på lagringsmedia, oavsett säkerhetsklass, görs 
genom att data överskrivs av annan obetydliga data eller genom att lagringsmedia görs obrukbart. 
Digital lagringsmedia och förstöring av detta ska göras av eller i samråd med säkerhetsskyddschef.  
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Bakgrund och syfte 
Inom arbetet med krisberedskap och totalförsvar vill länsstyrelserna öka förmågan till 
samverkan, i form av skyddad kommunikation. Med hjälp av kryptografiska funktioner som 
har godkänts av Försvarsmakten, så kallat signalskydd kan detta uppnås. Signalskydd används 
för att skydda information som omfattas av sekretess eller annan information med högt 
skyddsbehov. 
 
För att uppnå ökad förmåga till samverkan med andra kommuner och myndigheter via 
elektronisk kommunikation, har Storfors kommun tilldelats signalskyddssystemet Signe och 
ska följa Försvarsmaktens föreskrifter om Signalskyddstjänsten FFS 2019:9 samt de 
säkerhetsmässiga krav som Försvarsmaktens högkvarter meddelar avseende 
signalskyddssystemen och dess ingående delar. 
 
Storfors kommun har etablerat en signalskyddsfunktion med stöd av Länsstyrelsen i 
Värmland och är en del av Länsstyrelsen signalskyddsorganisation och ingår i Storfors 
kommuns ordinarie säkerhetsskyddsorganisation. 
 
Syftet med denna signalskyddsinstruktion är att beskriva hur Signe ska hanteras och 
underhållas så att det över tid klarar att hantera information upp till säkerhetsskyddsnivå 
begränsat hemlig. 
 

Definitioner  
Med Signe menas här den kompletta funktionen för att hantera krypterad information upp till 
säkerhetsskyddsnivå begränsat hemlig. Signe innehåller den tekniska utrustningen för att 
möjliggöra elektronisk kommunikation på ett säkert sätt. 

 

Styrande regelverk 
 Säkerhetsskyddslagen (2018:585)  
 Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955)  
 Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2019:9) 
 Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2008:3) 
 Handbok TST Grunder 2007  
 Prov I nycklar 2010 

 

Sekretess och revidering 
Instruktionen utgörs av ett huvuddokument samt ett antal bilagor, varav vissa omfattas av 
försvarssekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400). Huvuddokumentet 
fastställs och revideras av säkerhetsskyddschefen medan bilagorna fastställs och revideras av 
biträdande signalskyddschef. Signalskyddspersonal som arbetar inom 
signalskyddsorganisationen tilldelas hela instruktionen.  

 
 



4 

Signalskyddsorganisation och signalskyddspersonal 

Signalskyddschef 
Verksamhetsutövare som har ett signalskyddssystem ska ha minst en signalskyddschef. 
Länsstyrelsens signalskyddschef har till uppgift att ansvara för ledning och samordning av 
signalskyddstjänsten.  

Biträdande signalskyddschef 
Storfors kommun har ett signalskyddssystem men ingen egen utbildad signalskyddschef, 
varvid det ska finnas en biträdande signalskyddschef. Storfors kommuns biträdande 
signalskyddschef ingår i Länsstyrelsens signalskyddsorganisation. Biträdande 
signalskyddschef är utbildad av signalskyddschefen. Biträdande signalskyddschef har till 
uppgift att ansvara för ledning och samordning av signalskyddstjänsten lokalt i egen 
verksamhet. 

Systemoperatör/ lokal administratör 
Systemoperatören skapar nya användarkonton, sköter uppdateringar, exporterar loggfiler och 
hanterar användarkonton. Har genomgått användar- och administratörsutbildning på Signe 
kryptodator samt operatörsutbildning på filkrypto/PGBI. Systemoperatören får normalt sett 
inneha två lottningar av signalskyddsnycklar. 

Nyckeladministratör 
Nyckeladministratören har huvudansvaret för signalskyddsnycklar inom kommunen. Har 
genomgått användarutbildning på både Signe kryptodator och filkrypto/PGBI. 

Användare 
Krypterar och dekrypterar dokument i huvudsak, och har genomgått användarutbildning på 
både Signe kryptodator och filkrypto/PGBI. Användare ingår inte i kategorin 
signalskyddspersonal. 

 

Samband och informationssystem (SIS), Länsstyrelsernas IT-
avdelning 
Signe kryptodator systemförvaltas av länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning. Sambands- 
och informationssystem (SIS) inom Länsstyrelsernas IT-avdelning distribuerar 
systemuppdateringar till lokal administratör. Lokal administratör ansvarar för att installera 
systemuppdateringar med stöd av medföljande instruktion. Systemuppdateringar ska 
installeras skyndsamt för att säkerställa stabil och säker funktion över tid. 

SIS ansvarar för leveranser, användarstöd, felhantering, distribution av systemuppdateringar, 
samt uppföljning av säkerhetsskyddet i Signe kryptodator. Vid frågor eller problem kan lokal 
administratör kontakta SIS inom Länsstyrelsernas IT-avdelning. 
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Signalskyddsutbildad personal och dess behörighet 
Den som ska hanterar signalskyddsmateriel och signalskyddsnycklar ska ha behov av det för 
sitt arbete, vara pålitlig ur säkerhetssynpunkt, ha tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd 
samt vara placerad i säkerhetsklass 2 enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).  
Signalskyddsutbildad personal framgår av bilaga 1 som när den är ifylld är begränsat hemlig. 

Användande av Signe 
Signe får endast användas av behöriga och utbildade användare. Kraven på 
användarutbildning av Signe kryptodator kommer av de incidenter som outbildad 
personal kan orsaka genom felaktig användning av informationssystemet. 
Förteckning över personalens utbildning, behörighet och befattning ska finnas. 
 
Signe får inte användas som en arbetsdator för upprättande och lagring av 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.  
 
Signe får inte och kan inte anslutas till nätverk, wifi eller blåtand, 4G/mobilnät, extern 
bildskärm eller projektor. Delkomponenter får enbart användas för det ändamål de finns 
framtagna för.     
Endast på förhand godkänd utrustning kan anslutas (tillhörande skrivare, optisk enhet och 
USB-minnen).  
 
Dator, skrivare, optisk enhet och USB-minnen ska vara under ständig uppsikt, eller utan 
undantag förvaras inlåsta i säkerhetsskåp när de inte används även vid kortare pauser, lunch 
etc. Plomberingar ska kontrolleras regelbundet i syfte att upptäcka eventuellt intrång. 
 
Uppgifter med högre säkerhetsskyddsklass än begränsat hemlig får inte förekomma i Signe. 

Hantering av signalskyddsnycklar  
Länsstyrelsens nyckelansvarig är den funktion som ansvarar för en nyckelserie och tilldelar 
Storfors kommun behörighet att beställa dem i syfte att tillgodose behov samverkan för 
särskilda ändamål. Länsstyrelsens signalskyddschef distribuerar signalskyddsnycklar.  
 
Alla signalskyddsnycklar, följesedlar och förteckningar över tilldelade 
signalskyddsnyckelserier förvaras i innerfacket i säkerhetsskåp STOSK002.  

 
Följesedeln är en säkerhetsskyddsklassificerad handling och ska diarieföras och sparas i 10 år 
i särskild pärm. Följesedeln ska förvaras i säkerhetsskåp STOSK001. 
 
Varje signalskyddsnyckel ska snarast förstöras och raderas när den har upphört att gälla eller 
när den inte längre behövs för tjänsten. Förstöring av signalskyddsnycklar dokumenteras 
i Nyckelregister, se bilaga 4. 
 
Signalskyddsnycklar ska förstöras på ett sådant sätt att det är omöjligt att återskapa och ta del 
av hela, eller delar av, signalskyddsnyckeln. Destruktörens pappersspån kontrolleras av 
signalskyddschef, eller annan utpekad funktion, i samband med internkontrollerna.  
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Hantering av koder och åtkomst för Signe säkerhetsskåp (STOSK002) 
 Säkerhetsskåp för Signe har benämningen STOSK002. Koder till STOSK002 

hanteras enligt anvisning för säkerhetsskåp. Se bilaga 5 som när den är ifylld är 
begränsat hemlig. 

 

Dokumentation 
Register ska finnas över: 

 vilka nycklar som mottagits, används och förstörts. Se bilaga 4 som när den är ifylld 
är BEGRÄNSAT HEMLIG. 

 
 trafiklista för alla utgående och ingående meddelanden med Signe. Med trafiklista 

menas ett register innehållande avsändare, mottagare, datum och tid samt 
meddelandets ärendemening. Se bilaga 3, som när den är ifylld är BEGRÄNSAT 
HEMLIG. 

 
 ingående materiel i Signe. Av registret ska det framgå var materielen finns och dess 

individnummer. Registret ska hållas aktuell. Se bilaga 2, som när den är ifylld är 
BEGRÄNSAT HEMLIG. 

 

Internkontroll 
Länsstyrelsens signalskyddschef kontrollerar regelbundet den egna signalskyddstjänsten hos 
Storfors kommun i form av en internkontroll. Internkontrollen genomförs årligen. 
Storfors kommuns biträdande signalskyddschef är kontaktperson för Länsstyrelsens 
internkontroll. Kontrollen avser instruktionen och säkerhetsskyddet för signalskyddstjänsten. 
Kommunen ska följa Länsstyrelsens plan för internkontroll. Protokoll över varje kontroll förs 
och sparas i minst 10 år. Brister förtecknas i protokoll och åtgärder planeras för att eliminera 
bristerna. 
 
Storfors kommuns biträdande signalskyddschef ansvarar för att rutiner, kunskap och 
användande kontinuerligt uppdateras och hålls aktuella hos de aktörer inom Storfors kommun 
som använder Signe. 
 

Incidenthantering 
En signalskyddsincident kan vara när en signalskyddsnyckel har eller kan antas ha röjts 
(nyckelincident), när signalskyddsmateriel saknas eller kan antas ha manipulerats eller utsatts 
för åverkan (materielincident). 
 
Olåst säkerhetsskåp innehållande materiel eller information som hanterar Signe ska också 
incident hanteras.  
 
Incidenter, oavsett karaktär, ska alltid anmälas till Länsstyrelsens signalskyddschef enligt 
gällande rutin. Länsstyrelsens signalskyddschef ansvarar för att rapportering till andra berörda 
myndigheter och aktörer sker. 
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Konsekvensanalys ska alltid göras i samband med inträffad incident av Länsstyrelsens 
signalskyddschef. Kommunens biträdande signalskyddschef ska vara behjälplig. 
 
Vid incident hos annan aktör än Storfors kommun meddelas detta av Länsstyrelsen 
signalskyddschef om det påverkar Storfors kommuns användning av Signe. 
 

Bilagor  
 
Bilaga 1: Signalskyddsutbildad personalmall (Begränsat hemlig vid ifylld) 

Bilaga 2: Förteckning signalskyddsmateriel mall (Begränsat hemlig vid ifylld) 

Bilaga 3: Trafiklista mall (Begränsat hemlig vid ifylld) 

Bilaga 4: Nyckelregister mall (Begränsat hemlig vid ifylld) 

Bilaga 5: Koder (Begränsat hemlig vid ifylld)



 

 
 

 

   

 
  

Tystnads- och sekretessförbindelse enligt 
säkerhetsskyddslagen 
 
Förtydligande 
 
Denna bilaga bör användas och undertecknas av tillfälliga medarbetare 
(konsulter, studenter, praktikanter och övriga) som kan komma att hantera 
säkerhetsskyddade uppgifter i enlighet med säkerhetsskyddslagen.  
Förbindelsen bör undertecknas även om personen inte (ännu) är 
säkerhetsprövad och/eller placeras i säkerhetsklass. För fast anställd personal 
i kommunen ingår samma krav om tystnadsplikt i anställningsavtalet.  
 
Notera att förbindelsen även ska undertecknas då den berörda avslutar sin 
anställning/sitt uppdrag, och att förbindelsens bestämmelser gäller tills 
vidare. Undertecknade förbindelser förvaras inlåst enligt 
säkerhetsskyddschefens bestämmande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 



    

 
 
Tystnads- och sekretessförbindelse enligt 
Säkerhetsskyddslagen 
 
I ditt arbete för Storfors kommun kommer du få/kan du få ta del av hemliga 
uppgifter som hos kommunen omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) och som rör Sveriges säkerhet. 
 
För dessa uppgifter gäller tystnadsplikt. 
 
Tystnadsplikt innebär att det är förbjudet att röja eller utnyttja hemliga 
uppgifter vare sig det sker muntligen eller på annat sätt. Det är även otillåtet 
att röja hemliga uppgifter för kollegor som inte är behörig till uppgiften för 
utförande av Uppdraget och att till exempel förevisa hemliga föremål för 
obehöriga. 
 
Personuppgifter: 
Personnummer: 
 
 
Efternamn: 
 
 

Förnamn: 

Företag/organisationsenhet: 
 
 

 
Jag bekräftar att jag har: 
 
Upplysts om räckvidden och innebörden av den tystnadsplikt som gäller för 
mig avseende hemliga uppgifter 
Upplysts om innebörden av begreppet behörig och vad detta innebär i fråga 
om att lämna hemliga uppgifter till en annan person oavsett hur detta sker 
Informerats om straffbestämmelserna i 19 och 20 kap. brottsbalken avseende 
brott mot Sveriges säkerhet och tjänstefel (se sid 2). 
 
Jag förbinder mig att iaktta tystnadsplikt avseende alla hemliga uppgifter 
som jag får del av i samband med min anställning/mitt uppdrag. 
Tystnadsplikten gäller även efter att anställningen eller uppdraget har 
upphört. 
 
____________________                     ______________________ 
Datum                                                  Underskrift 
 
Information enligt ovan har meddelats av undertecknad: 
 
 
____________________                     _______________________ 
Underskrift                   Namnförtydligande 



    

 
 
 
Vid uppdragets upphörande 
 
Jag har idag, med anledning av att min anställning/mitt uppdrag (eller 
motsvarande) kommer att upphöra, påmints om den tystnadsplikt som gäller, 
och fortsatt gäller, för alla hemliga uppgifter som jag fått del av i samband 
med det ovan nämnda uppdraget.  
 
 
 
 
 
____________________   ________________________  
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Brottsbalken kapitel 19 –  
Brott mot Sveriges säkerhet  
 
 
§ 7  
 
Den som, utan syfte att gå främmande makt tillhanda, begår gärning som 
avses i 5 § döms, om uppgiften rör något förhållande av hemlig natur, för 
obehörig befattning med hemlig uppgift till böter eller fängelse i högst två 
år. Lag (2014:383).  
 
§ 8 
 
Är brott som i 7 § sägs att anse som grovt, skall för grov obehörig 
befattning med hemlig uppgift dömas till fängelse i högst fyra år. Vid 
bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen 
innefattade tillhandagående av främmande makt eller var av synnerligen 
farlig beskaffenhet med hänsyn till pågående krig eller rörde förhållande av 
stor betydelse eller om den brottslige röjde vad som på grund av allmän eller 
enskild tjänst betrotts honom. Lag (1976:509).  
 
§ 9 
 
 Den som av grov oaktsamhet befordrar, lämnar eller röjer sådan uppgift som 
avses i 7 § döms för vårdslöshet med hemlig uppgift till böter eller 
fängelse i högst ett år eller, om Sverige var i krig, till böter eller fängelse i 
högst två år. Lag (2014:383).  
 
Brottsbalken kapitel 20 – 
Om tjänstefel m.m.  
 
§ 3 
 
 Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan 
författning eller enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats med 
stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar han olovligen sådan 
hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för 
brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år. 
 
 Den som av oaktsamhet begår gärning som avses i första stycket, dömes till 
böter. I ringa fall skall dock ej dömas till ansvar. Lag (1980:102). 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-11-19 
Diarienummer 
KS/2021:486 

Handläggare:  
Jukka Mäenpää 
Enhetschef Teknisk drift 
 
Lokal trafikföreskrift - Ändring av bärighetsklass på 
Kvarnbron 
Diarienummer: KS/2021:486 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Karlskoga vattenkraft Ab som äger dammkonstruktionen vid Kvarnbron har inkommit till 
Storfors Kommun som är väghållare för aktuell väg med förfrågan om att sänka 
bärighetsklassen på del av Sågaregatan Kvarnbron till BK 3 från dagens BK 1.  
Man har upptäckt skador på fundamenten till dammen och därför vill begränsa bärigheten på 
bro och vägbana. 
I och med att Kvarnvägen är åter öppen för trafik så möter det inga hinder i framkomligheten 
med att sänka bärighetsklassen. Kostnaden beräknas till ca 10 000 kr för skyltning av 
åtgärden. 

Finansiering 
Finansieras med medel i driftbudgeten för teknisk drift 
Ansvar 220 verksamhet 2490 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Begränsning av bärighetsklass Kvarnbron 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
 
Beslutar om en lokal trafikföreskrift gällande bärighetsklass 3 (BK 3) för trafik på del av 
Sågaregatan Kvarnbron  
 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Jukka Mäenpää 
ekonomi@storfors.se 
Trafikverket 
Anders Johansson Karlskoga Vattenkraft 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-08 
Diarienummer 
KS/2022:147 

Handläggare:  
Jukka Mäenpää 
Enhetschef Teknisk drift 
 
Ny anslutningsväg med parkering till badplatsen i 
Lungsund 
Diarienummer: KS/2022:147 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Badplatsen i Lungsund är en populär anläggning som besöks av både kommuninnevånare och 
besökare utifrån. 
För att ytterligare stärka anläggningens anseende behöver det anläggas en ny väg och 
parkering norr om den tidigare campingplatsen. 
Dessutom behöver det uppföras en mulltoalett som kan nyttjas av badplatsens gäster. 
I detaljplanen för området har man föreslagit mer möjligheter till utveckling med bl.a en 
byggnad för bastu som t.ex skulle kunna uppföras i bygdeföreningens regi. 

Finansiering 
Kostnaden för väg och parkering med kringutrustning har kalkylretats till cirka 800 000 kr 
och ska belasta investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 
Kartor Lungsundet 
Karta detaljplan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige: 
Bevilja 800 000 kr till investeringen av ny anslutningsväg och parkering med kringutrustning 
till badplatsen i Lungsund från investeringsbudgeten. 

Beslutet ska skickas till 
Jukka Mäenpää, Enhetschef Teknisk drift 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Annette Olsson, Ekonomichef 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-02-08 
Diarienummer 
KS/2022:150 

Handläggare:  
Jukka Mäenpää 
Enhetschef Teknisk drift 
 
Svar på medborgarförslag om ny lekplats Östra 
Skyttegatan. 
Diarienummer: KS/2022:150 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Emelie Bergström (Tidigare Ullström) har inkommit med ett medborgarförslag om att 
anlägga en ny lekplats på Östra Skyttegatan på ytan efter hyreshusen i kvarteret Weman. 
 

Beslutsunderlag 
Storfors kommun äger inte fastigheten som förslaget avser och därmed ingen rådighet över 
området. 
Att anlägga en ny lekplats kräver en stor investering som inte finns budgeterad idag. 
Underhållet av lekplatser är kostnadskrävande och att utöka lekplatserna i kommunen skulle 
kräva en större underhållsbudget som skulle påverka den övriga tekniska verksamheten 
negativt. 
Storfors kommun har tidigare beslutat att det ska finnas lekplatser vid förskolor/skolor samt 2 
stycken lekplatser som inte är knutna till skolverksamheten. 
Med det anser Storfors kommun att behovet av lekplatser är tillgodosett. 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Med ovanstående förklaring besluta att inte tillmötesgå förslagsställarens förslag. 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Emelie Bergström 
Jukka Mäenpää 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-02-08 
Diarienummer 
KS/2022:181 

Handläggare:  
Jukka Mäenpää 
Enhetschef Teknisk drift 
 
Svar på medborgarförslag om att fylla på grus. 
Diarienummer: KS/2022:181 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Mari Ruotsalainen har inkommit med ett medborgarförslag att för att tillgängliggöra 
elljusspåret från villaområdet Gärdet med att förbättra den gångstig som finns idag med 
förstärkande åtgärder såsom grus och markduk. 
 
 

Finansiering 
Ryms inom ordinarie driftbudget. 

Beslutsunderlag 
Teknisk drift gör bedömningen att nyttan för folkhälsan och friluftslivet överstiger kostnaden 
att åtgärda det förslagsställaren föreslår. 
Förslaget går att uppfylla till en mindre kostnad som ryms i driftbudgeten. 
 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Ge uppdraget till tekniks drift att tillmötesgå förslagsställaren förslag och genomföra dom 
nödvändiga förbättringarna av gångstigen. 
Arbetet ska planeras in inom den dagliga verksamheten för teknisk drift.  

Beslutet ska skickas till 
Mari Ruotsalainen 
Jukka Mäenpää 
 
 



 
 

STORFORS 
KOMMUN 

MEDBORGARFÖRSLAG Sida 1 (1) 

Datum 

2022-05-19 

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 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-02-01 
Diarienummer 
KS/2023:76 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Sammanslagning av AME och IFO Vuxen 
Diarienummer: KS/2023:76 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Storfors kommun har inför budgetåret 2023 arbetat fram förslag på ett större antal åtgärder för 
att motverka de påtagliga kostnadsökningar vi ser i form av ökade räntor, hög inflation, ökade 
pensionskostnader m.fl. Syftet är att nå en budget i balans. Organisationen har på uppdrag av 
kommunstyrelsen utarbetat förslag till åtgärder för att organisationens verksamheter ska 
inrymmas inom budgetram. I processen med att utarbeta förslag till åtgärder så har analys av 
jämförbara kommuner genomförts, dels genom statistikjämförelser med stöd av SKR och 
Kolada och dels genom jämförande analyser med andra kommuner i jämförbar storlek.  
 
En lösning som finns i flertalet kommuner är en samordning av IFO och AME. Denna lösning 
föreslås även för Storfors kommuns del då AME-enheten idag har få anställda och både behov 
och verksamhetskvalitet bedöms kunna mötas upp om AME organiseras in under IFO Vuxen.  
 
Ovanstående förändring kan genomföras under halvårsskiftet 2023 och innebär en ekonomisk 
kostnadsreducering på helårsbasis på ca 720 tkr inklusive PO-påslag. För 2023 bedöms 
kostnadsreduceringen således innebära ca 360 tkr. 

Beslutsunderlag 
Riskbedömning AME 
Riskbedömning IFO Vuxen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
 
AME organiseras in under IFO vuxen samt att enhetschefstjänsten för AME tas bort. 

Beslutet ska skickas till 
Agneta Hugander, Verksamhetschef Vård och Stöd  
Magnus Söreskog, Enhetschef AME  
Ewa Sundberg, Enhetschef IFO Vuxen  
Annette Olsson, Ekonomichef 
 



2023-4 TA BORT ENHETSCHEF FÖR AME (100%) (RISKANALYS), UTFÖRD

GENOMFÖRANDE Utförd  Klara rader: 0/10

Ansvarig: Magnus Söreskog

Datum: 2023-01-10 Enhet: Arbetsmarknad 

Beskrivning: Förslag till kostnadsreduceringar inför 2023 års budget.

Deltagare: Izzy Chackla, Magnus Söreskog

Övriga deltagare: Mariette Karlsson, Monya Johansson, Louise Fromholdt, Henrik Bäckman

2023-4
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RISKBEDÖMNING, LÖPANDE ALT. VID ÄNDRING I VERKSAMHETEN

Länkat dokument: Ref.

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka 
arbetsplatsen och bedöma riskerna. När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om 
ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Den stora skillnaden jämfört med 
riskbedömning i den löpande verksamheten är att det inte finns en faktisk arbetsplats eller situation att bedöma.

Nr Checkpunkt Orsak/effekt Riskkä
lla

Kommentar S & K
efter

N/A Ok

Eventuella risker knutna till aktuell undersökning.

01 Minskat chefsstöd till 
personalen.

Personalen känner sig 
otrygga.

4*4

16
I dagsläget är gruppen 
trygga  med varandra och 
sina roller. 0

02 Ökad arbetsbelastning för 
personalen.

Sjukskrivningar. 4*5

20
Chefens uppgifter borde inte 
belasta personalen.

0

03 IFO chefen har inte samma 
kompetens och erfarenhet 
för verksamheten.

Verksamheten riskerar att 
försämras.

4*4

16
Beror på hur mycket tid och 
engagemang som den nya 
chefen lägger på 
verksamheten.

0

04

0 0

05

0 0

06

0 0

07

0 0

08

0 0

09

0 0

10

0 0

2023-4

2/3



UPPFÖLJNING Klara rader: 0/10

Uppföljningsansvarig

Söreskog, Magnus

 
Klar

 
Klar den

Kommentar

Arbetsgivarrepresentant: Magnus Söreskog ...................................................................................... 

Skyddsombud: Izzy Chackla ...................................................................................... 
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Risk- och konsekvensanalys, sammanslagning IFO vuxen och AME 
Deltagare: Sara Rothelius (SSR), Lina Lundell, Sofia Axen, Heidi Larsson, Lovisa Liljegren, Eva-
Lena Bergqvist (Vision), Josefin Borgsten, Julia Johansson, Ewa Sundberg, Marina Collstam 

 

IFO vuxen 

Minskat chefsstöd till personalen, mindre ledning och fördelning av det dagliga arbetet, 
mindre ärendehandledning, kan leda till försämrad kvalitet och rättssäkerhet. 

Sannolikhet: 5 Konsekvens: 3 

IFO 

Större arbetsbelastning för enhetschef IFO vuxen, kan leda till ökad arbetsbelastning 
enhetschef IFO BoU, kan leda till ökad belastning för all personal på IFO, risk för 
sjukskrivningar och att personal säger upp sig.  

Sannolikhet: 4 Konsekvens: 2 summa: 8 

Det interna samarbetet inom kommunen kan försvåras på grund av tidsbrist, ex genom att 
viktiga samverkansforum behöver prioriteras bort. Kan leda till ökade kostnader.  

Sannolikhet: 4 Konsekvens: 2 summa 8 

Medborgare 

Mindre chefsstöd kan leda till försämrad kvalitet i handläggningen och verksamheten i stort, 
vilket ger sämre service till medborgarna. Kan även påverka rättssäkerheten. 

Sannolikhet: 3 Konsekvens: 2 summa 6 

Chef 

Större arbetsbelastning för enhetschef IFO vuxen, kan leda till ökad arbetsbelastning 
enhetschef IFO BoU, risk för sjukskrivning eller egen uppsägning.  

Sannolikhet: 4 Konsekvens: 2 summa 8 

Nya ansvarsområden för chef, där det saknas erfarenhet och kompetens. Tar tid från övrig 
verksamhet. 

Sannolikhet: 5 Konsekvens: 3 summa 15 

Fler ansvarsområden med ännu större bredd. I dagsläget är enhetschef IFO vuxen ansvarig 
för vuxen (bland annat missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation, bostad), LSS, Bistånd 
(hemtagning från sjukhus, hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende mm), ekonomiskt 
bistånd, administration (socialtjänstadministratör och administratör), 
mottagningsfunktion/jour. En sammanslagning med AME (Integration, arbetsmarknad, KAA) 
innebär en utökning av områden. 



Sannolikhet: 5 Konsekvens: 3 summa 15 

Risk för att enhetschef inte kan hålla sig uppdaterad inom alla ansvarsområden, vilket kan 
leda till minskat stöd för personalen, vilket kan leda till försämrad kvalitet och försämrad 
rättssäkerhet. 

Sannolikhet: 4 Konsekvens: 2 summa 8  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-02-01 
Diarienummer 
KS/2023:77 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Tjut -Sammanslagning av tjänsterna MAS och 
Enhetschef Hälso- Sjukvård 
Diarienummer: KS/2023:77 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Storfors kommun har inför budgetåret 2023 arbetat fram förslag på ett större antal åtgärder för 
att motverka de påtagliga kostnadsökningar vi ser i form av ökade räntor, hög inflation, ökade 
pensionskostnader m.fl. Syftet är att nå en budget i balans. 
 
Organisationen har på uppdrag av kommunstyrelsen utarbetat förslag till åtgärder för att 
organisationens verksamheter ska inrymmas inom budgetram. I processen med att utarbeta 
förslag till åtgärder så har analys av jämförbara kommuner genomförts, dels genom 
statistikjämförelser med stöd av SKR och Kolada och dels genom jämförande analyser med 
andra kommuner i jämförbar storlek.  
 
Ett av de förslag på åtgärder där andra lösningar finns i landet är sammanslagning av 
tjänsterna enhetschef hälso- sjukvård och MAS/MAR. Övertorneå kommun är ett exempel på 
en kommun som redan idag har den organisering som nu föreslås för Storfors kommun, Vård- 
och stöd.  
 
Ovanstående förändring avses att genomföras under hösten 2023 och innebär en ekonomisk 
kostnadsreducering på helårsbasis på ca 600 tkr inklusive PO-påslag. För 2023 bedöms 
kostnadsreduceringen innebära ca 200 tkr. 

Beslutsunderlag 
Riskbedömning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
 
Besluta att befattningarna enhetschef hälso- och sjukvård och befattningen MAS sammanförs 
till en och samma befattning 

Beslutet ska skickas till 
Agneta Hugander, Verksamhetschef Vård och Stöd 
Jörgen Dahl Larsson, Enhetschef hälso- sjukvård 
Hans-Bertil Hermansson, MAS 
Annette Olsson, Ekonomichef 
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Rutinbeskrivning STORFORS 
KOMMUN 

Dokumentnamn: Riskbedömning och riskhantering avseende arbetsmiljö vid 
verksamhetsförändring 

 Rutinansvarig: Personalchefen Sida  1   
 Framtaget av:  Version:  
 Fastställt av: Mikael Jareke Datum: 2009-06-02 

 
Planerad verksamhetsförändring: kombinerad tjänst MAS, MAR/ec hälso- och sjukvård 
 
Avdelning: Upprättad av: Deltagare: Initialer: Datum: 
Vård och stöd Margareta Albért Enhetschefer, Kommunal, 

Arbetsterapeuterna, Vision 
 2022-10-03 

 
 
Nr Risk och riskkälla Konsekvens Sannolikhet Åtgärd Ansvarig Klart 
1 Mindre verksamhetsutveckling a)Ökad risk för 

vårdskador.  
b)Ökad risk att 
nya bestämmelser 
tar längre tid att 
införa/ uteblir 
c)Mindre tid för 
interna 
diskussioner/följsa
mhet till rutiner 

a) hög 
b) hög 
c) hög 

Att tjänsten MAS, MAR /ec inte 
kombineras 
Ny organisationsplan 
Omfördelning av 
arbetsuppgifter som rör 
enhetschef, med tydlig 
arbetsbeskrivning 

Politik och 
kommunle
dning/verks
amhetschef 

 

2 Chef mindre närvarande i 
verksamheterna 

a) Mindre 
möjlighet 
att fånga 
upp idéer 

b) Medarbetar
na känner 
mindre stöd 

c) Försvårat 
arbetsmiljö
arbete 

a) Hög 
b) Hög 
c) Hög 
d) hög 

Se ovan Se ovan  
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Rutinbeskrivning STORFORS 
KOMMUN 

Dokumentnamn: Riskbedömning och riskhantering avseende arbetsmiljö vid 
verksamhetsförändring 

 Rutinansvarig: Personalchefen Sida  2   
 Framtaget av:  Version:  
 Fastställt av: Mikael Jareke Datum: 2009-06-02 

d) Gap mellan 
arbetslednin
g/medarbet
are  

3 Deltagande i nätverk a) deltagande i 
olika 
nätverk 
krockar  

b) verksamhet
sutveckling 
påverkas 
negativt 

c) tid för 
deltagande 
påverkar 
arbetet i 
verksamhet
en 

a) hög 
b) hög 
c) medel 

Prioritering av deltagande Ansvarig 
chef 

 

4 Bemanning leg personal a) svårare att 
bemanna  

Medel Omprioritering/fördelning av 
arbetsuppgifter 

Ansvarig 
chef/chefer 

 

5 Ersättare korttidsfrånvaro/semester a) svårare att 
ersätta 
chefsdelen i 
funktionen 
ec 

b)  

Hög a) Omprioritering/fördelnin
g av arbetsuppgifter.  
 

      Ersättare MAS,MAR    
löses via befintlig 
sjuksköterska 
 

Kommunle
dning/politi
k 

Ersätt
are 
MAS 
är löst 
i 
befintl
ig 
organi
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 Rutinansvarig: Personalchefen Sida  3   
 Framtaget av:  Version:  
 Fastställt av: Mikael Jareke Datum: 2009-06-02 

sation
e 

6 Rekrytering svårrekryterat hög Tillfällig lösning tills rätt 
person/sökande är på plats 

Ansvarig 
chef 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-02-01 
Diarienummer 
KS/2023:78 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Neddragning av uppdrag som processledare för budget- 
och  
verksamhetsanpassningar 
Diarienummer: KS/2023:78 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Storfors kommun har inför budgetåret 2023 arbetat fram förslag på ett större antal åtgärder för 
att motverka de påtagliga kostnadsökningar vi ser i form av ökade räntor, hög inflation, ökade 
pensionskostnader m.fl. Syftet är att nå en budget i balans. Storfors kommun beviljades även 
medel från kommundelegationen för att kunna utföra åtgärder för att få en budget i balans. 
Uppdraget som processledare för budget- och verksamhetsanpassningar tillsattes i linje med 
den ansökan som gjordes till kommundelegationen och de återkopplingar vi fick från 
handläggningen i ärendet. När beslut sedan kom ifrån kommundelegationen gavs inga medel 
för detta uppdrag.  
 
Uppdraget utfördes helt i linje med beslutet under våren 2022 men har efter det breddats 
avsevärt utefter de behov som finns gällande administration, styrning och ledning m.fl. Inför 
2023 finns inte finansieringen för uppdraget och de behov som går att förutspå baseras på att 
verksamhetschef Vård och Stöd inte kommer bemannas fullt ut under året och kvalificerat 
stöd på verksamhetsnivå kommer behöva tas in. Förslaget är således att det stödet till viss del 
utgörs av verksamhetschef Skola och att den tjänsten kombineras utifrån den fördelningen 
2023. Finansiering finns för stödinsatser mot Vård och Stöd. 

Beslutsunderlag 
Riskbedömning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
 

1. Ta bort uppdraget som processledare för budget- och verksamhetsanpassningar.  
 

2. Uppdraget verksamhetschef Skola kombineras med att utgöra stöd mot verksamhets 
Vård och Stöd under 2023 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Izindre, Skolchef  
Annette Olsson, Ekonomichef 
 



2023-17 NEDDRAGNING AV UPPDRAG SOM PROCESSLEDARE FÖR BUDGET- OCH VERKSAMAHETSANPASSNINGAR

(RISKANALYS), PLANERAD

GENOMFÖRANDE Utförd  Klara rader: 0/10

Ansvarig: Johan Rosqvist

Datum: 2023-01-19 Enhet: Adm ledning kommunövergripande Objekt: Kansli, ledningsgrupp, stab

Beskrivning: Storfors kommun beviljades medel från kommundelegationen för att kunna utföra åtgärder för att få 
en budget i balans. Uppdraget som processledare för budget- och verksamhetsanpassningar tillsattes i linje med 
den ansökan som gjordes till kommundelegationen och de återkopplingar vi fick från handläggningen i ärendet. 
När beslut sedan kom ifrån kommundelegationen gavs inga medel för detta uppdrag. 

Uppdraget utfördes helt i linje med beslutet under våren 2022 men har efter det breddats avsevärt utefter de 
behov som finns gällande administration, styrning och ledning m.fl. Inför 2023 finns inte finansieringen för 
uppdraget och de behov som går att förutspå baseras på att verksamhetschef Vård och Stöd inte kommer 
bemannas fullt ut under året och kvalificerat stöd på verksamhetsnivå kommer behöva tas in. Förslaget är 
således att det stödet till viss del utgörs av verksamhetschef Skola och att den tjänsten kombineras utifrån den 
fördelningen 2023. Finansiering finns för stödinsatser mot Vård och Stöd.

Deltagare: Johan Rosqvist

Övriga deltagare: Annelie Izindre
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RISKBEDÖMNING, LÖPANDE ALT. VID ÄNDRING I VERKSAMHETEN

Länkat dokument: Ref.

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka 
arbetsplatsen och bedöma riskerna. När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om 
ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Den stora skillnaden jämfört med 
riskbedömning i den löpande verksamheten är att det inte finns en faktisk arbetsplats eller situation att bedöma.

Nr Checkpunkt Orsak/effekt Riskkä
lla

Kommentar S & K
efter

N/A Ok

Eventuella risker knutna till aktuell undersökning.

01 Minskat stöd till 
enhetschefernas 
budgetarbete

Ökad risk för 
budgetåtgärder med kort 
framförhållning eller med 
missriktad verkan

2*2

4
Arbete med att ytterligare 
tydliggöra 
budget/beslutsprocesser 
och analysförutsättningar 
kommer sannolikt stärka 
enhetschefernas 
förutsättningar i 
motsvarande grad

1*1

1

02

0 0

03

0 0

04

0 0

05

0 0

06

0 0

07

0 0

08

0 0

09

0 0

10

0 0
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UPPFÖLJNING Klara rader: 0/10

Uppföljningsansvarig
 
Klar

 
Klar den

Kommentar

Arbetsgivarrepresentant: ...................................................................................... 

Skyddsombud: ...................................................................................... 
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Uppföljning verksamheter utan detaljer VUPO6218 2023-02-09 09:07:35

Period 2020-12 
ANSV 370
KGR 3-9
PROJ #1-3

ANSV VHT KONTO MP Urfall 2019 Urfall 2020
370 5715 SKYDDAT BOENDE 3513 SCHABLONERS. (PERV/PERB) 813 -500 000 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 3611 FÖRSÄLJNING VERKSAMHET intern 361 0 -2 100
370 5715 SKYDDAT BOENDE 3611 FÖRSÄLJNING VERKSAMHET 821 -653 402 -2 785 672
370 5715 SKYDDAT BOENDE 3611 FÖRSÄLJNING VERKSAMHET 871 0 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 3901 ÅTERBETALN. LÖN O ARVODE 815 0 -45 401
370 5715 SKYDDAT BOENDE 4025 MÖBLER 871 0 1 130
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5020 GRUPP 1,ORD PERSONAL-VIK 861 505 947 977 488
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5021 OB-TILLÄGG, GRUPP 1 861 30 040 90 881
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5022 ÖVERTID, GRUPP 1 861 7 127 2 932
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5023 FYLLNADSTID 861 3 101 4 070
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5025 JOUR-BEREDSKAP 861 17 812 92 120
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5027 GRUPP 2,TIMANSTÄLLDA > 26 861 104 414 560 106
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5028 OB-TILLÄGG, GRUPP 2 861 26 678 130 819
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5029 ÖVERTID, GRUPP 2 861 0 3 108
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5051 UPPLUPNA LÖNER 861 0 1 594
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5100 LÖNER EJ ARBETAD TID 861 0 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5111 SEMLÖN,GRP 1,ORDPERS,VIK 861 84 425 110 878
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5112 SEMLÖN,GRP 2,TIMANSTÄLLD 861 14 321 76 065
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5114 SEM.LÖN AVSLUT AV TJÄN 861 0 5 140
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5120 SJUKLÖN DAG 1-14,GRP 1 861 0 49 371
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5121 SJUKLÖN DAG 15-,GRP 1 861 0 4 447
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5151 SEMESTERLÖNESKULD GRP1 861 40 877 90 880
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5511 TRAKTAMENTEN, SKATTEFRIA 861 436 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5512 TRAKTAMENTEN, SKATTEPLIKTIGA 861 44 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5521 BILERSÄTTNINGAR, SKATTEFRIA 861 148 1 320
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5522 BILERS, SKATTEPLIKTIGA 861 84 749
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370 5715 SKYDDAT BOENDE 5610 ARBETSGIVARAVGIFTER 861 220 242 662 889
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5630 LÖNESKATT, LÖNER-ERSÄTTNING 861 9 116 28 060
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5670 ARBETSMARKNADSFÖRSÄKR. 861 563 3 552
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5750 PENSIONSUTBET.INDIV. DEL 861 38 710 116 037
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6011 LOKALHYROR 521 671 616 2 014 848
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6151 MINDRE REP & UNDERH FASTIGHET 521 0 6 694
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6151 MINDRE REP & UNDERH FASTIGHET 871 37 874 15 022
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6311 HYRA/LEASING ARBETSMASKINER 871 0 760
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6321 HYRA/LEASING INVENTARIER 821 4 650 13 950
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6321 HYRA/LEASING INVENTARIER 871 763 2 481
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6414 LOKALTILLBEHÖR 871 0 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6419 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER 521 0 418
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6419 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER 871 87 042 10 188
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6431 BIBLIOTEKSBÖCKER, FACKLITT 871 281 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6441 LIVSMEDEL 871 1 999 19 061
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6451 SJUKVÅRDSMATERIAL 871 0 79
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6461 FÖRBRUKNINGSMATERIAL 521 547 1 393
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6461 FÖRBRUKNINGSMATERIAL 871 15 767 21 701
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6463 PEDAGOGISKT MATERIAL 871 0 3
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6482 TERMINALGLASÖGON 871 0 1 968
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6511 KONTORSMATERIAL 871 0 2 097
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6541 SKRIVARFÖRBR. (TONER M M) 871 0 15 517
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6601 SERVICEAVTAL INVENTARIER 871 0 763
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6603 REP O UH INVENT INKL. RESDELAR 521 0 8 791
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6604 REP FORDON/MASK INKL. RESDELAR 871 1 757 4 349
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6811 AVG TELE/DATA-KOMMUNIKATION 871 786 3 523
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6851 PORTO 871 150 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6911 BENSIN 871 0 491
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6912 DIESEL 871 0 1 954
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6921 FORDONSSKATT 810 0 3 067
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6921 FORDONSSKATT 871 0 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6991 ÖVR KOSTNADER TRANSPORTMEDEL 871 0 372

ANSV VHT KONTO MP Urfall 2019 Urfall 2020
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370 5715 SKYDDAT BOENDE 7012 BILJETTER EJ ANST(TÅG,BUSS MM) 871 0 860
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7051 BILJETTER ANST. (TÅG, BUSS MM) 871 1 630 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7056 ÖVR RESEKOSTN.(TAXI, PARK. MM) 861 193 187
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7101 REPRESENTATION (EXTERN) 871 178 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7102 AVTACKNINGAR (EXTERN) 851 0 1 563
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7102 AVTACKNINGAR (EXTERN) 871 0 312
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7112 AVTACKNINGAR (PERSONAL) 871 0 103
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7233 MARKNADSFÖRING 871 30 731 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7311 FÖRSÄKRINGSAVGIFTER, FORDON MM 871 0 778
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7312 KOMMUNFÖRSÄKRING 871 0 7 125
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7314 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 871 0 3 064
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7331 BRANDLARM 521 0 7 644
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7331 BRANDLARM 871 0 1 121
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7332 INBROTTSLARM/FALSKLARM 521 0 21 994
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7332 INBROTTSLARM/FALSKLARM 871 0 2 200
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7333 BEVAKNING 871 0 27 786
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7341 BRANDSYN, BESIKTNING 521 0 991
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7341 BRANDSYN, BESIKTNING 831 2 736 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7342 BRANDSKYDDSUTRUSTNING 521 2 388 2 548
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7342 BRANDSKYDDSUTRUSTNING 871 540 983
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7435 IT-DRIFT 821 10 107 31 353
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7436 DATAPROG/LICENSER/UH-AVTAL 821 0 175
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7461 FÄRDIG MÅLTIDER 871 451 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7492 TRYGGHETSLARM 871 12 738 11 054
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7498 TOLKKOSTNADER 821 0 21 309
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7499 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER 841 0 2 079
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7931 AVSKRIVNING MASKIN. INVEN 871 0 0

Summa 5715 835 608 2 475 179
Summa 370 835 608 2 475 179

835 608 2 475 179

ANSV VHT KONTO MP Urfall 2019 Urfall 2020
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Period 2022-12 
ANSV 370
KGR 3-9
PROJ #1-3

ANSV VHT KONTO MP UTFALL Fg Ack UTFALL Ack
370 5715 SKYDDAT BOENDE 3411 HYROR 871 0 -13 500
370 5715 SKYDDAT BOENDE 3413 HYROR (EJ MOMS) intern 365 0 -1 200 000
370 5715 SKYDDAT BOENDE 3511 BIDRAG 812 0 -17 565
370 5715 SKYDDAT BOENDE 3519 Sjuklöne bidrag, Covid 19 815 -14 649 -32 321
370 5715 SKYDDAT BOENDE 3611 FÖRSÄLJNING VERKSAMHET intern 365 0 -71 600
370 5715 SKYDDAT BOENDE 3611 FÖRSÄLJNING VERKSAMHET 821 -3 472 628 -2 229 794
370 5715 SKYDDAT BOENDE 3611 FÖRSÄLJNING VERKSAMHET 871 -57 500 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 3901 ÅTERBETALN. LÖN O ARVODE 815 -1 567 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 4631 KÖP HUVUDVERKSAMHET intern 365 0 -15 000
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5020 GRUPP 1,ORD PERSONAL-VIK 861 1 476 612 1 172 511
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5021 OB-TILLÄGG, GRUPP 1 861 133 132 134 422
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5022 ÖVERTID, GRUPP 1 861 2 909 15 143
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5023 FYLLNADSTID 861 2 298 5 156
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5025 JOUR-BEREDSKAP 861 100 773 104 040
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5027 GRUPP 2,TIMANSTÄLLDA > 26 861 413 567 389 028
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5028 OB-TILLÄGG, GRUPP 2 861 97 815 95 640
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5029 ÖVERTID, GRUPP 2 861 528 576
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5051 UPPLUPNA LÖNER 861 -1 594 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5100 LÖNER EJ ARBETAD TID 861 0 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5111 SEMLÖN,GRP 1,ORDPERS,VIK 861 208 464 220 346
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5112 SEMLÖN,GRP 2,TIMANSTÄLLD 861 61 262 58 279
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5120 SJUKLÖN DAG 1-14,GRP 1 861 43 165 27 532
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5121 SJUKLÖN DAG 15-,GRP 1 861 6 069 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5131 LÖN VID TJ.LEDIGHET 861 2 033 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5151 SEMESTERLÖNESKULD GRP1 861 29 458 -108 232
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5411 Kostnad cykelförmån 871 0 880
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370 5715 SKYDDAT BOENDE 5486 Förmånsvärde cykel 861 0 -632
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5512 TRAKTAMENTEN, SKATTEPLIKTIGA 861 0 50
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5521 BILERSÄTTNINGAR, SKATTEFRIA 861 1 110 161
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5522 BILERS, SKATTEPLIKTIGA 861 630 91
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5610 ARBETSGIVARAVGIFTER 861 800 476 698 409
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5630 LÖNESKATT, LÖNER-ERSÄTTNING 861 33 884 29 563
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5670 ARBETSMARKNADSFÖRSÄKR. 861 3 312 2 890
370 5715 SKYDDAT BOENDE 5750 PENSIONSUTBET.INDIV. DEL 861 140 121 122 255
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6011 LOKALHYROR 521 2 014 848 800 000
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6131 STÄD- OCH RENHÅLLNTJÄNST 521 0 9 653
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6151 MINDRE REP & UNDERH FASTIGHET 871 2 092 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6211 ELAVGIFTER 521 0 113 225
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6232 FJÄRRVÄRME 521 0 191 380
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6281 VA-AVGIFTER 521 0 26 699
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6321 HYRA/LEASING INVENTARIER 821 13 950 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6321 HYRA/LEASING INVENTARIER 871 7 394 3 649
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6414 LOKALTILLBEHÖR 871 0 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6419 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER 871 5 082 5 894
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6441 LIVSMEDEL 871 11 162 7 979
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6451 SJUKVÅRDSMATERIAL 871 426 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6461 FÖRBRUKNINGSMATERIAL 871 27 582 14 641
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6481 KLÄDER, SKOR, SKYDDSUTRUSTNING 871 399 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6482 TERMINALGLASÖGON 871 1 968 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6511 KONTORSMATERIAL 871 400 34
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6541 SKRIVARFÖRBR. (TONER M M) 441 -4 100 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6541 SKRIVARFÖRBR. (TONER M M) 871 8 080 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6601 SERVICEAVTAL INVENTARIER 871 485 6 060
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6603 REP O UH INVENT INKL. RESDELAR 521 7 255 2 737
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6603 REP O UH INVENT INKL. RESDELAR 871 10 061 7 902
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6604 REP FORDON/MASK INKL. RESDELAR 871 0 6 046
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6811 AVG TELE/DATA-KOMMUNIKATION 871 1 578 959
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6851 PORTO 871 0 0

ANSV VHT KONTO MP UTFALL Fg Ack UTFALL Ack
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370 5715 SKYDDAT BOENDE 6912 DIESEL 871 8 225 8 451
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6921 FORDONSSKATT 810 4 101 4 109
370 5715 SKYDDAT BOENDE 6991 ÖVR KOSTNADER TRANSPORTMEDEL 871 544 546
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7012 BILJETTER EJ ANST(TÅG,BUSS MM) 871 0 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7051 BILJETTER ANST. (TÅG, BUSS MM) 871 0 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7053 HOTELL/LOGI - SVERIGE 861 0 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7056 ÖVR RESEKOSTN.(TAXI, PARK. MM) 861 0 352
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7112 AVTACKNINGAR (PERSONAL) 871 0 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7114 FÖRTÄRING MÖTEN O DY(PERSONAL) 871 656 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7311 FÖRSÄKRINGSAVGIFTER, FORDON MM 871 1 216 1 328
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7312 KOMMUNFÖRSÄKRING 871 7 125 7 125
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7314 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 871 1 687 1 729
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7331 BRANDLARM 521 17 076 12 058
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7331 BRANDLARM 871 0 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7332 INBROTTSLARM/FALSKLARM 521 5 691 5 811
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7332 INBROTTSLARM/FALSKLARM 871 0 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7333 BEVAKNING 871 8 121 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7341 BRANDSYN, BESIKTNING 521 3 567 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7341 BRANDSYN, BESIKTNING 831 0 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7342 BRANDSKYDDSUTRUSTNING 521 9 439 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7431 E-TJÄNSTER 821 0 1 300
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7435 IT-DRIFT 821 31 353 2 290
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7436 DATAPROG/LICENSER/UH-AVTAL 821 500 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7472 FRITIDS-O FRISKVÅRDSAKTIV 861 400 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7492 TRYGGHETSLARM 821 1 159 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7492 TRYGGHETSLARM 871 20 313 29 990
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7494 BESIKTNINGSAVGIFTER 871 0 377
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7498 TOLKKOSTNADER 821 14 054 12 188
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7499 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER 521 0 3 000
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7499 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER 841 0 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7499 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER 871 300 0
370 5715 SKYDDAT BOENDE 7651 KURSAVGIFTER/UTBILDNING 851 0 8 900
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Uppföljning verksamheter utan detaljer VUPO6218 2023-02-09 09:08:43

370 5715 SKYDDAT BOENDE 7651 KURSAVGIFTER/UTBILDNING 871 7 751 9 000
Summa 5715 2 261 620 693 743

Summa 370 2 261 620 693 743
2 261 620 693 743
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Solforsen 2019 - 2022

Urfall 2019 Urfall 2020 Urfall 2021 Urfall 2022
3411 HYROR -  -  -  - 13 500 
3413 HYROR (EJ MOMS) intern -  -  -  - 1 200 000 
3511 BIDRAG -  -  -  - 17 565 
3513 SCHABLONERS. (PERV/PERB) - 500 000  -  -  - 
3519 Sjuklöne bidrag, Covid 19 -  -  - 14 649  - 32 321 
3611 FÖRSÄLJNING VERKSAMHET - 653 402  - 2 785 672  - 3 530 128  - 2 229 794 
3611 FÖRSÄLJNING VERKSAMHET intern -  - 2 100  -  - 71 600 
3901 ÅTERBETALN. LÖN O ARVODE -  - 45 401  - 1 567  - 
4025 MÖBLER -  1 130  -  - 
4631 KÖP HUVUDVERKSAMHET intern -  -  -  - 15 000 
5020 GRUPP 1,ORD PERSONAL-VIK 505 947  977 488  1 476 612  1 172 511 
5021 OB-TILLÄGG, GRUPP 1 30 040  90 881  133 132  134 422 
5022 ÖVERTID, GRUPP 1 7 127  2 932  2 909  15 143 
5023 FYLLNADSTID 3 101  4 070  2 298  5 156 
5025 JOUR-BEREDSKAP 17 812  92 120  100 773  104 040 
5027 GRUPP 2,TIMANSTÄLLDA > 26 104 414  560 106  413 567  389 028 
5028 OB-TILLÄGG, GRUPP 2 26 678  130 819  97 815  95 640 
5029 ÖVERTID, GRUPP 2 -  3 108  528  576 
5051 UPPLUPNA LÖNER -  1 594  - 1 594  - 
5100 LÖNER EJ ARBETAD TID -  -  -  - 
5111 SEMLÖN,GRP 1,ORDPERS,VIK 84 425  110 878  208 464  220 346 
5112 SEMLÖN,GRP 2,TIMANSTÄLLD 14 321  76 065  61 262  58 279 
5114 SEM.LÖN AVSLUT AV TJÄN -  5 140  -  - 
5120 SJUKLÖN DAG 1-14,GRP 1 -  49 371  43 165  27 532 
5121 SJUKLÖN DAG 15-,GRP 1 -  4 447  6 069  - 
5131 LÖN VID TJ.LEDIGHET -  -  2 033  - 
5151 SEMESTERLÖNESKULD GRP1 40 877  90 880  29 458  - 108 232 
5411 Kostnad cykelförmån -  -  -  880 
5486 Förmånsvärde cykel -  -  -  - 632 
5511 TRAKTAMENTEN, SKATTEFRIA 436  -  -  - 
5512 TRAKTAMENTEN, SKATTEPLIKTIGA 44  -  -  50 
5521 BILERSÄTTNINGAR, SKATTEFRIA 148  1 320  1 110  161 
5522 BILERS, SKATTEPLIKTIGA 84  749  630  91 
5610 ARBETSGIVARAVGIFTER 220 242  662 889  800 476  698 409 
5630 LÖNESKATT, LÖNER-ERSÄTTNING 9 116  28 060  33 884  29 563 
5670 ARBETSMARKNADSFÖRSÄKR. 563  3 552  3 312  2 890 
5750 PENSIONSUTBET.INDIV. DEL 38 710  116 037  140 121  122 255 
6011 LOKALHYROR 671 616  2 014 848  2 014 848  800 000 
6131 STÄD- OCH RENHÅLLNTJÄNST -  -  -  9 653 
6151 MINDRE REP & UNDERH FASTIGHET 37 874  21 715  2 092  - 
6211 ELAVGIFTER -  -  -  113 225 
6232 FJÄRRVÄRME -  -  -  191 380 
6281 VA-AVGIFTER -  -  -  26 699 
6311 HYRA/LEASING ARBETSMASKINER -  760  -  - 
6321 HYRA/LEASING INVENTARIER 5 413  16 431  21 344  3 649 
6414 LOKALTILLBEHÖR -  -  -  - 
6419 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER 87 042  10 606  5 082  5 894 
6431 BIBLIOTEKSBÖCKER, FACKLITT 281  -  -  - 
6441 LIVSMEDEL 1 999  19 061  11 162  7 979 
6451 SJUKVÅRDSMATERIAL -  79  426  - 
6461 FÖRBRUKNINGSMATERIAL 16 314  23 094  27 582  14 641 
6463 PEDAGOGISKT MATERIAL -  3  -  - 



6481 KLÄDER, SKOR, SKYDDSUTRUSTNING -  -  399  - 
6482 TERMINALGLASÖGON -  1 968  1 968  - 
6511 KONTORSMATERIAL -  2 097  400  34 
6541 SKRIVARFÖRBR. (TONER M M) -  15 517  3 980  - 
6601 SERVICEAVTAL INVENTARIER -  763  485  6 060 
6603 REP O UH INVENT INKL. RESDELAR -  8 791  17 316  10 638 
6604 REP FORDON/MASK INKL. RESDELAR 1 757  4 349  -  6 046 
6811 AVG TELE/DATA-KOMMUNIKATION 786  3 523  1 578  959 
6851 PORTO 150  -  -  - 
6911 BENSIN -  491  -  - 
6912 DIESEL -  1 954  8 225  8 451 
6921 FORDONSSKATT -  3 067  4 101  4 109 
6991 ÖVR KOSTNADER TRANSPORTMEDEL -  372  544  546 
7012 BILJETTER EJ ANST(TÅG,BUSS MM) -  860  -  - 
7051 BILJETTER ANST. (TÅG, BUSS MM) 1 630  -  -  - 
7053 HOTELL/LOGI - SVERIGE -  -  -  - 
7056 ÖVR RESEKOSTN.(TAXI, PARK. MM) 193  187  -  352 
7101 REPRESENTATION (EXTERN) 178  -  -  - 
7102 AVTACKNINGAR (EXTERN) -  1 875  -  - 
7112 AVTACKNINGAR (PERSONAL) -  103  -  - 
7114 FÖRTÄRING MÖTEN O DY(PERSONAL) -  -  656  - 
7233 MARKNADSFÖRING 30 731  -  -  - 
7311 FÖRSÄKRINGSAVGIFTER, FORDON MM -  778  1 216  1 328 
7312 KOMMUNFÖRSÄKRING -  7 125  7 125  7 125 
7314 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING -  3 064  1 687  1 729 
7331 BRANDLARM -  8 765  17 076  12 058 
7332 INBROTTSLARM/FALSKLARM -  24 194  5 691  5 811 
7333 BEVAKNING -  27 786  8 121  - 
7341 BRANDSYN, BESIKTNING 2 736  991  3 567  - 
7342 BRANDSKYDDSUTRUSTNING 2 928  3 531  9 439  - 
7431 E-TJÄNSTER -  -  -  1 300 
7435 IT-DRIFT 10 107  31 353  31 353  2 290 
7436 DATAPROG/LICENSER/UH-AVTAL -  175  500  - 
7461 FÄRDIG MÅLTIDER 451  -  -  - 
7472 FRITIDS-O FRISKVÅRDSAKTIV -  -  400  - 
7492 TRYGGHETSLARM 12 738  11 054  21 472  29 990 
7494 BESIKTNINGSAVGIFTER -  -  -  377 
7498 TOLKKOSTNADER -  21 309  14 054  12 188 
7499 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER -  2 079  300  3 000 
7651 KURSAVGIFTER/UTBILDNING -  -  7 751  17 900 
7931 AVSKRIVNING MASKIN. INVEN -  -  -  - 

835 608  2 475 179  2 261 620  693 743 
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 år 2019  år 2020  år 2021  år 2022
a Intäkter -1153402 -2831073 -3546345 -2293180
b personal 1104086 3012505 3556024 2968110
c hyra 671616 2014848 2014848 800000
d el, vatten värme 0 0 0 331304,5
e övriga kostnader 213308,4 280998,7 237092,7 159108,2

totalt per år ex interna intäkter 835608,1 2477279 2261620 1965343
f interna intäkter 0 -2100 0 -1271600

835608,1 2475179 2261620 693742,8
835 608 2 475 179 2 261 620 693 743

0 0 0 0



Solforsen 2019 - 2022

 år 2019  år 2020  år 2021  år 2022
Intäkter - 1 153  - 2 831  - 3 546  - 2 293 
personal 1 104  3 013  3 556  2 968 
hyra 672  2 015  2 015  800 
el, vatten värme -  -  -  331 
övriga kostnader 213  281  237  159 
totalt per år ex interna intäkter 836  2 477  2 262  1 965 

interna intäkter -  - 2  -  - 1 272 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-02-08 
Diarienummer 
KS/2023:132 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Avveckling av skyddat boende 
Diarienummer: KS/2023:132 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Solforsens skyddade boende startade under 2019 i samband med ett omställningsarbete som 
innebar att det fanns såväl lämpliga lokaler, lämplig personal och ett behov/en marknad för 
verksamheten. Under 2020 utökades verksamhetsområdet och det möjliggjordes även 
stödboende i samma byggnad med befintlig personal. Verksamheten har arbetet aktivt med att 
bygga upp såväl kvalitet och marknadsföring och har i nuläget goda referenser och 
återkommande placeringar från andra kommuner.  
 
Trots att verksamheten är kvalitativ och välfungerande så har den ekonomiskt sett dragits med 
stora underskott sedan starten och fram tills nu. Ny lagstiftning som kan innebära förbättrade 
förutsättningar är aktuell men det finns i nuläget inga starka indikationer på ett framtida ökat 
beläggningstryck. Kommunens ekonomiska förutsättningar har samtidigt förändrats kraftigt 
under det senaste året med hög inflation, ökade räntekostnader och ökade pensionskostnader. 
Det innebär att frågan om det finns ekonomiska möjligheter att fortsatt bedriva verksamheten 
åter behöver aktualiseras. 
 
Det finns i sammanhanget även andra faktorer som bör beaktas. Detta då det skyddande 
boendet i Solforsen primärt inte är till för kommunmedlemmarna i Storfors utan avsikten är 
att andra kommuner ska kunna nyttja möjligheten att placera skyddsbehövande här, när det är 
värdefullt med att avstånd från hemorten. Då det skyddande boendet inte är till för 
kommunmedlemmarna betecknas det i formell mening som en affärsverksamhet, något som 
är svårt för kommunen att driva i förvaltningsform. Kommunen är styrd mot vilka nyttor som 
ska utföras och samtidigt mot att inte vara vinstdrivande, dvs självkostnadsprincipen ska vara 
rådande när ingen annan lagstiftning tydliggör annat. I detta fall innebär det att verksamheten 
Solforsen vare sig bör genererar ett underskott eller ett överskott. Att planera en verksamhet 
beroende av placeringar från andra med en sådan ekonomisk precision får tyvärr betecknas 
som orimligt varför det finns uppenbara risker med att fortsatt bedriva verksamheten även ur 
denna aspekt. 
 
Vid kommunfullmäktige 2021-06-10 hanterades ett ärende gällande uppföljning av det 
skyddande boendet Solforsen. Kommunfullmäktiges ställningstagande i samband med det 
ärendet var att bevilja fortsatt verksamhet vid Solforsens skyddande boende/Stödboende. 
Resonemanget i samband med att det ärendet hanterades var att då fortsatt bedriva 
verksamheten under 3 år även om det inte medtogs i beslutet. Föreslagen åtgärd är ett avsteg 
från det resonemanget på grund av ändrade förutsättningar. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-02-08 
Diarienummer 
KS/2023:132 

Beslutsunderlag 
KF 2021-06-10, § 48 
Bilaga 3 KF 2021-06-10 § 48 
Sammanställning över ekonomiskt utfall 2019-2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Besluta att avveckla det skyddade boendet/stödboendet Solforsen 

Beslutet ska skickas till 
Solforsens skyddade boende 
Agneta Hugander, Verksamhetschef Vård och Stöd 
Jessika Andersson, Tf enhetschef Funktionsstöd 
Daniel Bekking, HR-chef 
Annette Olsson, Ekonomichef 
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