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STORFORS RAPPORT
KOMMUN 

INDIVID-FAMILJEOMSORG 

Datum 
2022-10-24 

Dokumentansvarig 
Verksamhetschef 

Institutions placeringar 2021/2022 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 192 200 1 
Februari 202 828 1 
Mars 235 631 1 
April 228 030 1 
Maj 235 631 1 
Juni 228 030 1 
Juli 232 931 1 
Augusti 226 331 1 
September 269 630 2 
Oktober 303 631 2 
November 297 030 2 
December 306 931 2 
Summa 2 958 834 
Januari 372 836 3 
Februari 341 376 3 
Mars 251 964 3 
April 199 218 2 
Maj 215 729 2 
Juni 213 645 2 
Juli 168 351 1 
Augusti 112 266 1 
September 138 996 1 
Oktober 
November 
December 
Summa 2 014 381 
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STORFORS RAPPORT

Placeringar i konsulentstött familjehem 2021/2022 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 219 873 4 
Februari 152 224 4 
Mars 141 123 3 
April 136 490 3 
Maj 142 279 3 
Juni 117 900 3 
Juli 111 755 2 
Augusti 111 755 2 
September 106 880 2 
Oktober 110 526 2 
November 109 380 2 
December 105 893 2 
Summa 1 566 078 
Januari 50 985 1 
Februari 45 930 1 
Mars 50 985 1 
April 49 300 1 
Maj 129 690 3 
Juni 110 511 3 
Juli 112 065 2 
Augusti 131 421 2 
September 105 950 2 
Oktober 
November 
December 
Summa 786 837 
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Familjehem i egen regi 2021/2022 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 303 251 10 
Februari 282 385 8 
Mars 282 585 8 
April 282 390 8 
Maj 280 935 8 
Juni 278 511 8 
Juli 245 742 6 
Augusti 262 065 7 
September 290 156 8 
Oktober 276 032 8 
November 276 032 8 
December 276 032 8 
Totalt 3 336 116 
Januari 276 054 8 
Februari 280 864 8 
Mars 214 552 8 
April 158 936 7 
Maj 207 253 8 
Juni 222 018 8 
Juli 217 138 8 
Augusti 201 709 7 
September 195 942 7 
Oktober 
November 
December 
Totalt 1 974 467 
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STORFORS 
KOMMUN

Vårdnadsöverflyttade placeringar 2020/2021 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 135 649 7 
Februari 135 649 7 
Mars 135 649 7 
April 135 649 7 
Maj 133 363 7 
Juni 132 920 7 
Juli 132 920 7 
Augusti 132 920 7 
September 132 920 7 
Oktober 132 920 7 
November 132 920 7 
December 132 920 7 
Summa 1 606 401 
Januari 132 920 7 
Februari 132 920 7 
Mars 148 632 7 
April 217 809 8 
Maj 157 133 8 
Juni 157 133 8 
Juli 157 133 8 
Augusti 157 133 8 
September 157 133 8 
Oktober 
November 
December 
Summa 1 417 945 
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2022-10-25 STORFORS 
KOMMUN 

 HR-avdelningen

Statistikredovisning sjukfrånvaro 2022-09 
Sjukfrånvaron för september 2022 var 8,41 % jämfört med 9,61 % september 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.  

5



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 
Arbetsgivarens sjukfrånvarostatistik påverkas av i vilken utsträckning utköp av sjukskrivna 
medarbetare genomförs. Storfors kommun har en låg frekvens gällande utköp av sjukskrivna 
medarbetare. 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 samt här 
 

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 upprättas. Ett förebyggande 
arbete bedrivs också genom att kommunens hälsoutvecklare under våren 2022 genomfört 
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-avdelningen. Enkätfrågorna fokuserar 
på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) inom områden som arbetsbelastning, 
ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling och är framtagen av Prevent. Enkäten 
omfattar nio områden med 56 frågor och tar omkring tio minuter att besvara. Svaren är 
anonyma. I enkäten ingår också nio delfrågor 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.  

Under december 2021 har en medarbetarenkät genomförts. Resultatet för kommuntotal visar 
ett fortsatt högt HME-resultat. Syftet med HME-modellen är tredelat: 

 Att möjliggöra analyser av den egna organisationens arbetsgivarpolitik utifrån 
aspekten medarbetarengagemang. 
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STORFORS 
KOMMUN 

 Att möjliggöra transparenta jämförelser av arbetsgivarpolitiken mellan olika
kommuner och regioner utifrån aspekten medarbetarengagemang.

 Att möjliggöra analyser av kopplingen mellan arbetsgivarpolitik – utifrån aspekten
medarbetarengagemang – och verksamhetsresultat på lokal och central nivå.

Jämförelsemöjligheterna skapas genom att enkätsvaren redovisas i Kolada, som är en 
nyckeltalsdatabas för kommuner och regioner. För att skapa ett underlag för styrning av de 
delar av arbetsgivarpolitiken som handlar om att stärka medarbetarengagemanget riktar HME-
enkäten in sig på områdena motivation, ledarskap och styrning. 

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
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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 1819 202 3500

Ekonomiskt bistånd  2017 - 2022 i tkr/mån
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STORFORS RAPPORT Sida 1 (1) 

KOMMUN 

INDIVID-FAMILJEOMSORG 

Datum 
2022-10-24

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 
November 
December 
Summa 271 974 
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Storfors kommun
2022-09
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Inskrivna arbetslösa, september 2022 som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Länen

Län

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Södermanlands län 9,1% -1,0

Gävleborgs län 8,7% -0,7

Skåne län 8,4% -1,1

Västmanlands län 8,1% -1,3

Blekinge län 7,6% -1,2

Kronobergs län 7,1% -1,1

Örebro län 7,0% -1,0

Östergötlands län 6,9% -0,8

Västernorrlands län 6,8% -0,9

Riket 6,6% -0,9

Värmlands län 6,4% -0,9

Stockholms län 6,4% -0,8

Uppsala län 6,3% -0,7

Dalarnas län 5,9% -0,5

Västra Götalands län 5,9% -1,0

Kalmar län 5,8% -0,9

Jönköpings län 5,3% -0,8

Hallands län 4,9% -0,9

Norrbottens län 4,6% -0,9

Jämtlands län 4,6% -1,2

Gotlands län 4,4% -1,2

Västerbottens län 4,3% -0,9

* Jämfört med samma månad 2021
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Inskrivna arbetslösa, september 2022, som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Värmlands kommuner

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Filipstad 9,7% -0,2

Säffle 9,4% -1,5

Kristinehamn 8,2% -1,0

Grums 8,1% -0,8

Munkfors 7,2% -0,1

Storfors 7,0% -1,4

Eda 6,7% -1,3

Karlstad 6,6% -0,9

Riket 6,6% -0,9

Värmlands län 6,4% -0,9

Forshaga 6,1% -1,0

Hagfors 5,7% -1,3

Sunne 5,5% 0,0

Kil 5,0% -0,8

Torsby 5,0% -0,7

Arvika 4,8% -0,8

Årjäng 4,7% -1,3

Hammarö 3,6% -0,8

* Jämfört med samma månad 2021
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Inskrivna arbetslösa, september 2022, som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Värmlands kommuner

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Forshaga 13,1% -3,6

Kristinehamn 13,1% -0,7

Filipstad 13,0% 2,8

Säffle 13,0% -4,6

Munkfors 12,2% -1,3

Eda 11,8% 2,7

Grums 11,7% -1,7

Storfors 11,2% -5,5

Hammarö 9,6% -2,2

Värmlands län 9,2% -1,9

Hagfors 8,7% -4,1

Riket 8,3% -1,4

Karlstad 8,2% -1,7

Torsby 8,2% -1,4

Kil 7,3% -6,2

Arvika 7,1% -1,7

Sunne 7,1% -1,6

Årjäng 5,2% -3,1

* Jämfört med samma månad 2021
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Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 16-64 år,

2020-2022
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Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 18-24 år,

2020-2022

dec -21 o jan-aug -22 var arbetslösa <5
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Storfors kommun

Tid utan arbete
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Storfors kommun

Arbetslösheten för olika grupper
september 2022
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Storfors kommun

Kvarstående inskrivna som tillhör etableringen,

2020-2022

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

20



Antal inskrivna arbetslösa med en funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga, 2022-09
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Utbildningsnivå för inskrivna arbetslösa, 

2022-09
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Varsel Värmlands län
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2022-10-31
2022-10-11
2022-10-17
2022-10-17
2022-10-17
2022-10-18
2022-10-19
2022-10-19
2022-10-20
2022-10-21
2022-10-24
2022-10-24
2022-10-26
2022-10-17
2022-10-04
2022-10-05
2022-10-20
2022-10-28
2022-10-28
2022-10-04
2022-10-07
2022-10-07

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

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Sara Andersson (Socialsekreterare)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)

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

Beslutsdatum Beslutsfattare

Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)

- 2022-10-20
- 2022-10-28
- 2022-10-28

2022-10-05  -  
2022-10-10  -  
2022-10-07  -  2022-10-

- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- 2022-10-17
- 2022-10-04
- 2022-10-05

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

2022-10-01 - 2022-10-31

Beslutsperiod

Delegationsbeslut

- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare

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

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

Beslut

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

Beslutsdatu
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2022-10-10
2022-10-20
2022-10-04
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-20
2022-10-20
2022-10-28
2022-10-28
2022-10-31
2022-10-04
2022-10-06
2022-10-07
2022-10-19
2022-10-19
2022-10-01
2022-10-01
2022-10-03
2022-10-01
2022-10-06
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-11
2022-10-12
2022-10-12
2022-10-13
2022-10-13 Sara Granqvist (Biståndshandläggare)

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

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

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

Sara Andersson (Socialsekreterare)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)

Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Sara Andersson (Socialsekreterare)

2022-10-13  -  2022-11-

2022-10-07  -  2023-05-
2022-11-01  -  2023-10-
2022-11-01  -  2023-10-
2022-11-01  -  2023-10-
2022-10-12  -  2023-10-
2022-10-13  -  2023-10-

2022-10-01  -  2023-09-
2022-10-06  -  2023-05-
2022-11-01  -  2023-10-
2022-11-01  -  2023-10-
2022-11-01  -  2023-10-
2022-11-01  -  2023-10-

2022-10-07  -  
2022-10-19  -  
2022-10-19  -  
2022-10-01  -  2023-09-
2022-10-01  -  2023-09-
2022-10-01  -  2023-09-

2022-10-20  -  2023-04-
2022-11-01  -  2023-02-
2022-11-01  -  2023-09-
2022-11-01  -  2023-10-
2022-10-05  -  2022-10-
2022-10-06  -  

2022-10-10  -  
2022-10-20  -  
2022-10-04  -  2023-03-
2022-10-11  -  2023-10-
2022-10-11  -  2023-10-
2022-10-20  -  2023-04-

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 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
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 Säbo
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL,  Bifall Säbo

Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
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2022-10-13
2022-10-13
2022-10-14
2022-10-17
2022-10-18
2022-10-18
2022-10-19
2022-10-20
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-24
2022-10-24
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-26
2022-10-18
2022-10-07
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-06
2022-10-06
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-10
2022-10-11
2022-10-14

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

Heidi Larsson (Administratör IFO)
Heidi Larsson (Administratör IFO)
Heidi Larsson (Administratör IFO)
Heidi Larsson (Administratör IFO)
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 (Administratör IFO)

Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Sara Granqvist (Biståndshandläggare)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Administratör IFO)

Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (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)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)

2022-10-11  -  2022-10-
2022-11-01  -  2022-11-

2022-10-07  -  2022-10-
2022-10-07  -  2022-10-
2022-10-07  -  2022-10-
2022-10-07  -  2022-10-
2022-07-01  -  2022-07-
2022-10-01  -  2022-10-

2022-10-01  -  2022-10-
2022-10-03  -  2022-10-
2022-10-01  -  2022-10-
2022-11-01  -  2022-11-
2022-10-01  -  2022-10-
2022-10-07  -  2022-10-

2022-10-24  -  2023-10-
2022-10-25  -  2022-12-
2022-11-03  -  2022-11-
2022-10-26  -  2023-10-
2022-10-18  -  2023-05-
2022-09-28  -  2022-09-

2022-09-01  -  2023-08-
2022-10-20  -  2022-11-
2022-10-20  -  2023-10-
2022-10-24  -  2023-05-
2022-10-24  -  2023-10-
2022-10-26  -  2023-10-

2022-10-13  -  2023-10-
2022-10-13  -  2023-10-
2022-10-14  -  2023-10-
2022-10-18  -  2022-12-
2022-10-19  -  2023-08-

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

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
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 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
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2022-10-17
2022-10-17
2022-10-17
2022-10-17
2022-10-17
2022-10-17
2022-10-17
2022-10-17
2022-10-18
2022-10-18
2022-10-19
2022-10-19
2022-10-19
2022-10-19
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-24
2022-10-24
2022-10-24
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-26
2022-10-26
2022-10-27

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)

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)
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)
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)
Heidi Larsson (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)

2022-11-01  -  2022-11-
2022-11-01  -  2022-11-
2022-11-01  -  2022-11-

2022-11-01  -  2022-11-
2022-11-01  -  2022-11-
2022-11-01  -  2022-11-
2022-11-01  -  2022-11-
2022-11-01  -  2022-11-
2022-11-01  -  2022-11-

2022-11-01  -  2022-11-
2022-11-01  -  2022-11-
2022-10-21  -  2022-10-
2022-11-01  -  2022-11-
2022-11-01  -  2022-11-
2022-10-24  -  2022-10-

2022-11-01  -  2022-11-
2022-11-01  -  2022-11-
2022-11-01  -  2022-11-
2022-11-01  -  2022-11-
2022-11-01  -  2022-11-
2022-11-01  -  2022-11-

2022-11-01  -  2022-11-
2022-11-01  -  2022-11-
2022-11-01  -  2022-11-
2022-11-01  -  2022-11-
2022-10-18  -  2022-10-
2022-11-01  -  2022-11-

2022-11-01  -  2022-11-
2022-10-17  -  2022-10-
2022-11-01  -  2022-11-
2022-11-01  -  2022-11-

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
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2022-10-28 Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)2022-10-27  -  2022-11-

Antal beslut
Antal 

116
11

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
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Delegationsbeslut Utskrivet: 2022-11-14 15:00 
Utskrivet av: Lennart Aronsson 
 

 
 

Beslutsdatum DNR Beslutsnummer Ärende Delegat Beslut 
2022-10-31 KS/2022:282 KSDEL/2022 § 16 Samråd om nya miljökvalitetsnormer 

inom delar av Gullspångsälvens 
avrinningsområde - Västerhavets 
vattendistrikt 

Johan Rosqvist Remissvar, enligt delagationsordning 33.2 

2022-11-07 KS/2022:357 KSDEL/2022 § 17 VA - taxor 2023 Jukka Mäenpää Beslut om taxehöjning av rörliga va-avgifter enligt 
Kommunstyrelsens delegationsordning § 36 punkt 1. 

2022-11-09 KS/2022:361 KSDEL/2022 § 18 Beslut om attestförteckning 2022-11-01 Johan Rosqvist Fastställa delegationsordning enligt Delegationsordningen 2020-11-
02 punkt 4.2.  
Delegat kommunchef. 
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Enhet  10 Politisk verksamhetoktober 2022, 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 263                        401                            139 -                      

Budgeterat bidrag klassas 
som generellt statsbidrag 
och hamnar inte på 
enheten. Stiftelsen 
faktureras för 
stiftelsearvoden.

60                                      79 -                                       79 -                                     

Verksamhetens personalkostnad 2 162 -                    2 082 -                        79 -                        
Högre kostnader för 
valarbete, lägre övriga 
personalkostnader

-                                         79 -                                       79 -                                     

Verksamh kostn. exkl. personal 779 -                       735 -                           43 -                        43 -                                       43 -                                     
Avskrivningar -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 2 940 -                    2 818 -                        123 -                     -                                         123 -                                     123 -                                  
-                            

Resultat 2 678 -            2 417 -                261 -              60                            201 -                           201 -                         
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Enhet  11 Kommunledningoktober 2022, 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 661                      1 323                       662 -                   

Bidrag avseende säkerhet 
släpar något. Ej 
motsvarande 
återbetalning 2021 av 
färdtjänstbelopp som 
bedömt

100                                 562 -                                  562 -                               

Verksamhetens personalkostnad 2 811 -                  2 342 -                      469 -                   

Avvikande 
personalkostnader beror 
på 0,5 tj som 
processledare budget som 
endera bekostas av 
utvecklingsmiljonen eller 
externt via 
kommundelegationen 
(inväntar beslut). Samt 
projektadminstratör som 
bekostas av KS oförutsatt 
tills externfinansiering 
säkerställts

150 -                                619 -                                  

Fördelas på utvecklingsmiljon/ 
externfinansierade bidrag alt 
del av KS oförutsett enligt 
tidigare beslut . 

619 0                                     

Verksamh kostn. exkl. personal 7 834 -                  11 454 -                   3 621                 

KS oförutsätt påverkar 
budgetposten i övrigt 
kostnadsläge på i 
synnerhet färdtjänst

800                                 4 421                               

KS oförutsätt utgör 5 mkr. 
Avräkning görs ej även om 
belopp nyttjas enligt beslut till 
annan verksamhet utan det 
justeras manuellt och 
komenteras av respektive 
verksamhet. Se exempel ovan 
gällande projektadministratör

-5000 579 -                               

Avskrivningar 25 -                       28 -                           3                         3                                       3                                     
Finansiella kostnader -                           -                               -                         -                                        -                                     

Verksamhetenskostnad 10 669 -               13 825 -                   3 155                 650                                3 805                               576 -                               
-                         

Resultat 10 008 -          12 501 -              2 493             750                           3 243                         1 138 -                      
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Enhet 14 kommunikation, näringsliv och turismoktober 2022, 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 220                        200                            20                         Större intäkter än väntat 
för annonsering

20                                        20                                      

Verksamhetens personalkostnad 1 070 -                    1 087 -                        17                         Personal ledig 3 veckor för 
brandmannautb ildning

17                                        17                                      

Verksamh kostn. exkl. personal 432 -                       442 -                           10                         

Allmän återhållsamhet. 
Dock kommer inköp till 
kommunikation 
(ljud/lampor etc) att göras 
i slutet av året + att lite 
extra mdel används till 
Centrumfesten. Fattas 
också en större faktura för 
tidning nr 5. Troligtvis blir 
resultatet enligt budget i 
slutänden.

10                                        10                                      

Avskrivningar 6 -                           6 -                                1                           1                                          1                                        
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 1 508 -                    1 535 -                        27                         -                                         27                                        27                                      
-                            

Resultat 1 288 -            1 335 -                47                  -                                47                              47                            
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Enhet  15 Kansli oktober 2022, 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 66                          87                              21 -                        21 -                                       21 -                                     

Verksamhetens personalkostnad 1 743 -                    1 775 -                        32                         32                                        
Vi avvaktar med anställning av 
IT-strateg till slutet av året för 
att fortsatt hålla budget

32                                      

Verksamh kostn. exkl. personal 270 -                       346 -                           76                         76                                        76                                      
Avskrivningar 28 -                         32 -                             3                           3                                          3                                        
Finansiella kostnader -                             -                                 -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 2 041 -                   2 153 -                        111                      -                                         111                                      111                                   
-                            

Resultat 1 975 -            2 065 -               90                  -                               90                              90                            

-15

-78 -77

-95

-117 -112

-88

-27

-45
-40

21

48
37

76

13
4

35

102
94 90

-150

-100

-50

0

50

100

150

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt

Verksamhetens resultat, acc. avvikelse  tom oktober

resultat 2021 resultat 2022

5

9

15

20

24

28

33

37

41

45

4

19

13

9

4

-1

-6

-11

-20 -21

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt

Verksamhetens intäkter, acc. avvikelse  tom oktober

Verksamhetens intäkter 2021 Verksamhetens intäkter 2022

3

-54
-47

-60
-67

-54

-18

50

39

51

-5

-16

-36

-17

-32

-45

-18

55

46

32

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt

Verksamhetens personalkostnad, acc. avvikelse  tom oktober

Verksamhetens personalkostnad 2021 Verksamhetens personalkostnad 2022

-22

-34

-45
-55

-75

-87

-102

-114

-125
-136

22

45

60

84

41
49

59 58
65

76

-150

-100

-50

0

50

100

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt

Verksamh kostn. exkl. personal,   acc. avvikelse  tom oktober

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

33



Enhet  16 Personalenhetoktober 2022, 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 127                        11                              116                       

Engångsintäkter från RV 
vilket bedöms skapa ett 
positivt helårsresultat 
2022. Enheten erhåller ej 
detta bidrag 2023.

116                                      116                                   

Verksamhetens personalkostnad 1 897 -                    1 812 -                        85 -                        

Personalkostnaderna är 
här redovisade inklusive 
timmar för hela 
organisationens tid för 
skyddsombud, MBL-
förhandlingar och 
samverksan och  
skyddsronder.

85 -                                       

HR-enhetens personalkostader 
är i balans. Fackliga kostnader 
bör redovisas som 
verksamhetskostnader. 

85 -                                     

Verksamh kostn. exkl. personal 1 816 -                    1 867 -                        51                         51                                        51                                      
Avskrivningar -                             -                                  -                            0 -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            0 -                                           -                                         

0
0
0

Verksamhetenskostnad 3 713 -                    3 679 -                        34 -                        0 -                                         34 -                                       34 -                                     
-                            0

Resultat 3 586 -            3 668 -                82                  -                                82                              82                            
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Enhet  17 Ekonomienhetoktober 2022, 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 388                        498                            111 -                      Mindre försäljning till 
stiftelsen

28 -                                     139 -                                     139 -                                  

Verksamhetens personalkostnad 2 445 -                    2 134 -                        310 -                      Utökad tjänst som inte 
blev externfinansierad

172 -                                   482 -                                     

Ta bort ekonomiassistenter ger 
kostnadsminskning med 320 
tkr, genomslag först 2023. 
Belopp är årsbasis.

482 -                                  

Verksamh kostn. exkl. personal 784 -                       1 054 -                        270                       270                                      Neddragning av utbildning 
samt diverse kostnader

50 320                                   

Avskrivningar 0                            -                                  0                           0                                          0                                        
Finansiella kostnader 59 -                         62 -                             3                           3                                          3                                        

Verksamhetenskostnad 3 288 -                    3 251 -                        37 -                        172 -                                   209 -                                     159 -                                  
-                            

Resultat 2 900 -            2 752 -                148 -              200 -                         348 -                           298 -                         
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Enhet  51 Tillväxt och tillsynsnämndenoktober 2022, 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 8 -                           9 -                                1                           1                                          1                                        

Verksamh kostn. exkl. personal 1 266 -                    1 282 -                        16                         
32 tkr it-drift per år. TTN 
aviserat om tilläggsfaktura 
på 276 tkr.

308 -                                   292 -                                     
Externa kostnader förutom 
kommunjägare på 13 tkr. Ej 
påverkbart.

292 -                                  

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

Verksamhetenskostnad 1 274 -                    1 291 -                        17                         308 -                                   291 -                                     291 -                                  
-                            

Resultat 1 274 -            1 291 -                17                  308 -                         291 -                           291 -                         
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Enhet 31 Förskola, oktober 2022, 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 3 189                   2 648                       541                     

högre verksamhetens 
intäkter p.g.a. statlig 
ersättning av 
sjukskrivnings kostnader 
under pandemi (tom 
mars), statsbidrag "Huset - 
öppna förskola", samt 
högre avgifter för 
placerade barn

413                                  954                                    

Samlokalisering förskola från 
aug 2023 (1 500000), 
borttagande av bitr rektor 0.5 
tjänst från aug 2023( 300 000)

954                                  

Verksamhetens personalkostnad 13 982 -                12 865 -                    1 116 -                 

Högre personalkostnader 
pga balanserade poster, 
för att få budget i balans 
med beslutade 
budgetramen

480 -                                 1 596 -                                1 596 -                              

Verksamh kostn. exkl. personal 3 215 -                  3 151 -                      64 -                      
ganska många barn valt 
placering inom 
grannkommuner

492 -                                 556 -                                   556 -                                 

Avskrivningar 8 -                          11 -                            3                          3 -                                     0                                        0                                      
Finansiella kostnader -                            -                                -                           -                                         -                                       

Verksamhetenskostnad 17 204 -                16 027 -                    1 177 -                 975 -                                 2 152 -                               2 152 -                             
-                           

Resultat 14 016 -          13 379 -             637 -              562 -                        1 199 -                       1 199 -                     
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Vargbroskolans rektorsområdeoktober 2022, 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 7 050                    6 002                        1 048                   

högre verksamhetens 
intäkter p.g.a. statlig 
ersättning av 
sjukskrivnings kostnader 
under pandemi (tom 
mars), högre statsbidrag 
än budgeterad

628                                   1 676                                  1 676                                

Verksamhetens personalkostnad 21 362 -                 21 625 -                     263                      

 Överenskommelse efter 
uppsägning belastar 
verksamheten 1 miljon, 
Bitr rektor 0.5 tjänst kvar  
på skolan till oktober, 
verksamhet 4431 utökas 
med 1 tj. HT 2022 (elev 
från Bjurtjärn)

685 -                                  422 -                                    422 -                                  

Verksamh kostn. exkl. personal 24 829 -                 26 623 -                     1 794                   

obalans mellan budget 
och utfall för  IT kostnader 
eftersom budgeterad 
kostnad är annorlunda 
fördelat per ansvar inom 
enheten 32, totala it 
kostnader från 
digitaliserings avdelningen 
ca 150 tkr lägre än budget, 
annan fördelningsnyckel 
för skolskjutsar medför 
mindre kostnader för 
rektorsområde, iKE för 
ansvar 364 ej bokförda för 
juli och augusti, samt 
skolsjutsar för ht 22

332 -                                  1 462                                  1 462                                

Avskrivningar 1 -                           4 -                               3                           3 -                                       0                                          0                                       
Finansiella kostnader -                             -                                 -                           -                                           -                                        

Verksamhetenskostnad 46 191 -                 48 252 -                     2 060                   1 020 -                               1 040                                  1 040                                
-                           

Resultat 39 142 -          42 250 -             3 108            392 -                         2 716                        2 716                      
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Kroppaskolans rektorsområdeoktober 2022, 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 863                      642                          222                    

högre verksamhetens 
intäkter p.g.a. statlig 
ersättning av 
sjukskrivnings kostnader 
under pandemi (tom 
mars)

23                                   245                                   245                                

Verksamhetens personalkostnad 6 794 -                  7 043 -                      249                    

trots överenskommelse 
om upphörande av 
anställning kommer 
personalkostnader hamna 
runt budgeterad nivå

169 -                                80                                     80                                  

Verksamh kostn. exkl. personal 1 263 -                  1 023 -                      240 -                   

obalans mellan budget 
och utfall för  IT 
kostnader eftersom 
budgeterad kostnad är 
annorlunda fördelat per 
ansvar inom enheten 32, 
totala it kostnader från 
digitaliserings 
avdelningen ca 150 tkr 
lägre än budget, annan 
fördelningsnyckel för 
skolskjutsar medför mer 
kostnader för ansvar 321

46 -                                  286 -                                  286 -                               

Avskrivningar 42 -                       -                               42 -                      14 -                                  56 -                                    56 -                                 
Finansiella kostnader -                           -                               -                         -                                        -                                     

Verksamhetenskostnad 8 099 -                 8 066 -                     33 -                     229 -                               262 -                                 262 -                               
-                         

Resultat 7 236 -             7 425 -                189                206 -                          17 -                              17 -                            
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Bjurtjärns rektorsområdeoktober 2022, 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 348                      267                          82                       

högre verksamhetens 
intäkter p.g.a. statlig 
ersättning av 
sjukskrivnings kostnader 
under pandemi (tom 
mars), samt högre antal 
barn inom 
fritidsverksamhet

6                                     88                                     88                                  

Verksamhetens personalkostnad 4 308 -                  4 668 -                      360                    

personalkostnader hamna 
lite bättre än budgeterad 
nivå, överlappande 
kostnader för rektor som 
går i pension

230 -                                130                                   130                                

Verksamh kostn. exkl. personal 2 736 -                  2 258 -                      478 -                   

obalans mellan budget 
och utfall för  IT 
kostnader eftersom 
budgeterad kostnad är 
annorlunda fördelat per 
ansvar inom enheten 32, 
totala it kostnader från 
digitaliserings 
avdelningen ca 150 tkr 
lägre än budget, annan 
fördelningsnyckel för 
skolskjutsar medför 
mycket högre kostnader 
för ansvar 322

40 -                                  518 -                                  518 -                               

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

Verksamhetenskostnad 7 044 -                 6 926 -                     118 -                   270 -                               388 -                                 388 -                               
-                         

Resultat 6 695 -             6 659 -                36 -                 264 -                          300 -                            300 -                          
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Enhet 32 Skola oktober 2022, 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 8 261                     6 910                         1 351                   657                                    2 008                                  -                                                  2 008                                

Verksamhetens personalkostnad 32 464 -                  33 336 -                      872                       Inte tillsatt SvA tjänst från 
läsårets start

1 084 -                               212 -                                     -                                                  212 -                                   

Verksamh kostn. exkl. personal 28 828 -                  29 904 -                      1 076                   418 -                                   658                                      -                                                  658                                    
Avskrivningar 43 -                         4 -                                39 -                        17 -                                     56 -                                       -                                                  56 -                                     
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                         -                                           -                                                  -                                         

Verksamhetenskostnad 61 334 -                 63 244 -                      1 910                   1 519 -                               391                                      -                                                  391                                    
-                            0

Resultat 53 073 -          56 334 -             3 261            862 -                         2 399                        2 399                       
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Enhet 22 Teknisk drift oktober 2022, 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 4 704                     4 723                         20 -                        20 -                                       20 -                                     

Verksamhetens personalkostnad 9 139 -                    9 120 -                        19 -                        
Ökade lönekostnader för 
personal som blivit 
konverterad.

119 -                                     

Minskade vikariekostnader gör 
att underskottet på 
personalkosnaderna blir 
mindre än tidigare prognos 
visar.

119 -                                  

Verksamh kostn. exkl. personal 14 768 -                  13 854 -                      914 -                      

Oväntade höga 
underhållskostnader på 
verksamhetslokaler,höga 
livsmedelskostnader+det 
som redovisats 
tidigare.Byte av kylmaskin 
till frysrum pga haveri.

753 -                                   1 667 -                                  Svåra att påverka. 1 667 -                               

Avskrivningar 4 929 -                    5 435 -                        506                       506                                      506                                   
Finansiella kostnader 1 -                           -                                  1 -                          1 -                                         1 -                                       

Verksamhetenskostnad 28 836 -                 28 409 -                      427 -                     753 -                                   1 280 -                                  1 280 -                               
-                            

Resultat 24 133 -          23 686 -             447 -              753 -                         1 300 -                        1 300 -                      
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Enhet  25 Stöd och service gemensamoktober 2022, 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 647                        564                            83                         Hela verksamheten 
bekostas av externa medel

175                                    258                                      258                                   

Verksamhetens personalkostnad 794 -                       513 -                           281 -                      En projektanställning som 
betalas helt av bidrag

281 -                                     281 -                                  

Verksamh kostn. exkl. personal 29 -                         52 -                             22                         22                                        22                                      
Avskrivningar -                             -                                  -                            -                                           -                                         
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 823 -                       565 -                           258 -                     -                                         258 -                                     258 -                                  
-                            

Resultat 176 -                1 -                        175 -              175                          0 -                               0 -                             
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Enhet  34 IFO barn och ungaoktober 2022, 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 1 257                     822                            436                       

Schablonersättning från 
MIV gällande placering 
samt stadsbidrag 
familjehem, psykisk hälsa 
och god och nära vård.

500                                      500                                   

Verksamhetens personalkostnad 8 284 -                    8 688 -                        405                       Familjehemsplacering som 
avslutats.

405                                      405                                   

Verksamh kostn. exkl. personal 3 390 -                    3 815 -                        425                       Fakturor för innevarande 
period ännu ej betalda.

190                                      190                                   

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

Verksamhetenskostnad 11 673 -                 12 504 -                      830                      -                                         595                                      595                                   
-                            

Resultat 10 416 -          11 682 -             1 266            -                                1 095                         1 095                       
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Enhet  36 IFO vuxna oktober 2022, 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 389                        42                              348                       
Intäkter är svåra att 
förutse, men har blivit 
större än väntat

348                                      348                                   

Verksamhetens personalkostnad 3 249 -                    3 846 -                        597                       

Har bl a haft personal 
sjukskriven mars-augusti 
samt även studieledig 
personal under hösten, där 
timvikarie endast tagits in 
vid behov.

650                                      650                                   

Verksamh kostn. exkl. personal 4 256 -                    6 199 -                        1 943                   

Kostnad för insatser har 
varit lägre än budgeterat  i 
år samt att 
försörjningsstödets 
kostnader fortsätter att 
ligga lågt.

601                                      601                                   

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

Verksamhetenskostnad 7 505 -                    10 045 -                      2 540                   -                                         1 251                                   1 251                                
-                            

Resultat 7 116 -            10 004 -             2 888            -                                1 599                         1 599                       
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Enhet  38 Arbetsmarknad och integrationoktober 2022, 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 3 164                     4 021                         857 -                      Lägre intäkter från 
Migrationsverket

147 -                                   1 004 -                                  1 004 -                               

Verksamhetens personalkostnad 3 391 -                    4 515 -                        1 124                   

Budgeterat för intäkter vid 
bidragsanställningar som 
inte blivit tilsatta. Det har 
samtidigt inneburit att 
kostnaderna för dessa 
anställningar har uteblivit 
vilket totalt innebär bättre 
resultat.

171                                    1 295                                   1 295                                

Verksamh kostn. exkl. personal 819 -                       765 -                           53 -                        126                                    73                                        73                                      
Avskrivningar 10 -                         -                                  10 -                        7 -                                       17 -                                       17 -                                     
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                         -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 4 219 -                    5 280 -                        1 061                   291                                    1 352                                   1 352                                
-                            

Resultat 1 055 -            1 259 -                204               144                          348                            348                          
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Enhet  91 VA oktober 2022, 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 6 432                     7 841                         1 409 -                  

Återbetalnining av 
felaktiga 
debiteringar.släpande 
avräkningar.

1 409 -                                  Väntade inbetalda avräkningar. 150 1 259 -                               

Verksamhetens personalkostnad 2 130 -                    2 231 -                        100                       100                                      100                                   

Verksamh kostn. exkl. personal 3 253 -                    4 088 -                        836                       

Ökade 
underhållskostnader pga 
utrustning havererat. Höga 
kemikalie och 
bränslepriser.

150 -                                   686                                      Ej påverkbara. 686                                   

Avskrivningar 1 124 -                    1 204 -                        81                         81                                        81                                      
Finansiella kostnader 238 -                       320 -                           82                         82                                        82                                      

Verksamhetenskostnad 6 744 -                    7 844 -                        1 099                   150 -                                   949                                      949                                   
-                            

Resultat 313 -                2 -                        310 -              150 -                         460 -                           310 -                         
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Enhet 35 Funktionsstöd och skyddat boendeoktober 2022, 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 8 989                   9 463                       474 -                    

 Statlig ersättning för 
sjuklönekostnader tom 
mars 2022. Utbetalning 
från  FK har en fördröjning 
om ca 2-3 månader. 
Bedömningen är att 
enhetens intäkter ska 
vara lite högre än 
budgeten under 2022.  

646                                 172                                   

Framtida intäkter för skyddat 
boende är ovissa. Enligt SKR 
utredningen kan skyddade 
boendes framtid behöva ses 
över. 

172                                 

Verksamhetens personalkostnad 16 770 -                15 608 -                    1 162 -                

Ökad sjukfrånvaro med 
Coronapåverkan. 
Förhoppningen är att 
läget inte håller i sig. 
Utökat antal 
introduktionstillfällen 
vilket är 3 dagar/ kund 
minst. Stora svårigheter 
att hitta samt behålla 
timanställda. Stort antal 
timanställda jobbar hos 
flera arbetsgivare och 
väljer arbetsgivaren på 
orten dit de har närmast. 
Om vi inte introducerar ny 
personal kommer istället 
ord personal tvingas jobba 
mot kval övertid.  

338 -                                1 500 -                               

Enhetens verksamhet är 
beroende av andra 
myndigheters beslut. Enheten 
verkställer redan fattade 
beslut, därav svårt att kunna 
påverka insatserna som skulle 
kunna vara mindre 
kostnadsbärande. Eventuell 
avveckling av skyddat boende 
kan behöva utredas. 

1 500 -                             

Verksamh kostn. exkl. personal 6 294 -                  7 066 -                      772                     

Svårt att bedöma med 
tanke på "kall hyra" för 
skyddat boende, 
fördelning av IT 
kostnader, samt 
utökninga av insats till 
kund 77322 se KS beslut 
Dnr IFO/2022:4 belastning 
350.

1 646 -                             874 -                                  
Eventuell avveckling av 
skyddat boende kan behöva 
utredas.

874 -                                

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

Verksamhetenskostnad 23 064 -               22 674 -                   390 -                    1 984 -                             2 374 -                               2 374 -                             
-                          

Resultat 14 075 -         13 211 -             863 -             1 338 -                    2 201 -                      2 201 -                    
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Enhet 41 Vård & omsorg gemensamoktober 2022, 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 76                          228                            152 -                      

balanserad post för att få 
budget 2022 i balans med 
beslutad budgetram, 
differensen kommer vara 
kvar eftersom enhet har 
ingen möjlighet att nå 
budgeterad nivå 

45 -                                     197 -                                     197 -                                  

Verksamhetens personalkostnad 3 095 -                    2 934 -                        161 -                      
minskad budgetram för 
2022 som  varit möjlig att 
verkställa

9 -                                       170 -                                     170 -                                  

Verksamh kostn. exkl. personal 687 -                       713 -                           26                         7                                        33                                        33                                      

Avskrivningar 5 -                           -                                  5 -                          ej budgeterade 
avskrivningar

5 -                                         5 -                                       

Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 3 787 -                    3 648 -                        139 -                     2 -                                       141 -                                     141 -                                  
-                            

Resultat 3 711 -            3 420 -                291 -              47 -                           338 -                           338 -                         
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Enhet 42 Hemtjänst oktober 2022, 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 2 096                     1 785                         311                       

Fler kunder med max taxa 
medför lägre intäkter, men 
bidrag säkerställa god vård 
1 238 tkr, samt bidrag för  
Sjuklönekostnader  undr 
covid 19 (jan - mar 2022)

1 205                                1 516                                   1 516                                

Verksamhetens personalkostnad 16 229 -                  11 163 -                      5 067 -                  
Ökad vårdtyngd/hög 
personal frånvaro/kval 
övertid/introduktion

1 747 -                               6 813 -                                  6 813 -                               

Verksamh kostn. exkl. personal 2 759 -                    2 292 -                        467 -                      

högre drivmedels 
kostnad/service på 
leasingbilar, annan 
fördelning av IT kostnader, 
dyrare leasing av bilar än 
budgeterad

175 -                                   642 -                                     642 -                                  

Avskrivningar 29 -                         27 -                             1 -                          4 -                                       5 -                                         5 -                                       
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                         -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 19 017 -                 13 482 -                      5 536 -                  1 925 -                               7 461 -                                  7 461 -                               
-                            

Resultat 16 921 -          11 697 -             5 224 -           721 -                         5 945 -                        5 945 -                      
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Enhet 43 Särskilda boendeoktober 2022, 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 8 236                   6 095                       2 141                  64 -                                   2 078                                 2 078                              

Verksamhetens personalkostnad 30 432 -                24 665 -                    5 767 -                 

Vakanta schemarader på 
helger Vak vid vård i livets 
slutskede . Sjukresor, 
personal får följa med 
kund på sjukhusbesök. Det 
kan ta en hel dag, 
timvikarie behöver då 
ersätta personal som 
följer med, alt att 
timvikarie följer med.  
Kortidsfrånvaron fortsatt 
hög, vårdpersonal måste 
vara hemma vid 
förkylningssymtom samt 
testa sig för covid

381 -                                 6 148 -                                6 148 -                             

Verksamh kostn. exkl. personal 8 683 -                  8 130 -                      553 -                    
Livsmedel och 
skyddsutrustning ökar i 
pris. 

78 -                                   630 -                                   630 -                                 

Avskrivningar 46 -                        45 -                            1 -                         1                                      0 -                                       0 -                                     
Finansiella kostnader -                            -                                -                           -                                       -                                         -                                       

Verksamhetenskostnad 39 161 -                32 840 -                    6 321 -                 458 -                                 6 778 -                                6 778 -                             
-                           

Resultat 30 925 -          26 745 -             4 180 -           521 -                        4 701 -                       4 701 -                     
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Enhet 44 Hemsjukvård oktober 2022, 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 410                       633                           223 -                    

Verksamheten har i princip 
inga intäkter. Avgifterna 
för HSL insatser bokförs på 
hemtjänsten.

129 -                                 352 -                                   352 -                                 

Verksamhetens personalkostnad 6 475 -                  4 828 -                      1 647 -                 

Budgeterat för 5 ssk, men 
6 anställda vilket är 
behovet för vht. Ingen 
budget för vikarier. 3 av 
sommarens ssk vikarier 
hade ett mycket högt 
löneläge. Vår 
anhörigstödjare jobbar 
20% med ett projekt (4 
månader) som finansieras 
med statliga medel. Dessa 
pengar har inte ännu 
tillförts budgeten. 
Utökade kostnader för 
Evondos och hjälpmedel.

347 -                                 1 994 -                                

Säg upp personal. Detta 
kommer naturligtvis medföra 
en kvalitetssänkning och kan 
komma att äventyra 
patientsäkerheten. Alternativt 
utöka budgeten. Några 
vakanser på rehabsidan kan 
medföra att resultatet blir 
bättre än prognosen. 
Beroende på hur rekryteringen 
avlöper. Överväg en 
överanställning av ssk för att 
undvika höga 
vikariekostnader. Tillför de 
20% som beskrivs i avvikelser.

1 994 -                             

Verksamh kostn. exkl. personal 1 821 -                  1 591 -                      230 -                    52                                    178 -                                   178 -                                 
Avskrivningar 55 -                        59 -                            4                          4 -                                     0 -                                       0 -                                     
Finansiella kostnader -                            -                                -                           -                                         -                                       

Verksamhetenskostnad 8 352 -                  6 478 -                      1 874 -                 2 173 -                                -                                                -                                                2 173 -                             
-                           

Resultat 7 941 -            5 845 -               2 096 -           129 -                        2 524 -                       2 524 -                     
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Enhet  23 Kultur och fritidoktober 2022, 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 1 184                     1 036                         147                       147                                      147                                   
Verksamhetens personalkostnad 2 934 -                    3 115 -                        180                       180                                      180                                   
Verksamh kostn. exkl. personal 2 418 -                    2 162 -                        256 -                      256 -                                     256 -                                  
Avskrivningar 4 -                           -                                  4 -                          4 -                                         4 -                                       
Finansiella kostnader -                             -                                  -                            -                                           -                                         

Verksamhetenskostnad 5 356 -                    5 277 -                        80 -                        -                                         80 -                                       80 -                                     
-                            

Resultat 4 173 -            4 240 -                68                  -                                68                              68                            
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-11-04 
Diarienummer 
KS/2022:355 

Handläggare:  
Jukka Mäenpää 
Enhetschef Teknisk drift 
 
Tjänsteutlåtande Marköverlåtesle Gjutåsen 1:3 
Diarienummer: KS/2022:355 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen. 
 

Beskrivning av ärendet 
Morgan Westman ägare till Westmans Stenhuggeri 19670621-0131 har inkommit med 
förfrågan till Storfors kommun om köp av industrifastigheten Gjutåsen 1:3. 
Westmans Stenhuggeri är ett företag som är etablerat i Fjugesta med verksamhetsområde 
Örebro län och har för avsikt att utöka sin verksamhet i Värmlands län. 
Då ser företaget Storfors kommun som en bra etableringsort för utökning av verksamheten. 
Företaget har för avsikt att bygga en verkstadsbyggnad på cirka 25X8 m på tomten för 
stenhuggeri, lager, kontor och personalutrymmen. 
Detaljplanen är avsedd för småindustri och där passar den tänkta verksamheten väl in. 
Fastighetens areal är 7343 Kvm och med aktuell värdering om 5 kr/Kvm är köpeskillingen 
36 715 kr. 
Köparen bekostar lagfartskostnader sedan köpebrev utfärdats. 
 

Beslutsunderlag 
Marköverlåtelse avtal Gjutåsen 1:3 
Bilaga A Fastighetens avgränsning. 
Bilaga B Detaljplan. 
Bilaga C Värderingsintyg. 
Bilaga D Utdrag ur fastighetsdatasystemet. 
 

Förslag till beslut 
Föreslå Kommunstyrelsen att besluta om marköverlåtelse gällande fastigheten Gjutåsen 1:3 
enligt villkoren i marköverlåtelseavtalet mellan Storfors kommun 212000-1785 och 
Westmans Stenhuggeri 19670621-0131. 
 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Jukka Mäenpää 
Johan Rosqvist 
Morgan Westman 
 

54



AVTAL Sida 1 (7) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-12 
Diarienummer 
KS 

   

 

Marköverlåtelseavtal för Gjutåsen 1:3 
 
Mellan parterna 
 
Storfors kommun (org. nr. 212000-1785), 688 29 Storfors, nedan kallad Kommunen, 
 
och  
 
Westmans stenhuggeri 19670621-0173 
Västanby 
716 93  Fjugesta 
 
har träffats följande marköverlåtelseavtal, nedan Avtalet, för marköverlåtelse avseende 
Gjutåsen 1:3, nedan Fastigheten, och överenskommelse för genomförande av ny bebyggelse 
inom Fastigheten. 
 

§ 1 Förutsättningar 
 

1.1 Bakgrund 
Westmans stenhuggeri har inkommit med förfrågan om köp av fastigheten för en etablering 
av stenhuggeri. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med detta Avtal är att reglera överlåtelsen av Fastigheten mellan parterna. Avtalets 
syfte är även att reglera parternas åtaganden och skyldigheter i exploateringen av Fastigheten.  
 

1.3 Detaljplan 
Fastigheten ingår i detaljplan för Gjutåsen1:14 m fl. akt nummer 1760-P09/2, laga kraft 2008-
11-21, nedan kallat ”Detaljplanen”. Detaljplan återfinns i Bilaga B. 

§ 2 Marköverlåtelse 
Kommunen överlåter Fastigheten med full äganderätt till Bolaget för den köpeskilling som 
framgår av § 3 nedan. 

§ 3 Köpeskilling och köpeskillingens erläggande 

3.1 Köpeskilling 
Köpeskillingen för Fastigheten är TRETTIOSEXTUSENSJUHUNDRAFEMTON (36715) 
kronor. 
 
Köpeskillingen är baserad på den fristående värdering utförd av SVEFA, Bilaga C, daterad 
2022-03-24. Där framgår ett värde om ca 5 kr/kvm vilket applicerat på den aktuella 
fastigheten enligt Bilaga A, om ca 7343 kvm ger den aktuella köpeskillingen á 36715 kronor. 
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AVTAL Sida 2 (7) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-12 
Diarienummer 
KS 

   

Avviker den faktiska ytan med mer eller mindre än 5 %, från Bilaga A, i samband med 
fastighetsreglering regleras priset med 5 kr/kvm för den aktuella avvikelsen. 

3.2 Köpeskillingens erläggande 
Köpeskillingen ska erläggas på följande sätt: 
 

1. Bolaget ska senast på tillträdesdagen, enligt § 5, kontant erlägga uppräknad 
köpeskilling enligt § 3.1. 

 
Kommunen ska utfärda köpebrev i direkt anslutning till att bekräftelse på full erlagd 
köpeskilling erhållits på tillträdesdagen. 
 

§ 4 Fastighetsbildning 
Fastigheten är sedan tidigare avstyckad som egen fastighet. 
 

§ 5 Tillträde 
Bolaget ska tillträda Fastigheten xxxx-xx-xx (tillträdesdagen) under förutsättning att villkoren 
i § 19 har uppfyllts samt att Bolaget erlagt hela köpeskillingen enligt § 3.2. Om villkoren i § 
19 inte uppfyllts ska Bolaget tillträda Fastigheten inom 14 dagar från 
den dag då villkoren i § 19 har uppfyllts. 
 
 

§ 6 Kostnader och intäkter 
Alla skatter, räntor och andra kostnader för Fastigheten som belöper på tiden före 
tillträdesdagen ska betalas av Kommunen och för tiden därefter av Bolaget. Motsvarande ska 
gälla för eventuella intäkter för Fastigheten. 
 

§ 7 Inskrivningar 
Kommunen garanterar att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av andra inskrivningar 
eller belastningar än vad som framgår av bifogat utdrag ur fastighetsdatasystemet. 

§ 8 Lagfart 
Bolaget ansöker om och bekostar erforderlig lagfart sedan köpebrev utfärdats. 
 
Lagfart får inte sökas med detta Avtal som grund. 
 

§ 9 Fastighetens skick m.m. 

9.1 Undersökningsplikt och friskrivning 
På tillträdesdagen överlåts Fastigheten i befintligt skick. 
 
Bolaget har på egen bekostnad möjlighet att själv och med sakkunnig hjälp besiktiga och 
undersöka Fastigheten bl. a, med avseende på geotekniska förutsättningar och eventuella 
markföroreningar innan tillträdesdagen. För att kunna göra detta äger Bolaget, efter skriftlig 
överenskommelse med Kommunen, rätt att få åtkomst till Fastigheten. 
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AVTAL Sida 3 (7) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-12 
Diarienummer 
KS 

   

 
Har Bolaget innan tillträdesdagen inte påvisat några fel och brister i Fastigheten, godtar 
Bolaget Fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Kommunen 
på grund av fel och brister i Fastigheten. Bolaget är införstått med att detta är en friskrivning 
från Kommunens ansvar enligt 4 kap. 19 § jordabalken, även avseende s.k. dolda fel. 
Beträffande friskrivningen för dolda fel gäller dock de undantag som kan följa av § 9.2 
Fornlämningar och § 10 Markföroreningar. 
 
Vidare är Bolaget införstått med att Bolaget ansvarar för att undersöka alla geotekniska 
förhållanden och att Kommunens friskrivning enligt denna § 9.1 omfattar alla påföljder till 
följd av mark- och grundläggningsförhållanden.  

9.2 Fornlämningar 
Kommunen har inte kännedom om några fornlämningar inom Fastigheten. Om fornlämningar 
påträffas bekostar Kommunen erforderliga arkeologiska utgrävningar. Vidare ska tider för 
byggstart och färdigställande enligt § 13.3. senareläggas med den tid som motsvarar den tid 
som sådana arkeologiska utgrävningar har föranlett. 
 
Skulle fornlämningar som Kommunen ansvarar för leda till att byggrätten för Fastigheten 
reduceras, ska Kommunen kompensera Bolaget härför genom ett avdrag på köpeskillingen 
motsvarande andelen av den reducerade byggrätten alternativt återköpa Fastigheten.  
 

§ 10 Markföroreningar 
Kommunen äger inte kännedom om några markföroreningar. Kommunen ser heller inte skäl 
för utredning då ingen verksamhet som kan ha medfört risker av den arten funnits inom 
området. Uppstår skäl gäller nedan. 

10.1 Utredningar och provtagning 
Kommunen beställer och bekostar egna provtagningar för att klarlägga och bedöma behovet 
av efterbehandlingsåtgärder inom Fastigheten. 
 
Efterbehandlingsplan ska beställas av Kommunen för Bolagets fortsatta hantering av 
de efterbehandlingsåtgärder som kan komma att krävas för att marken ska kunna användas 
enligt ändamålet i Detaljplanen. Om Bolaget påträffar ytterligare föroreningar som kan 
medföra skada för människors hälsa eller miljö och som inte framgår av 
efterbehandlingsplanen är Bolaget skyldigt att underrätta Kommunen om detta. Kommunen 
ska då beställa, utföra och bekosta kompletterande provtagningar och utredningar. 
Kommunen bekostar inga åtgärder enligt ovan som beställs av Bolaget. 

10.2 Efterbehandling 
Bolaget ansvarar för att efterbehandling sker i samband med nödvändig schakt inom 
Fastigheten och enligt den upprättade efterbehandlingsplanen. I de fall anmälan om 
efterbehandling krävs av tillsynsmyndigheten tas denna fram av Bolaget. 
 
Efterbehandlingsplanen ska bifogas anmälan. Kommunen bekostar åtgärder för 
efterbehandling men endast i den utsträckning som åtgärderna erfordras för att Fastigheten 
ska kunna användas enligt Detaljplanen och under de förutsättningar som anges nedan. 
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AVTAL Sida 4 (7) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-12 
Diarienummer 
KS 

   

Kommunen bekostar inte efterbehandlingsåtgärder om dessa sammanlagt understiger ett 
belopp om 10 000 kronor. Överstiger kostnaderna det beloppet svarar Kommunen för 
kostnaderna från första kronan. För att berättiga till ersättning för efterbehandlingsåtgärder 
ska krav dels ställas av Bolaget till Kommunen senast 24 månader efter tillträdesdagen, dels 
ska kostnaderna för åtgärderna i förväg godkännas skriftligen av Kommunen. I annat fall är 
inte Kommunen skyldig att svara för dessa. 
Bolaget svarar för alla kostnader förknippade med hantering och avsättning av massor som 
har sådan kvalitet att de kan användas utan att medföra skada för människors hälsa eller miljö. 
Kommunen svarar för de merkostnader för transport och deponi för massor som behöver 
deponeras enligt framtagen efterbehandlingsplan och som det inte finns någon avsättning för 
inom Fastigheten. Bolaget ska redovisa andelen deponimassor och återanvända massor till 
Kommunen. 
 
Kommunen ersätter inte Bolaget för eventuella stilleståndskostnader eller andra 
förseningskostnader i samband med eventuell efterbehandlingsåtgärd. Kommunens åtagande 
avser endast markföroreningar som påträffas i samband med den i detta Avtal överenskomna 
exploateringen. 
 
Tider för byggstart och färdigställande enligt § 13.3. ska senareläggas med den tid som 
motsvarar den tid som marksaneringen har föranlett. 
 

§ 11 Servitut, ledningsrätt och gemensamhetsanläggning 
Bolaget är medvetet om och förbinder sig att samverka med eventuella övriga exploatörer 
inom samma område i den mån det krävs för att bilda servitut, ledningsrätt och 
gemensamhetsanläggning, vilka erfordras för genomförandet av bebyggelsen inom 
Fastigheten enligt detaljplan. 

§ 12 Gatukostnader, VA-anläggningsavgifter, anläggningskostnader för 
el m.fl 
Bolaget ansöker om och bekostar anslutning till tekniska anläggningar avseende el, fiber och 
fjärrvärme vid behov av detta. 

12.1 Gatukostnader 
Kommunen ansvarar för och bekostar projektering och byggnation av den allmänna 
Industrivägen inom området. Bolaget bekostar anslutning samt gatukostnader inom 
Fastigheten.  

12.2 VA-anläggningsavgifter 
För anslutning till det kommunala VA-nätet erlägger Bolaget anläggningsavgift enligt 
vid varje tillfälle gällande VA-taxa för Kommunen.  
 
 
 
Not: Gällande VA-taxa finns publicerad på Kommunens hemsida (https://www.storfors.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/avgifter) 
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2022-10-12 
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KS 

   

§ 13 Genomförande av exploateringen 

13.1 Allmänna anläggningar 
Kommunen är huvudman för allmän plats inom den aktuella detaljplanen, vilket innebär att 
Kommunen ansvarar för och bekostar projektering och byggande av allmänna anläggningar 
(gator och VA-anläggningar). 
 
Bolaget ansvarar för och bekostar återställande- och anslutnings arbeten på allmän plats, i 
direkt anslutning till Fastigheten, som måste göras till följd av Bolagets arbeten inom 
Fastigheten. 

13.2 Bebyggelse och anläggningar inom kvartersmark 
Bolaget förbinder sig att uppföra byggnad inom verksamheten stenhuggeri och därtill hörande 
verksamheter inom Fastigheten. 
 
Bolaget ska senast inom trettio månader från tillträdesdagen ha byggstartat byggnationen 
inom Fastigheten. Med byggstart avses att bygglov har sökts och beviljats samt att 
grundläggningsarbeten har påbörjats. Bebyggelsen ska vara färdigställd och till bygglovet ska 
det erhållits slutbesked senast tio år efter tillträdesdagen. 
 
Om Bolaget av nu ej känd anledning utanför Bolagets rådighet hindras att bygg starta inom 
aktuellt tidsspann kan parterna på Bolagets begäran uppta diskussion om senareläggning av 
byggstart och färdigställande enligt ovanstående stycke. 
 
Bolaget ska vid färdigställandetiden även ha färdigställt den yttre miljön inom Fastigheten så 
att anslutning till angränsande gator och allmän plats är funktionell.  
 

§ 15 Dagvatten inom kvartersmark 
Dagvatten ska omhändertas lokalt i största möjliga mån. Är det inte möjligt eller lämpligt att 
omhänderta dagvattnet inom kvartersmark genom t.ex. infiltration, får detta endast efter 
fördröjning avledas från Fastigheten till kommunens dagvattenledningar. Andra lösningar kan 
dock godkännas av Kommunen efter utförd dagvattenutredning. 
 
 

§ 16 Etableringsplan m.m. 

16.1 Etableringsplan, APD och trafikanordningsplan 
Om efter dialog med Kommunen behov föreligger ska Bolaget senast en månad innan 
byggstart lämna in en etableringsplan till Kommunen, en plan för arbetsplatsdisposition 
(APD) och en trafikanordningsplan (TA-plan). Kommunens granskningstid är längst två 
arbetsveckor. 
 
Med byggstart avses att bygglov har beviljats och att grundläggningsarbeten har påbörjats. 

16.2 Tillfälligt nyttjande av mark 
Byggarbetsplatsen ska i första hand hållas inom Fastigheten. Skulle Bolaget bedöma att 
ytterligare mark behöver nyttjas ska Bolaget, eller dess entreprenör, i god tid före byggstart 
samråda med Kommunen om vilka ytor som behövs. 
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Vid behov av att nyttja mark utanför Fastigheten kan arrendeavtal tecknas mellan Bolaget och 
Kommunen. Bolaget ska utföra och bekosta återställningsarbeten efter nyttjandet. Bolaget och 
Kommunen ska genomföra en gemensam syn av marken före och efter nyttjandet. Bolaget 
ansvarar för att Bolaget, eller entreprenör som Bolaget anlitar, inte på något sätt nyttjar mark 
utan skriftligt tillstånd från Kommunen. Om Bolaget eller dess entreprenör utan tillstånd 
nyttjar mark utanför Fastigheten, ska Bolaget efter det att Kommunen har påtalat detta, 
omgående vidta rättelse. Har inte rättelse skett inom en vecka ska Bolaget erlägga vite med 
500 kronor per kvm mark och påbörjad vecka efter anfordran av Kommunen. Om Bolaget 
orsakar skada inom kommunägda fastigheter ska Bolaget reparera skadan eller bekosta 
Kommunens reparation av skadan. 

16.3 Avgränsning av byggarbetsplats 
Bolaget ska avgränsa byggarbetsplatsen på ett enhetligt sätt enligt anvisning från Kommunen, 
som ska gälla för samtliga eventuella exploatörer inom Detaljplanen. 

§ 17 Vite 
Har inte Bolaget uppfyllt byggnadsskyldigheten enligt § 13.3 ska Bolaget utge vite till 
Kommunen med 0,5 procent av köpeskillingen per påbörjad månad som byggstarten försenas. 
Det sammanlagda vitesbeloppet får maximalt utgöra halva köpeskillingen. 
 
Om försening uppstår och detta inte beror på Bolaget förskjuts tidpunkten då vite ska utgå 
med tid som motsvarar förseningens omfattning. Skäl till försening kan även innefatta 
ekonomisk oförsvarbarhet avseende investering på grund av för perioden rådande 
världsmarknadsläge. 
 
Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning med 
konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta det. 
 

§ 18 Överlåtelse 
Bolaget äger rätt att överlåta detta Avtal till helägt dotterbolag inom koncern vari Bolaget 
ingår. Bolaget ska skriftligen underrätta kommunen om detta. Vid sådan överlåtelse ska 
Bolaget i förhållande till Kommunen alltid kvarstå med ett solidariskt ansvar med 
övertagande part för att övertagande part fullgör eventuella återstående skyldigheter enligt 
detta Avtal. I övrigt har Bolaget inte rätt att helt eller delvis överlåta detta Avtal till annan 
utan kommunstyrelsens skriftliga medgivande. 
 
Bolaget förbinder sig vid ett vite av tio procent av köpeskillingen att vid överlåtelse av 
äganderätten till Fastigheten tillse att de nya ägarna övertar samtliga förpliktelser enligt detta 
Avtal genom att i respektive avtal angående överlåtelse införa följande bestämmelse. 
”Köparen förbinder sig vid ett vite av tio procent av köpeskillingen följa mellan Kommunen 
och Bolaget träffat överlåtelseavtal rörande [Fastigheten] daterat [2022-11-03]. 
Överlåtelseavtalet bifogas i kopia. Köparen ska vid överlåtelse av äganderätten innan samtliga 
skyldigheter och rättigheter enligt överlåtelseavtalet är fullgjorda tillse att varje efterföljande 
ägare binds vid överenskommelsen, vilket ska fullgöras genom att denna bestämmelse, med i 
sak oförändrad text, intages i överlåtelsehandlingen. 
 
Köparen kvarstår med solidariskt ansvar med övertagande part för att övertagande part fullgör 
sina skyldigheter enligt detta överlåtelseavtal. Sker inte detta ska köparen utge vite till 
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AVTAL Sida 7 (7) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-12 
Diarienummer 
KS 

   

Kommunen med tio procent av köpeskillingen. Motsvarande ansvar ska även gälla för 
överlåtelser i flera led.” 
 

§ 19 Förutsättningar och giltighet 
Detta Avtal är giltigt mellan parterna under förutsättning att kommunstyrelsen senast 2022-
11-21 godkänner Avtalet genom beslut som senare vinner laga kraft. 
 
Om förutsättningen enligt ovan inte uppfylls är detta Avtal till alla delar förfallet utan 
ersättningsskyldighet för någondera parten. 
 

§ 20 Tvist 
Tvist angående tolkning och tillämpning av detta Avtal ska avgöras enligt svensk rätt av 
allmän domstol med tingsrätt som första instans. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Detta Avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
Storfors den                         Ort, datum 
 
………………………………                      ……………………………….. 
 
För Kommunen    För Bolaget 
 
………………………………  ……………………………… 
 
 
………………………………  ………………………………. 
 
 
Bilagor 
A. Fastighetens avgränsning 
B. Detaljplan 
C. Värdering 
D. Utdrag ur fastighetsdatasystemet 
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(Reviderad slutlig version) 
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1. Sammanfattning 

  

Värderingsobjekt: Värderingsobjektet utgörs av ett markområde om 150 000 kvm planlagd 
industrimark inom fastigheten Storfors Storfors 11:117.  

Uppdragsgivare: Storfors kommun genom Johan Rosqvist. 

Syfte: 

 

 

Särskilda 
förutsättningar: 

 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. 
Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som beslutsunderlag 
inför eventuell försäljning av det aktuella markområdet planlagd för 
industriändamål.  

Se ”särskilda förutsättningar” på sida 4. 

Värdetidpunkt: 2022-03-24 

  Objektstyp: Industrienhet tomtmark. Inom värderingsobjektet inryms ett område som 
omfattar 150 000 kvm. Området nyttjas i dag som jordbruksmark. . 

Marknadsvärde: Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms 
marknadsvärdet av 150 000 kvm industrimark inom värderingsobjektet vid 
värdetidpunkten till cirka:  

    700 000 kronor 
(Motsvarande ca 4,70 kr/kvm TA) 
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2. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet utgörs av ett markområde om 150 000 kvm planlagd industrimark inom fastigheten 
Storfors Storfors 11:117.  

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Storfors kommun genom Johan Rosqvist. 

Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall 
värderingen användas som beslutsunderlag inför eventuell försäljning av det aktuella markområdet planlagd 
för industriändamål.  

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2022-03-24 . 

Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlåtande” om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska 
marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De 
allmänna villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella 
begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för 
värdeutlåtandet vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, 
hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur 
redovisade bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får 
användas. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av RICS och Samhällsbyggarna auktoriserad 
fastighetsvärderare som för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av 
uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är 
oriktiga eller ofullständiga. 

Särskilda förutsättningar 
Det bedömda värdet avser marknadsvärdet för tomtmark i avröjt och byggklart skick samt förutsätter att 
tomtmarken är fastighetsbildad och att härvid hänförliga kostnader är erlagda. Som generell förutsättning 
gäller att byggnation i förekommande fall kan påbörjas inom ett år. 

Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för gator/vägar och dylikt på allmän mark ingår (ingår även 
normalt i jämförelseköpen). Anslutningsavgifter för VA ingår däremot inte i det bedömda värdet (ingår 
normalt inte i jämförelseköpen). 

I värderingen förutsätts även att det inte finns några övriga värdepåverkande belastande rättigheter om inte 
annat anges särskilt nedan. Kostnader för eventuell hantering av fornlämningar i samband med 
exploatering är inte beaktade i värdebedömningen. 
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I värderingen utgås från att värderingsobjektet inte är behäftat med någon miljöskuld, föreläggande av 
myndighet eller annan brist utöver vad som anges i denna rapport.  

Värderingsstandard 
Allmänna villkor för värdeutlåtande gäller (se bifogat dokument). Dessa villkor gäller före villkor enligt punkt 
två och tre nedan.   

Uppdraget har utförts i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements (”VPS”) som ingår i 
RICS Valuation - Global Standards 2017 (”Red Book”) och utfärdats av Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS). 

Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  

Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella 
fastighetsmarknaden, samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett 
fullvärdigt sätt.    

Besiktning och värderingsunderlag 
Inom ramen för uppdraget har besiktning av värderingsobjektet ej utförts. Undertecknad Pär Höijer har dock 
god kunskap om området, mikroläget och den aktuella delmarknaden i övrigt. 

Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren: 

 Markareal för värderingsobjektet 

 Områdesmarkering på kartbild  

 
Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret, Skatteverkets 
hemsida samt offentlig statistik från SCB med flera. Därutöver har även information från Svefas 
värderingsarkiv använts. 

3. Värderingsobjekt 

Objektstyp 
Industrienhet tomtmark. Inom värderingsobjektet inryms ett område som omfattar 150 000 kvm. Området 
nyttjas i dag som jordbruksmark.  

Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Storfors kommun. 

Läge 
Värderingsobjektet är beläget i den norra delen av Storfors tätort i direkt anslutning till befintligt 
industriområde och invid länsväg. Gatuadress finns ej angivet i fastighetsregistret. Se nedan och i kartor i 
bilagt utdrag ur fastighetsregistret. 

Omgivningen utgörs huvudsakligen av industrifastigheter, Storfors samhälle och jordbruksmark. Service 
finns närmast inom Storfors tätort på nära avstånd. Allmänna kommunikationer finns i form av länstrafik 
med buss. Större trafikleder (Länsväg 237 och 26) finns på nära avstånd.  
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Tomt 
Värderingsobjektet avser industrimark vid det med pil markerade området nedan och omfattar en 
markareal om totalt 150 000 kvadratmeter.   

 

Miljö  
Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden. 

 

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella 
miljöbelastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   
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Rättsliga förhållanden 
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: 

 Lagfaren ägare 
 Adressuppgifter 
 Planförhållanden 
 Servitut med mera 
 Inteckningar 
 Taxeringsuppgifter 

 

Enligt utdrag från fastighetsregistret omfattas värderingsobjektet av detaljplan med laga kraft 2009-04-17. 
Planen anger ändamål för industri med en högsta byggnadshöjd om 10 meter. 

Urklipp från plankarta 
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4. Marknadsanalys 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi 

Under 2021 har noterats en tydlig återhämning i svensk ekonomi, understödd av finans-/penningpolitiska 
stimulanser och utfasning av  corona-restriktioner. BNP-tillväxten för 2021 väntas uppgå till +5,2% (-2,9% 
för 2020), men sannolikt noteras en tydlig avmattning under 2022. Den ryska invasionen av Ukraina har 
medfört stor geopolitisk osäkerhet som kan få långtgående konsekvenser, i Sverige och internationellt. 
Vidare kvarstår viss osäkerhet kring corona-pandemin, med risk för ökad smittspridning och återinförda 
restriktioner. 

Inflationen har ökat under 2021 (dec-KPI visar på en uppgång om ca 3,9% sett till de senaste 12 
månaderna, i huvudsak p.g.a. kraftigt stigande el-priser). Under 2022 väntas tillväxten gå in i en lugnare 
fas, och även om inflationen väntas vara relativt hög har Riksbanken ansett det motiverat med en fortsatt 
expansiv penningpolitik för att den underliggande, långsiktiga inflationen ska stabiliseras kring målet om 
2,0%. Reporäntan ligger därmed kvar på 0% (feb-22), men Riksbankens innehav av värdepapper kommer 
gradvis att fasas ut. Riksbanken anger att det inte är aktuellt med någon höjning förrän den senare delen av 
2024, men flera av marknadens aktörer gör bedömningen att reporäntan höjs redan under 2022/2023 (med 
en reporänta om 1,5% under 2024). 

Sverige står inför stora demografiska utmaningar, även om den höga befolkningstillväxten avtagit. En 
utmaning är den åldrande befolkningen (antalet 80+ väntas öka med ca 50% till 2030) och den höga 
försörjningskvoten (=andelen personer i ”icke-arbetsför” ålder). Stora krav ställs på utbyggnad av 
vård/skola/ omsorg. De offentliga finanserna är fortfarande starka, men beaktat det stora 
investeringsbehovet i offentlig sektor kommer det sannolikt krävas en åtstramning av de offentliga utgifterna 
och finanspolitiken framöver.  

Arbetslösheten för 2022 och 2023 väntas uppgå till 7,1% respektive 6,8% (motsvarande 362 000 respektive 
350 000 personer). I takt med att corona-restriktionerna lättats har efterfrågan på arbetskraft ökat, och 
antalet arbetslösa är nu nere på motsvarande nivå som innan coronapandemin. Återhämtningen är 
emellertid osäker, och arbetsmarknaden (och svensk ekonomi i stort) är känslig för negativa signaler.  

Coronapandemin har påskyndat strukturomvandlingen av svenskt näringsliv. Automatisering/digitalisering 
väntas medföra en minskning med motsvarande drygt 1 000 000 arbetstillfällen fram till 2030. Samtidigt 
medför strukturomvandlingen – i kombination med den demografiska utvecklingen och utvecklingen av 
samhället i stort – att 1 300 000 arbetstillfällen tillskapas.  

Inom flera yrken är det brist på utbildad/kompetent arbetskraft, vilket riskerar att hålla tillbaka den positiva 
utvecklingen. Inom vård/skola/omsorg ökar behovet av arbetskraft p.g.a. den demografiska utvecklingen, 
samtidigt som tillgången till utbildad arbetskraft är begränsad.   

Långtidsarbetslösheten är fortsatt hög, en trend som ökat under coronapandemin (antalet arbetslösa >24 
månader närmar sig nu 100 000 personer). För att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt är det av stor 
vikt med ökad flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden samt utbildning (tillgång till utbildad arbetskraft 
är en av de stora utmaningarna och den viktigaste faktorn till en varaktig etablering på arbetsmarknaden, 
särskilt med hänsyn till den tekniska utvecklingen av näringslivet).  
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Kommunfakta - Storfors 

Befolkning 

Befolkningen i Storfors uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till 3 990 invånare, en minskning med -0,6% sedan 
föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i tabellen 
nedan. 

Storfors 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Befolkning kommunen 4 218 4 150 4 131 4 106 4 032 4 046 4 123 4 055 4 014 3 990
Befolkning 20-64 år 2 318 2 255 2 211 2 184 2 135 2 138 2 167 2 107 2 065 2 017
Tillväxt kommunen -1,3% -1,6% -0,5% -0,6% -1,8% 0,3% 1,9% -1,6% -1,0% -0,6%
Tillväxt 20-64 år -1,3% -2,7% -2,0% -1,2% -2,2% 0,1% 1,4% -2,8% -2,0% -2,3%
Tillväxt Sverige 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1% 1,0% 0,5%  

Flyttnettot under 2020 var -11 invånare inom kommunen. Vidare bedöms folkmängden i kommunen minska 
framgent och beräknas uppgå till ca 3 819 invånare till och med 2030.  

Källa: SCB 

Källa: SCB 

I nedanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras 
andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer som är mellan 60–69 och 70–
79 är högre än riket i övrigt. 
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Källa: SCB   

Medelinkomsten i Storfors är generellt något lägre än riket i stort, något som gäller inom samtliga 
ålderskategorier utom åldersgrupperna 20–24 och 25–29 vars medelinkomst är högre än riket i stort. 

Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr]
20-24 år 181,0 160,0 161,0
25-29 år 263,9 240,9 254,7
30-44 år 291,0 313,9 351,2
45-64 år 340,7 359,4 407,7
65+ år 241,2 240,5 261,0
Totalt 20+ år 282,8 289,0 322,7  

Källa: SCB   

Arbetslöshet  

Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2020 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet 
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Storfors till 10,0 % vilket kan jämföras 
med Värmlands län som har en arbetslöshet om 8,4 % och riket i stort som har en arbetslöshet om 8,5 %. 

 

81



2022-03-24 Ordernummer:180 712
 Fastighet: industrimark inom Storfors Storfors 11:117

 

11  
Svefa AB, Våxnäsgatan 3, 653 40 Karlstad 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Näringsliv 

Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger på vård och omsorg, byggverksamhet samt utbildning. 

 

Källa: SCB 

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Storfors 
på plats 170 i rankingen för 2020.    
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Fastighetsmarknad 

Investeringsmarknaden 

Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 
stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt 
tydlig i storstads-/tillväxtregioner, och främst för bostads-/samhällsfastigheter, logistikfastigheter och 
kvalitativa kommersiella fastigheter. Investeringsmarknaden tog en kort, corona-relaterad ”paus” under 
våren 2020, men utveckling under 2020 – 2021 var i praktiken opåverkad av lågkonjunkturen. Och den 
starka utvecklingen har fortsatt in i 2022.   

Transaktionsaktiviteten under 2021 var exceptionellt stark, med direkta fastighetsinvesteringar om ca 287 
mdkr (transaktioner >10 mkr). Detta kan jämföras med 2019 och 2020 med nivåer kring 190 mdkr, vilket då 
utgjorde en historiskt hög transaktionsaktivitet. Även oaktat Akelius/Heimstaden (ca 37 mdkr i Sverige, och 
totalt ca 92 mdkr) noterades ett nytt rekord på den svenska fastighetsmarknaden. 

 
Källa: Svefa 

Vidare har det noterats en mycket hög aktivitet på aktie-/bolagsmarknaden med ett antal intressanta 
strukturaffärer; som Castellums bud på Kungsleden (ca 27 mdkr), Corems uppköp av Klövern (ca 60 mdkr), 
SBB:s förvärv av Offentliga Hus (ca 9,3 mdkr) och SBB:s förvärv om ca 20% av JM (ca 4,5 mdkr). Om 
dessa inkluderas uppgår den totala transaktionsvolymen för 2021 till ca 400 mdkr.   

Köpare är i huvudsak svenska investerare, varav en stor andel institutionellt kapital (stor efterfrågan från 
institutionellt kapital att investera i realvärdessäkrade tillgångar som fastigheter). Det finns ett tydligt 
investeringsintresse från utländskt kapital, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel 
av investeringarna i Stockholm eller genom nischade portföljer. Det krävs en betydande investeringsvolym 
för att motivera utländska aktörer, något som också talar för indirekta fastighetsinvesteringar. 

Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgör stabila tillgångar med ett starkt investeringsintresse och 
fortsatt sjunkande direktavkastningskrav (i oroliga tider tenderar kapital att söka sig till stabila tillgångar, 
något som talar för fastigheter i allmänhet, och bostads-/samhällsfastigheter i synnerhet). Särskilt 
nyproduktion har noterat en press på direktavkastningskraven under 2021, och marknaden bedöms som 
fortsatt stark in i 2022.  
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Moderna/flexibla kontor i CBD och A-läge utgör intressanta investeringar (särskilt med hyresgäst från 
offentlig sektor). Det kvarstår en osäkerhet kring lokalhyresmarknadens utveckling ”post-corona” vilket till 
viss del även påverkar investeringsmarknaden (digitalisering, hem-/distansarbete och fokus på flexibla 
lokaler/hyresavtal väntas medföra minskad lokalefterfrågan).    

Till följd av e-handelns tillväxt, något som onekligen ”hjälpts” av corona, samt attraktiva triple-net-avtal med 
stabilt kassaflöde till låg risk finns ett stort investeringsintresse för logistikfastigheter (såväl förvärv som 
nyproduktion).  

Till de segment som noterat ett klart mindre intresse på investeringsmarknaden hör ”upplevelserelaterade” 
fastigheter som hotell, café/restaurang, viss handel o.d. Den svaga utvecklingen för handelsfastigheter är till 
stor del ett resultat av e-handelns tillväxt, men det är stor skillnad mellan olika typer av handel (t.ex. utgör 
livsmedels- och lågprishandel starka segment). Under 2021 har det noterats ett antal transaktioner som 
möjligen indikerar att investerarna åter ser handelsfastigheter och kvalitativa hotell som intressanta 
investeringsobjekt.  

De ”fysiska” klimatriskerna, och hur det påverkar försäkrings-/finansieringsmarknader, får allt större fokus 
(framför allt vid nyproduktion).  

Kreditmarknaden har försämrats något under februari, men bedöms fortfarande som god (den kortsiktiga 
prognosen är emellertid mycket osäker p.g.a. det geopolitiska läget). Fastighetsmarknadens aktörer har till 
viss del tagit höjd för stigande räntor, och det bedöms finnas en ”buffert” innan stigande räntor medför 
stigande direktavkastningskrav. Det kan noteras att det fortsatt är ett relativ stort gap mellan 
fastighetsmarknadens avkastningskrav och den 10-åriga statsobligationsräntan. Om stigande räntor 
kombineras med svårigheter att erhålla finansiering kan det dock få stor påverkan på 
investeringsmarknaden.  

Befolkningsutvecklingen och den goda efterfrågan på privatbostadsmarknaden gör att det finns god 
efterfrågan på bostadsbyggrätter med möjlighet – förutsatt tillgång på mark – till exploatering inom i princip 
samtliga storstads-/tillväxtmarknader.  

Det finns en osäkerhet kring prisutvecklingen på privatbostadsmarknaden framöver och hur detta påverkar 
de ekonomiska förutsättningarna för kommande projekt. Långsiktigt medför stigande räntor – i kombination 
med amorteringskrav, minskade ränteavdrag eller andra restriktioner – en risk för privatbostadsmarknaden, 
vilket i sin tur påverkar marknaden för bostadsbyggrätter, särskilt bostads-/äganderätt. Att det statliga 
investeringsstödet för hyresbostäder avskaffats torde dessutom medföra minskad projektaktivitet, och ett 
minskat intresse för bostadsbyggrätter (åtminstone inom mindre delmarknader).  

Stigande byggkostnader utgör den idag stora risken på projektmarknaden, en risk som tydliggjorts i 
samband med den s.k. ”betongkrisen”. De långsiktiga konsekvenserna är osäkra, men även ett relativt kort 
avbrott i produktionen medför stigande kostnader, förseningar i pågående projekt och risk för att planerade 
projekt avbryts eller skjuts på obestämd framtid. Vidare har den höga efterfrågan medfört kraftigt stigande 
priser för andra kritiska byggmaterial som trä och järn/stål (råvarubrist p.g.a. global efterfrågan och ”corona-
relaterade” konsekvenser som nedstängningar av fabriker och stängda gränser).  

Lokala marknadsförutsättningar 

Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Storfors avseende industrifastigheter är mycket låg, även 
för hyresfastigheter och kommersiella fastigheter, vilket är vanligt för mindre orter och mindre städer inom 
landsorten. Sedan januari 2015 har enbart 16 lagfarna köp avseende industrifastigheter noterats vilket ger 
ett årssnitt under 0,5 transaktioner. Av det totala antalet transaktioner utgörs endast tre av tomtmark. 
Prognosen för det närmaste året är en fortsatt mycket låg aktivitet. Köpare och säljare har i huvudsak varit 
lokala och regionala aktörer.  

Hyresmarknaden för industrilokaler har varit relativt stabil i Storfors på senare år, dock med något ökade 
vakanser samt att den sammantaget får betecknas som relativt svag med mediokra hyresnivåer generellt. 
Prognosen för det närmaste året är att hyresmarknaden inte förändras nämnvärt. 
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För industrifastigheter i Storfors med exempelvis lager eller produktionslokaler bedöms marknadsmässiga 
hyresnivåer normalt ligga i intervallet 200 – 450 kr/kvm uthyrbar area och den marknadsmässiga vakans-
/hyresrisken bedöms normalt ligga i intervallet 8 – 20 %.  

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Värderingsobjektet har bedömt generellt sett ett relativt normalt läge för storskalig industri för orten. Tillgång 
till daglig kommersiell och social service finns inom tätorten på nära avstånd.  

Efterfrågan på värderingsobjektet bedöms sammantaget som mycket svag. Sannolik köparkategori bedöms 
ändock kunna vara egenanvändare för industriell verksamhet eller inom jordbruksnäringen.  

Mot bakgrund av att ingen mark sålts eller industriell exploatering skett inom värderingsobjektet, trots att 
detaljplanen funnits i cirka 13 år, bedöms i sig vara betydande evidens för vår bedömning av efterfrågan. I 
normalfallet finns en betalningsvilja för planlagd mark, men för värderingsobjektets del bedöms planen inte 
ha haft någon påvisbar effekt på efterfrågan och säljbarheten.   

5. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde och metodtillämpning 

Marknadsvärdet är det bedömda belopp för vilket en tillgång eller skuld borde kunna överlåtas vid 
värdetidpunkten mellan en villig köpare och en villig säljare i oberoende ställning till varandra, efter 
sedvanlig markandsföringstid där parterna har handlat kunnigt, insiktsfullt och utan tvång. 

Marknadsvärdebedömningen sker i detta fall genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och 
taxeringsmetod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av 
marknadsvärdet. 

Ortsprismetod 

Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, 
exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard, storlek och användning mm. Hänsyn tas till den 
värdeutveckling som skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller 
normeras med avseende på en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, 
driftnetto eller taxeringsvärde.  

Taxeringsmetoden 

Taxeringsmetoden utgår från byggrättens taxerade riktvärde. Taxeringsmetoden är schablonmässig och bör 
endast ses som ett stöd till ortsprismetoden. Taxeringsvärdet bygger på noterade priser vid lagfarna köp 
under en lång tidsperiod och ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet två år innan taxeringsåret. Värdet 
anges inklusive väg/gata, markanläggningar och betald anslutning till kommunalt vatten och avlopp. 
Justering görs i de fall dessa saknas. 
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6. Värdering, ortsprismetod 
På grund av extremt få transaktioner av industritomter i Storfors under senare tid har ortsprisanalysen 
utökats till att omfatta fler kommuner som bedömt i viss mån har någorlunda liknande 
marknadsförutsättningar som Storfors. Det ska dock noteras att Storfors bedömt tillhör den grupp 
kommuner med sämst marknadsförutsättningar bland de kommuner som förekommer i ortsprismaterialet. 

Inom sökområdet har sedan januari 2015 ca 140 lagfarna köp registrerats. Nedan visas ortsprismaterial för 
perioden 2015-01-01 till 2022-03-23 efter gallring av orena köp, köp som saknar nyckeltal, köp med 
uppenbar eller bedömd intressegemenskap och köp med i övrigt bristande jämförbarhet. Ortsprismaterialet 
omfattar ett sjuttiotal jämförelseköp. Inom Storfors kommun har inga relevanta jämförelseköp hittats.  

Köpeskillingarna varierar mellan 2 och 371 kr/kvm markareal med ett genomsnitt i nivå 63 kronor per 
kvadratmeter markareal. Det genomsnittliga objektet har en markareal om cirka 7 600 kvadratmeter. 

 

 

 

Ortsprismaterial presenteras på nästa sida. 
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Kommun Fastighet Adress Köpedatum Köpare Säljare Pris Tkr Kr/kvm Typkod Areal
Hagfors RÅDA 1:279 "Adress saknas" 2017-06-21 Huspartner i Skandinavien AB KEWAB,KENNETH WAHLSTRÖM AB 48 2 411 23 726
Laxå SALTÄNGEN 12:85 "Adress saknas" 2017-12-18 TLM Trading AB LAXÅ KOMMUN 38 5 411 7 569
Laxå LAXÅSKOGEN 26:2 "Adress saknas" 2017-09-01 LAXÅ TAXI AB LAXÅ KOMMUN 52 5 411 10 366
Laxå LASSÅNA 3:369 "Adress saknas" 2017-07-01 Kilsberger Holding AB LAXÅ KOMMUN 19 5 411 3 823
Kristinehamn ÖSTRA GOTTBOL 1:13 "Adress saknas" 2016-03-09 Rudmalm,Kjell Björn Sixten ANDERS BYGG I MOO AB 40 9 411 4 310
Lekeberg FJUGESTA 18:17 "Adress saknas" 2020-08-30 LEKEBERGS KOMMUN Fjugesta Biltvätt och Entreprenad AB 24 12 411 2 004
Lekeberg FJUGESTA 5:69 "Adress saknas" 2016-05-02 Lekebergs Kommunfastigheter AB LEKEBERGS KOMMUN 200 12 411 16 677
Lekeberg FJUGESTA 23:10 Vallgatan 78 2016-03-24 Petteri Pyysalo AB LEKEBERGS KOMMUN 97 12 411 8 099
Kristinehamn HEDEN 1:9 "Adress saknas" 2017-10-02 SOHLBERGS STENHUGGERI AB NCC Industry Aktiebolag 550 13 411 43 425
Lindesberg ÄNGEBY 18:1 "Adress saknas" 2020-12-30 Smartoff AB FRÖTUNA KRAFTVERK HANDELSBOLAG 45 14 411 3 215
Filipstad SJÖÄNGEN 1 "Adress saknas" 2021-01-14 Hults Fastigheter AB FILIPSTADS KOMMUN 104 15 411 6 946
Filipstad SKRAGGEÄNGEN 5 "Adress saknas" 2020-11-18 RICAB, Rail & Infrastructure Consulting AB FILIPSTADS KOMMUN 124 15 411 8 280
Filipstad MEJERIET 18 Tingshusgatan 10A 2017-03-10 Fastighets AB Oxium Kungsleden Lummer AB 45 15 411 2 972
Kristinehamn KROKSVIK 3:12 "Adress saknas" 2020-11-03 LBZ Entreprenad AB AHÅS Fastighets AB 400 16 411 25 569
Degerfors ÖLSDALEN 1:13 Ölsdalen 519 2019-09-02 Hellberg,Johan Erik SäMo AB 150 17 411 9 059
Degerfors ÖLSDALEN 1:13 Ölsdalen 519 2016-07-01 Moro,Mikael Johan Adolfsson,Conny Anders Ove 165 18 411 9 059
Degerfors ÖLSDALEN 1:13 Ölsdalen 519 2018-10-25 SäMo AB Hellberg,Johan Erik 180 20 411 9 059
Hällefors GRYTHYTTAN 6:311 "Adress saknas" 2017-06-29 FERROX AB HÄLLEFORS KOMMUN 70 21 411 3 413
Lindesberg INGELSHYTTAN 4:36 "Adress saknas" 2016-03-14 Folkeson,Lars Erik Söderström,Lars Olov 200 21 411 9 450
Degerfors ÖLSDALEN 1:13 Ölsdalen 519 2019-11-15 Falkeling,Kevin Ejvind Hellberg,Johan Erik 200 22 411 9 059
Degerfors ÄNGEBÄCK 1:146 Jonstorp 2 2017-12-29 Däckservice i Degerfors AB DEGERFORS KOMMUN 65 23 411 2 799
Karlskoga VILLINGSBERG 1:46 "Adress saknas" 2016-09-01 Johansson,Stig Magnus Zetterqvist,Bertil Gunnar 50 26 411 1 936
Laxå LASSÅNA 3:369 "Adress saknas" 2021-06-30 Laxå Industrifastigheter AB Kilsberger Holding AB 100 26 411 3 823
Ljusnarsberg MYRBO HAGE 23 "Adress saknas" 2019-09-23 Karlsson,Emma Karin Helena LJUSNARSBERGS KOMMUN 14 26 411 534
Karlskoga KILSTA 3:217 "Adress saknas" 2020-10-05 Kilsta Terminal AB MEWAB AB 2 275 28 411 82 268
Kristinehamn BLYET 4 Vegagatan 11 2017-02-06 Kristinehamns Serviceteknik AB KRISTINEHAMNS KOMMUN 347 29 411 12 088
Lindesberg GULDSMEDSHYTTAN 17:12 "Adress saknas" 2017-02-15 LINDESBERGS KOMMUN Fastigheter i Linde AB 110 30 411 3 696
Lindesberg BERGABY 3:7 "Adress saknas" 2016-09-15 Petersson,Annica Elisabeth Lundblad,Per Lennart 325 30 411 10 800
Lindesberg GULDSMEDSHYTTAN 68:3 "Adress saknas" 2015-07-14 Blidgren,Jan Erik Einar TELEMONTAGE I STORÅ AB 32 30 411 1 082
Lindesberg STORÅ 11:20 "Adress saknas" 2016-05-31 LINDESBERGS KOMMUN Fastigheter i Linde AB 48 33 411 1 471
Filipstad VÄSTRA FILIPSTAD 1:105 Tingshusgatan 1 2016-11-01 Fastighetsbolaget Västra Filipstad 1:105 AB Carlsson,Sten Morgan 230 34 411 6 712
Kristinehamn SKRUVEN 1 Annebergsgatan 9 2017-12-21 Peter Berggren Trädfällning AB Vossloh Nordic Switch Systems AB 145 36 411 4 029
Kristinehamn BLYET 8 Riggatan 3 2015-05-26 Oskar bildemontering AB KRISTINEHAMNS KOMMUN 231 37 411 6 302
Lekeberg FJUGESTA 18:14 Tegelslagaregatan 4 2021-11-15 LEKEBERGS KOMMUN Robert Lejtorp Consulting AB 218 40 411 5 453
Lindesberg MARIEDAL 16:10 "Adress saknas" 2016-05-31 LINDESBERGS KOMMUN Fastigheter i Linde AB 65 42 411 1 548
Kristinehamn VISNUMS-SKOGEN 1:293 Parbovägen 25 2019-06-03 Björneborgs Gräv & Entreprenad Aktiebolag Johansson,Alf Peter 300 43 411 7 013
Hagfors NORRA SKOGA 1:135 Norra Skoga  2021-10-23 Karsten,Cornelis Johannes Maria Wieckowski,Krzysztof 85 49 411 1 723
Hällefors GRYTHYTTAN 56:3 "Adress saknas" 2015-11-23 Heydorn,Jan Erhard GMT i Grythyttan AB 195 49 411 3 947
Karlskoga MODULEN 5 "Adress saknas" 2017-05-31 Thyras Fastighets AB HESSELIUS ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 300 50 411 6 035
Lekeberg FJUGESTA 4:61 "Adress saknas" 2019-12-27 Novoplast Fjugesta AB TRIOPLAST FJUGESTA AB 821 50 411 16 429
Nora MEJSELN 9 "Adress saknas" 2015-03-13 Persson,Åke Johan Sigurd Willholt,Elly Eva Birgitta 50 51 411 982
Hagfors GRINNEMO 1:259 Hästfallsvägen 15 2019-10-01 RÅGSVEDEN HOLDING AB Anders Pihlström AB 200 52 411 3 847
Kristinehamn LÅNGMARKEN 2:27 "Adress saknas" 2017-02-05 Grahn,Björn Staffan BERGVIK SKOG VÄST AB 125 54 411 2 300
Karlskoga DRAKEN 17 Hangarvägen 40A 2015-06-08 Rosengren,John Magnus SKYRAIDER i Karlskoga AB 250 56 411 4 500
Nora MEJSELN 9 "Adress saknas" 2018-08-21 Funke,Axel Fredrik Persson,Åke Johan Sigurd 60 61 411 982
Hällefors JÖNSHYTTAN 6:90 Bredsjö Hyttvägen 16 2015-04-01 Tavelmannen AB Oelen Development AB 100 66 411 1 507
Lindesberg LINDESBY 6:9 "Adress saknas" 2019-02-08 VPR se 2007 AB RAGNARSSON BIL&MASKIN AB 314 68 411 4 591
Kristinehamn NYBBLE 12:8 Mariestadsvägen 15 2018-06-18 Henningsson,Per Anders Georgsson,Ingrid Ann-Kathrine 200 69 411 2 880
Karlskoga SVARVEN 2 "Adress saknas" 2016-04-27 Abdulamir Abdulrahman,Fares Laursen,Lena Anita 290 76 411 3 828
Filipstad FALKEN 9 Asphyttegatan 15 2017-03-10 Ryhed,Lars Johan Hagen,Abieyuwa Sandra 55 77 411 715
Karlskoga FOTBROMSEN 5 "Adress saknas" 2017-04-05 GÖRAN OLSSON FÖRSÄLJNING AB KARLSKOGA KOMMUN 370 79 411 4 676
Lekeberg FJUGESTA 23:8 Vallgatan 74 2017-03-01 Västernärkes Fastighets AB HANSSONS ÅKERI I FJUGESTA AB 995 80 411 12 424
Lindesberg LINDESHYTTAN 2:13 "Adress saknas" 2019-05-20 Björka Gräv AB LINDESBERGS KOMMUN 570 80 411 7 121
Kristinehamn HARREN 3 Skaraborgsvägen 4A 2015-06-01 Kunskapsporten Transaktion Fem AB Svensson,Erik Lennart 170 82 411 2 062
Lindesberg LINDESHYTTAN 2:18 Stafettgatan 34 2021-10-25 Lindeshyttan 2:18 AB LINDESBERGS KOMMUN 698 85 411 8 213
Lindesberg LINDESHYTTAN 2:16 "Adress saknas" 2020-10-01 94 Bergslagen Fastigheter AB LINDESBERGS KOMMUN 400 85 411 4 727
Lindesberg LINDESHYTTAN 2:7 Stafettgatan 29 2017-10-13 Arnesson Byggnader AB TOMMY ALLSTRÖM BYGGPRODUKTION AB 560 85 411 6 587
Lekeberg FJUGESTA 23:8 Vallgatan 74 2020-05-15 LOODS ÅKERI AB Västernärkes Fastighets AB 1 100 89 411 12 424
Lindesberg GULDSMEDSHYTTAN 68:3 "Adress saknas" 2018-07-19 LO-Montering i Storå AB Blidgren,Ina Linnea 100 92 411 1 082
Kristinehamn BLYET 7 Riggatan 1 2018-02-16 DEFA Transport & Entreprenad AB Värmlands Maskinstation AB 700 95 411 7 372
Hällefors GRYTHYTTAN 6:417 Norra Bergvägen 7 2016-11-01 Thörnblom Invest AB Berglunds Entreprenad & Brunnsborrning AB 210 97 411 2 170
Lindesberg LINDESBY 1:74 "Adress saknas" 2020-01-29 Andersson,Kent Peter Mikael Fastigheter i Linde AB 600 102 411 5 873
Karlskoga FOTBROMSEN 3 Skogsbovägen 3A 2016-06-22 STF Karlskoga AB MASKIN ENTREPRENAD BERT ANDERSSON AB 825 112 411 7 362
Filipstad BRATTFORSHYTTAN 1:126 Kruses Väg 3 2019-08-09 Larsson,Sten Carl Michael Sundkvist,Bernt Erik Lars 160 117 411 1 368
Degerfors STORA VALLA 21:1 Stora Vallavägen 1 2016-11-01 Degerforsbyggen AB HSB Karlskoga-Degerfors Ekonomisk förening 375 120 411 3 129
Kristinehamn BLYET 5 Vegagatan 15 2016-05-02 Per Bäckström Hyrservice AB NORDIC HUSBILAR Aktiebolag 1 000 136 411 7 349
Karlskoga FOTBROMSEN 4 "Adress saknas" 2016-05-30 STF Karlskoga AB Lindgren,Adam Karl-Mikael 1 900 154 411 12 343
Lindesberg LINDESHYTTAN 2:13 Volleybollgatan 1 2021-07-09 Abdulrahman Dino,Walat Björka Gräv AB 1 500 211 411 7 121
Karlskoga UTTERBÄCK 1:92 "Adress saknas" 2020-01-09 Helsings plåt AB JPL Hem AB 275 251 411 1 095
Karlskoga TORDMULEN 5 "Adress saknas" 2021-03-02 Karlskoga Alltjänst AB Åström,Stig Arne Martin 400 326 411 1 228
Lindesberg ÖSTRA ÖSKEVIK 8:26 "Adress saknas" 2016-04-29 Persson,Bo Örjan Carlzon,Bernt Henrik 200 371 411 539

Medel ovägt 330 63 411 7 580  
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Prisutvecklingen under perioden har varit svagt positivt vilket illustreras i grafen nedan  

 

Att notera till ovanstående priser är att nivån generellt sett är relativt låg i jämförelse med andra 
tomtmarksändamål. Detta är dock inte ovanligt i jämförelse med liknande kommuner av samma storlek i 
landet. Det är inte ovanligt att kommuner ser en möjlighet att locka till sig nya företag till orten genom att 
erbjuda låga markpriser och därmed låga etableringskostnader.  

Kommunernas ofta omfattande markreserver i kombination med deras planmonopol medför att ej obetydlig  
andel av försäljningarna ovan har kommuner som säljare. Trots att kommuner av politiska skäl normalt har 
som policy att inte vara prisdrivande, kan man säga att kommuner i attraktiva regioner under senare tid i 
större utsträckning är medvetna om exploateringens ekonomi och den markvärdestegring detta innebär 
samt att de i högre utsträckning konkurrensutsätter sina markförsäljningar. I orter i mindre attraktiva 
regioner bedöms det ej vara ovanligt att en viss prissubvention förekommer. 

Nedan har redovisas separerat kommunernas försäljningar vilka ingår i ovanstående ortsprismaterial. 
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Kommun Fastighet Adress Köpedatum Köpare Säljare Pris Tkr Kr/kvm Typkod Areal
Laxå SALTÄNGEN 12:85 "Adress saknas" 2017-12-18 TLM Trading AB LAXÅ KOMMUN 38 5 411 7 569
Laxå LAXÅSKOGEN 26:2 "Adress saknas" 2017-09-01 LAXÅ TAXI AB LAXÅ KOMMUN 52 5 411 10 366
Laxå LASSÅNA 3:369 "Adress saknas" 2017-07-01 Kilsberger Holding AB LAXÅ KOMMUN 19 5 411 3 823
Lekeberg FJUGESTA 5:69 "Adress saknas" 2016-05-02 Lekebergs Kommunfastigheter AB LEKEBERGS KOMMUN 200 12 411 16 677
Lekeberg FJUGESTA 23:10 Vallgatan 78 2016-03-24 Petteri Pyysalo AB LEKEBERGS KOMMUN 97 12 411 8 099
Filipstad SJÖÄNGEN 1 "Adress saknas" 2021-01-14 Hults Fastigheter AB FILIPSTADS KOMMUN 104 15 411 6 946
Filipstad SKRAGGEÄNGEN 5 "Adress saknas" 2020-11-18 RICAB, Rail & Infrastructure Consulting AB FILIPSTADS KOMMUN 124 15 411 8 280
Hällefors GRYTHYTTAN 6:311 "Adress saknas" 2017-06-29 FERROX AB HÄLLEFORS KOMMUN 70 21 411 3 413
Degerfors ÄNGEBÄCK 1:146 Jonstorp 2 2017-12-29 Däckservice i Degerfors AB DEGERFORS KOMMUN 65 23 411 2 799
Ljusnarsberg MYRBO HAGE 23 "Adress saknas" 2019-09-23 Karlsson,Emma Karin Helena LJUSNARSBERGS KOMMUN 14 26 411 534
Kristinehamn BLYET 4 Vegagatan 11 2017-02-06 Kristinehamns Serviceteknik AB KRISTINEHAMNS KOMMUN 347 29 411 12 088
Kristinehamn BLYET 8 Riggatan 3 2015-05-26 Oskar bildemontering AB KRISTINEHAMNS KOMMUN 231 37 411 6 302
Karlskoga FOTBROMSEN 5 "Adress saknas" 2017-04-05 GÖRAN OLSSON FÖRSÄLJNING AB KARLSKOGA KOMMUN 370 79 411 4 676
Lindesberg LINDESHYTTAN 2:13 "Adress saknas" 2019-05-20 Björka Gräv AB LINDESBERGS KOMMUN 570 80 411 7 121
Lindesberg LINDESHYTTAN 2:18 Stafettgatan 34 2021-10-25 Lindeshyttan 2:18 AB LINDESBERGS KOMMUN 698 85 411 8 213
Lindesberg LINDESHYTTAN 2:16 "Adress saknas" 2020-10-01 94 Bergslagen Fastigheter AB LINDESBERGS KOMMUN 400 85 411 4 727

Medel ovägt 212 33 411 6 977     

Köpeskillingarna varierar här mellan 5 och 85 kr/kvm markareal med ett genomsnitt i nivå 33 kronor per 
kvadratmeter markareal. Det genomsnittliga objektet har en markareal om cirka 7 000 kvadratmeter. 

För att, upplysningsvis, visa på den låga transaktionsaktiviteten (endast 10 köp) och betalda priser i Storfors 
redovisas nedan ett ogallrat ortsprismaterial som sträcker sig drygt 22 år tillbaka i tiden. 

Kommun Fastighet Adress Köpedatum Köpare Säljare Pris Tkr Kr/kvm Typkod Areal
Storfors GJUTÅSEN 1:8 Industrigatan 1 2018-05-16 PISCATOR'S BIL AB BJÖRKÅSEN,STIFT 0 0 411 8 220
Storfors GJUTÅSEN 1:7 Industrigatan 2 2014-10-27 Nyström,Erik Jerry Nyström,Karl Erik 0 0 411 6 641
Storfors STORFORS 11:370 Berghöjdsgatan 4 2010-01-18 Jordkullen Ab Storfors Kommun 0 0 411 14 770
Storfors STORFORS 11:369 "Adress saknas" 2008-10-31 Naverviken Logistic Ab Storfors Kommun 275 0 413 4 989
Storfors STORFORS 11:366 Östra Industriområdet 5 2007-02-12 Storfors Träemballage&Montering Ab Storfors Kommun 0 0 411 2 084
Storfors LILLFORSTORP 1:2 "Adress saknas" 2002-10-03 Storfors Kommun Jm Ab 20 2 411 11 300
Storfors LILLFORSTORP 1:2 "Adress saknas" 2001-10-30 Jm Ab Entreprenörs-Ab Emanuelsson & Gullberg 80 7 411 11 300
Storfors DALBÄCKEN 1:17 Bjurtjärn 2005-09-23 Ersfjord,Torbjörn Roald Karlsson,Märta Elisabet 650 29 411 22 400
Storfors STORFORS 11:359 Östra Industriområdet 3 2013-12-27 Wermland Trading Consulting Ab Wermlands Trading Handelsbolag 40 50 411 797
Storfors STORFORS 11:359 Östra Industriområdet 3 2016-04-24 Wermland Trading Consulting AB Wermland Trading Consulting i Storfors AB 45 56 411 797

Medel ovägt 111 14 411,2 8 330   

Priserna varierar mellan belopp understigande 1 000 kronor till 650 000 kronor per tomt vilket motsvarar 
mellan 0-56 kronor per kvadratmeter tomtareal med ett snittpris i nivå ca 14 kr per kvadratmeter tomtareal. 
Medeltomtens areal uppgår till cirka 8 300 kvm. 

Utöver ovanstående köp kan nedanstående transaktioner avseende obebyggda objekt med stor markareal 
redovisas som intressanta för jämförelse i viss mån: 

Ett i sammanhanget intressant köp som Svefa har kännedom om, men som ej ingår i ovanstående material,    
är fastigheten Karlstad Sofiedal 2:6 som försåldes av Erik Göran Norström i mars 2015 för 750 000 kronor. 
Priset motsvarar 9 kr/kvm markareal. Köpare var Mewab AB. Fastigheten är taxerad som industrienhet 
med typkod 413, upplag eller uppställningsplats och ligger några kilometer nordväst om Karlstad Airport. 
Inom fastigheten, som har en markareal om 85 000 kvm, bedrivs verksamhet med träflismaterial eller 
liknande. Ligger utanför detaljplanelagt område. 
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Ett annat intressant köp som Svefa har kännedom om, men som ej ingår i ovanstående material, är 
fastigheten Karlstad Sofiedal 2:8 som försåldes av en privatperson i februari 2019 för ca 2 500 000 kronor. 
Priset motsvarar 36 kr/kvm markareal. Köpare var VSV Frakt AB. Fastigheten är taxerad som industrienhet 
med typkod 413, upplag eller uppställningsplats och ligger också några kilometer nordväst om Karlstad 
Airport. Inom fastigheten, som har en markareal om ca 70 000 kvm, bedrivs verksamhet med träflismaterial. 
VSV Frakt AB arrenderade tidigare stora delar av den aktuella fastigheten. Ligger utanför detaljplanelagt 
område.  

Resultat 

Det bör noteras att det i normalfallet föreligger ett samband mellan tomtstorlek och kvadratmeterpris där 
mindre tomter som regel betingar ett högre pris per kvadratmeter. Normalt sjunker kvadratmeterpriset 
betydligt ju större tomten är då en köpare framförallt är ute efter själva byggrätten.  

Det kan noteras att det i jämförelsematerialet ej finns något objekt med lika stor markareal som 
värderingsobjektets 150 000 kvadratmeter. Det objekt som ligger närmast storleksmässigt är fastigheten 
Karlskoga Kilsta 3:217 med en area om 82 268 kvadratmeter och som försåldes av Mewab AB i oktober 
2020 till en pris om 2 275 000 kronor vilket motsvarar 28 kr per kvadratmeter tomtareal. Det ska noteras att 
objektet är beläget i en starkare marknad än värderingsobjektet.   

Därefter blir det ett rejält kliv ner till nästa objekt i ortsprismaterialet som har en markareal om ca 26 000 
kvadratmeter. Det är fastigheten Kristinehamn Kroksvik 3:12 som försåldes i nov 2020 för 400 000 kronor 
vilket motsvarar 16 kronor per kvadratmeter tomtareal. Även detta objekt har bedömt bättre 
marknadsförutsättningar än värderingsobjektets.      

Bedömning av marknadsvärdet för tomtmark visar i normalfallet en större värderingsosäkerhet än vid 
marknadsvärdebedömningar av bebyggda fastigheter. Förutom analys av de försäljningar som skett bygger 
analysen också på ett moment av marknadssimulering, dvs  hur marknaden (potentiella köpare) förväntas 
resonera. Här är bedömningen av efterfråge- och utbudssituationen av betydelse och hur det aktuella 
området står sig i konkurrens till andra tänkbara alternativ 

Någon säker slutsats kan inte dras med ledning av jämförelsematerialet men med beaktande av 
värderingsobjektets specifika egenskaper (främst läge/ort/lokala marknadsförutsättningar och storlek) 
bedöms dock värdet ligga i den nedre delen av det ovan redovisade prisintervallet. Det ska även noteras att 
värderingsosäkerheten i det aktuella fallet bedöms som väsentligt större än normalt. 

Med ledning av ortsprismetoden bedöms marknadsvärdet kunna återfinnas inom intervallet motsvarande 
2 till 10 kr/kvm markareal, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka  300 000 till 1 500 000 kronor för den 
totala markarealen inom värderingsobjektet.  
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Taxeringsmetod 
Värderingsobjektet är beläget inom värdeområde1760060. Vid den allmänna fastighetstaxeringen för 
industri 2019 har riktvärdet för tomtmark i värdeområdet satts till 30 kronor per kvadratmeter tomtareal (se 
utdrag från Skatteverkets hemsida nedan). 

 

 

I sammanhanget, eller vid en sammantagen bedömning, bör även det angränsande värdeområdet 1760058 
enligt nedan beaktas. Inom detta värdeområde är riktvärdet 50 kronor per kvadratmeter tomtareal. 

I den sammantagna bedömningen anses värderingsobjektets läge vara mer jämförbart med de 
förutsättningar som råder inom värdeområde 1760058, dvs Storfors tätort. 
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Nedan redogörs för Skatteverkets riktlinjer för justering av riktvärden vid avsaknad av markanläggningar 
och VA-anslutning: 

 

En exploatering förutsätts kräva nya markanläggningar (till markanläggningar för industri räknas hårdgjord 
yta och stängsel) samt nyanslutning till VA varpå ett värde om 6 respektive 10 kronor per kvadratmeter 
tomtareal erhålls efter justeringar enligt ovan (40% + 40%). Uppräkning med förutsättningen att 
taxeringsvärdet motsvarar 75 procent av marknadsvärdet indikerar ett marknadsvärde om 8 respektive  13 
kronor per kvadratmeter tomtareal uttryckt i 2017-års nivå. 
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Resultat 

Prisutvecklingen för jämförbara objekt har bedömt ej ökat sedan 2017 varför ingen justering av värdet 
gjorts.  

I den sammantagna bedömningen anses värderingsobjektets läge vara mer jämförbart med de 
förutsättningar som råder inom värdeområde 1760058, dvs Storfors tätort. 

Med ledning av ovanstående bedöms marknadsvärdet enligt taxeringsmetoden uppgå till cirka 13 kronor 
per kvadratmeter tomtareal. 

Taxeringsvärdemetoden är i viss grad schablonmässig och bör endast betraktas som ett stöd till 
ortsprismetoden.  

Övrigt resonemang och kontroll inför slutsatser 

För värderingsobjektet bedöms det som ovan nämnts föreligga en mycket låg efterfrågan och mycket svaga 
förutsättningar för en industriell exploatering. 

Mot bakgrund av relativt sett låga bedömda marknadsvärden utifrån vedertagna metoder inom ramen för 
detta värderingsuppdrag, har även för vägledning inför den samlade bedömningen av marknadsvärdet en 
översiktlig kontroll (för att utröna ”highest and best use”) av värderingsobjektets marknadsvärde vid 
nuvarande användning som jordbruksmark/åkermark utförts.  

Med anledning av nyss nämnda kan, detaljplanen till trots, värderingsobjektet i viss mån jämföras med 
råmark. Inom fastighetsekonomin definieras råmark som mark vars värde betingas av förväntningar om 
ändrad markanvändning och bebyggelse och inte utgörs av tomtmark, dock med tillägget att värdet normalt 
sett som lägst kan uppgå till marknadsvärdet vid pågående markanvändning, som i det aktuella fallet är 
jordbruksmark. 

Enligt Svefa skogs- och lantburksvärderare Håkan Olsson uppskattas, utifrån ortsprismetod, ett 
schablonmässigt marknadsvärde för jordbruksmark inom den aktuella delmarknaden till ca 45 000 till 
50 000 kronor per hektar vilket indikerar ett totalt marknadsvärde för värderingsobjektet inom intervallet 
675 000 till 750 000 kronor som lägst.   
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7. Slutsatser 

Resultat 
Ortsprismetoden   Cirka  300 000 - 1 500 000 kronor 

 (2 - 10 kronor/kvm TA) 

Taxeringsmetoden   Cirka 1 950 000 kronor (13 kronor/kvm TA) 

Översiktligt värde som jordbruksmark Cirka  675 000 – 750 000 kronor (4,50-5,0 
kr/kvm TA) 

Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av 150 000 kvm 
industrimark inom värderingsobjektet vid värdetidpunkten till cirka: 

   700 000 kronor 
(motsvarar ca 4,70 kr/kvm TA) 

  

    
 

Karlstad den 24 mars 2022 

    
Pär Höijer, MRICS   Stefan Dahlman 
RICS, auktoriserad fastighetsvärderare  Civilingenjör 
RICS Registered Valuer   av Samhällsbyggarna auktoriserad 
    fastighetsvärderare 

Bilagor  

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 
Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

STORFORS STORFORS 11:117 2021-02-22 2019-01-31 10:30 2022-03-21
Nyckel: 170084098
UUID: 909a6a70-d135-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Storfors
Distrikt: Storfors
Nr: 213053

ADRESS
Adress
Rönningen 4
Tallbacksgatan 7
688 30 Storfors

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6599064.3 458712.3
2 6600289.5 458822.3
3 6600235.2 459285.5
4 6600140.7 459231.1

AVSKILD MARK
Beteckning
STORFORS DJUPADAL 6:6, 6:7, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:12, 6:13, 6:14, 6:15, 6:16, 6:17, 6:18, 6:19, 6:20, 6:21, 6:22, 6:23, 6:24, 6:25, 6:26, 6:27
STORFORS FALLET 10:21
STORFORS GJUTÅSEN 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:9, 2:10, 2:11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15, 2:52, 2:53
STORFORS RÖNNINGHAGEN 1:67, 1:68, 1:69, 1:70
STORFORS STORFORS 11:159, 11:218, 11:219, 11:220, 11:221, 11:222, 11:223, 11:224, 11:225, 11:226, 11:268, 11:269, 11:270, 11:271, 11:272,
11:273, 11:274, 11:275, 11:292, 11:293, 11:294, 11:295, 11:319, 11:320, 11:355, 11:361, 11:370
Beskrivning: Ej sammanläggning/avstyckning

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 537 326 kvm 435 326 kvm 102 000 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1785
STORFORS KOMMUN
BOX 1001
688 29 STORFORS
Köp: 1952-01-29 Andel: 1/1
Ingen köpeskilling redovisad.

1/1 1952-02-13 52/68

INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad inteckning.

ANTECKNINGAR
Innehåll Inskrivningsdag Akt
Föreläggande
FÖRELÄGGANDE OM ANMÄLNINGSPLIKT TILL MILJÖ-
OCH BYGGNADSNÄMNDEN FÖR MARKFÖRETAG

2006-11-14 06/31967

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: KRAFTLEDNING 1996-01-03 96/26
2 Avtalsservitut: KRAFTLEDNING 1997-12-09 97/7432
3 Avtalsservitut: Kraftledning

Nätstation
2018-10-16 D-2018-00509609:1

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
ALLMÄN GATUTRAFIK Förmån Officialservitut 2000-12-14 1760-00/13.1
ALLMÄN GATUTRAFIK Förmån Officialservitut 2000-12-14 1760-00/13.2
VÄG Förmån Officialservitut 2000-12-14

Senast ändrad: 2004-04-06
1760-00/13.4

FJÄRRVÄRME Last Ledningsratt 2010-06-29
Senast ändrad: 2021-05-31

1760-09/9.1

VATTEN OCH AVLOPP Last Ledningsratt 2012-04-26
Senast ändrad: 2014-01-10

1760-12/2.1

UTRYMME Last Officialservitut 2018-03-19 1760-2017/8.1
VA Förmån Ledningsratt 1760-92/28.1
TRÄDSÄKRING Last Officialservitut 2013-03-15

Senast ändrad: 2021-01-21
1782-11/13.1

VÄG Last Officialservitut Senast ändrad: 2013-06-20 17-Å-2020.1
BELYSNING,UPPLAGSPLAT
S

Förmån Officialservitut 17-Å-5014.1

INDUSTRIVATTENLEDNING Last Ledningsratt 17-Å-5172.2
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RÄTTIGHETER
MM
BELYSNING,UPPLAGSPLAT
S

Förmån Officialservitut 17-Å-5173.1

BELYSNING,UPPLAGSPLAT
S

Förmån Officialservitut 17-Å-5382.1

VATTENLEDNING Förmån Avtalsservitut 17-IM2-73/2290.1
LEDNING Förmån Avtalsservitut 17-IM2-76/1138.1
LEDNING MM Förmån Avtalsservitut 17-IM2-81/7022.1
LEDNING MM Förmån Avtalsservitut 17-IM2-83/2506.1
KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut 1996-01-03

Senast ändrad: 1996-01-25
17-IM2-96/26.1

KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut 1997-12-09
Senast ändrad: 2009-12-28

17-IM2-97/7432.1

KRAFTLEDNING,NÄTSTATI
ON

Last Avtalsservitut 2018-10-16 D201800509609:1.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: CENTRUM 1989-05-18

Genomf. start: 1989-06-15
Genomf. slut: 2004-06-14
Senast ajourföring: 1993-02-15

1760-P89/1
1760 1760-PLE-D3

Ändring av DP: ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR KOLTORP 1:18,  STORFORS 2021-09-09
Laga kraft: 2021-09-30
Genomf. start: 2021-09-30
Genomf. slut: 2031-11-17
Registrerad: 2021-10-26

1760-P2021/1

Stadsplan: KV GULLVIVAN OCH VITSIPPAN. 1964-09-02 17-STO-30
1760 PLE-STO-61

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: STORFORS 1:39 MFL. 1986-01-22

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2021-10-28

1760-P86/1
1760 PLE-STO-142

Stadsplan: CENTRUM 1962-01-29
Senast ajourföring: 1990-11-27

17-STO-20
1760 PLE-STO-47

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Byggnadsplan: DEL AV STORFORS. 1966-07-14

Senast ajourföring: 2009-03-26
17-STO-38
1760 PLE-STO-73

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: GJUTÅSEN 1:14 M FL 2008-10-13

Laga kraft: 2008-11-21
Genomf. start: 2008-11-22
Genomf. slut: 2023-11-21
Registrerad: 2009-03-26

1760-P09/2

Stadsplan: KV BLÅKLINTEN OCH KLÖVERN. 1967-06-14 17-STO-41
1760 PLE-STO-76

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: FÖR KOLTORP 1:18 M.FL. 2016-10-13

Laga kraft: 2016-11-17
Genomf. start: 2016-11-18
Genomf. slut: 2031-11-17
Registrerad: 2016-12-12
Senast ajourföring: 2021-10-26

1760-P16/2

Detaljplan: JÄRNVÄGSGATAN-IDROTTSVÄGEN 1990-01-09
Genomf. start: 1990-02-08
Genomf. slut: 1995-12-31

1760-P90/3
1760 1760-PLE-D6

Stadsplan: KV BOCKEN. 1976-02-13
Senast ajourföring: 1990-11-27

17-L-607
1760 PLE-STO-115

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: KOLTORP 1:24/KROPPAVÄGEN, NORRA DELEN 2007-06-25

Laga kraft: 2007-07-23
Genomf. start: 2007-07-24
Genomf. slut: 2012-07-23
Registrerad: 2008-04-24

1760-P08/3

Stadsplan: KV LODJURET. 1975-09-25
Senast ajourföring: 1991-09-04

17-K-955
1760 PLE-STO-113

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: KV FOLKPARKEN. 1979-06-08

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 1990-11-27

17-Z-792
1760 PLE-STO-123

Detaljplan: STORFORS 11:117 M FL(NORRA INDUSTRIOMRÅDET) 2009-03-10
Laga kraft: 2009-04-17
Genomf. start: 2009-04-18
Genomf. slut: 2024-04-17
Registrerad: 2009-08-07

1760-P09/3

Detaljplan: TALLBACKSGATAN MM 1992-05-20
Genomf. start: 1992-06-23
Genomf. slut: 1998-12-31

1760-P92/2
17PE 1760-PE-D12

Stadsplan: STORFORS 11:117. 1985-08-27
Genomf. slut: 1992-06-30

1760-P85/1
1760 PLE-STO-140

Detaljplan: KV RAVINEN 1989-08-24
Genomf. start: 1989-07-29
Genomf. slut: 1994-12-31
Senast ajourföring: 1992-02-20

1760-P89/2
1760 PLE-D4

1991-10-16
Genomf. start: 1991-10-17

Detaljplan: GJUTÅSEN 1760-P91/7
17PE 1760-PE-D9
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Genomf. slut: 1996-12-31

Stadsplan: STORFORS, OMRÅDE VID HÖGLUNDABACKEN. 1963-05-08 17-STO-25
1760 PLE-STO-53

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Byggnadsplan: STORFORS INDUSTRISAMHÄLLE. 1949-12-28

Senast ajourföring: 2016-12-12
17-STO-2
1760 PLE-STO-15

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: KV SPIKSMEDEN. 1981-09-23

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2008-02-29

17-Å-3684
1760 PLE-STO-129

Byggnadsplan: DEL AV STORFORS(DJUPADALSVÄGEN). 1962-02-02
Senast ajourföring: 1990-11-27

17-STO-22
1760 PLE-STO-48

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: KYRKOGÅRDEN. 1968-02-06

Senast ajourföring: 1992-09-09
17-STO-42
1760 PLE-STO-78

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: KV SVETSAREN. 1984-05-23

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2008-02-29

17-Å-7509
1760 PLE-STO-139

Stadsplan: FALLET 1:1 MM(SMEDBYOMRÅDET). 1954-09-17 17-STO-13
1760 PLE-STO-31

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: KV RENEN. 1975-09-19

Senast ajourföring: 1988-07-08
17-K-997
1760 PLE-STO-112

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: HAMMARGÅRDEN 1994-06-15

Laga kraft: 1994-07-21
Genomf. start: 1994-07-22
Genomf. slut: 1999-12-31

1760-P94/1
17PE 1760-D14

Stadsplan: STORFORS 11:291(BERGHÖJDEN). 1983-01-25
Genomf. slut: 1992-06-30

17-Å-5764
1760 PLE-STO-134

Stadsplan: CENTRUM. 1971-03-02 17-STO-52
1760 PLE-STO-94

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: JÄRNVÄGSGATAN-FALLVÄGEN 1991-05-23

Genomf. start: 1991-05-24
Genomf. slut: 1996-12-31

1760-P91/4
17PE 1760-PE-D8

Detaljplan: KV STAREN, DOMHERREN M FL-BJÖRKÅSEN 1988-07-19
Genomf. start: 1988-07-20
Genomf. slut: 1998-06-30

1760-P88/2
1760 PLE-STO-D3

Byggnadsplan: JÄRNVÄGSGATAN. 1966-11-23
Senast ajourföring: 1991-09-04

17-STO-39
1760 PLE-STO-75

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: SMEDBY. 1962-02-03

Senast ajourföring: 1994-12-01
17-STO-21
1760 PLE-STO-49

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: KOLTORP 1:18 M FL/KROPPAVÄGEN/VARGBROSKOLAN 2007-06-25

Laga kraft: 2007-07-23
Genomf. start: 2007-07-24
Genomf. slut: 2022-07-23
Registrerad: 2008-04-24
Senast ajourföring: 2016-12-12

1760-P08/2

Byggnadsplan: DJUPADAL 1:112 OCH 1:113. 1958-01-10 17-KRO-334
1760 PLE-STO-37

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: RAVINEN(OMRÅDE ÖSTER OM KV RAVINEN) 1991-08-21

Genomf. start: 1991-09-24
Genomf. slut: 1997-12-31

1760-P91/6
17PE 1760-PE-D10

Stadsplan: BERGET M M. 1965-04-08
Senast ajourföring: 2018-01-19

17-STO-36
1760 PLE-STO-65

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: KV VIKEN OCH STÄDET. 1966-11-23 17-STO-40

1760 PLE-STO-74
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Byggnadsplan: ÖSTRA DELEN AV STORFORS. 1962-12-22

Senast ajourföring: 2016-12-12
17-STO-24
1760 PLE-STO-52

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: NORDOST GJUTÅSVÄGEN. 1982-02-25

Genomf. slut: 1992-06-30
17-Å-4435
1760 PLE-STO-132

Övriga bestämmelser Datum Akt
Järnvägsplan: ELEKTRIFIERING AV INLANDSBANAN KRISTINEHAMN-
NYKROPPA

2010-06-14
Laga kraft: 2011-04-07
Registrerad: 2012-06-12
Senast ajourföring: 2021-01-21

1781-P12/4

Delområde för andra anm.: BERÖR ÄVEN FILIPSTAD OCH STORFORS KOMMUN
Naturvårdsbestämmelser Datum Akt
Vattenskyddsområde: VARGTORPET 2018-04-17

Laga kraft: 2018-04-17
Registrerad: 2019-06-10
Senast ajourföring: 2021-08-26

1782-P2019/4
NVR-ID/ÖVR-ID: 2049361
LST17 513-4844-2015
REG M2018/01576/Me

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, GATU-/PARKMARK (498)
428713-8
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel

2019
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TAXERINGSINFORMATON
registerfastighet.
Taxvärde Areal

435326 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-1785
STORFORS KOMMUN
BOX 1001
688 29 STORFORS

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, BAD-, SPORT- OCH
IDROTTSANLÄGGNING (824)
432643-8
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2019

Taxvärde Areal
0 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-1785
STORFORS KOMMUN
BOX 1001
688 29 STORFORS

1/1 Ägare till byggnad å Primärkommuner, borgerliga

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 1951-11-23 17-KRO-295
Ägoutbyte FIG 6,8 1962-05-11 17-O-888
Ägoutbyte 1964-06-26 17-P-920
Ägoutbyte FIG 1-52 1970-01-09 17-U-193
Ägoutbyte FIG 1 1970-01-23 17-U-152
Ägoutbyte FIG 1 1971-05-07 17-U-974
Ägoutbyte 1972-01-28 17-V-452
Fastighetsreglering FIG 1-5 1974-11-29 17-J-704
Fastighetsreglering FIG 3 1975-07-04 17-K-653
Fastighetsreglering FIG 6,9 1975-09-19 17-K-891
Fastighetsreglering FIG 2,3,5,6 1975-09-19 17-K-892
Fastighetsreglering FIG 1,2 1976-01-30 17-L-547
Fastighetsreglering FIG1-5,9 1976-01-30 17-L-548
Fastighetsreglering 1976-10-29 17-M-597
Fastighetsreglering FIG 1 1978-02-03 17-X-594
Fastighetsreglering FIG 2 1979-01-05 17-Z-56
Fastighetsreglering FIG 1,2 1979-01-12 17-Z-91
Fastighetsreglering FIG 1 1979-02-23 17-Z-305
Fastighetsreglering FIG 3,4 1979-12-07 17-Å-589
Fastighetsreglering FIG 4-6 1980-03-21 17-Å-1109
Fastighetsreglering FIG 2-4 1980-03-21 17-Å-1123
Fastighetsreglering FIG 1-5,9,10,12-16,20,22-24 1980-06-27 17-Å-1540
Fastighetsreglering FIG 1-3 1980-08-29 17-Å-1788
Fastighetsreglering FIG 1-7,14,15,24 1980-10-17 17-Å-2020
Fastighetsreglering FIG 1-9 1981-02-27 17-Å-2725
Fastighetsreglering FIG 1-13 1981-04-16 17-Å-2995
Fastighetsreglering FIG 1-4 1981-05-22 17-Å-3152
Ledningsåtgärd 1982-08-27 17-Å-5014
Fastighetsreglering FIG 1,2 1982-09-03 17-Å-5021
Fastighetsreglering FIG 1 1982-10-15 17-Å-5173
Ledningsåtgärd 1983-02-25 17-Å-5813
Fastighetsreglering 1983-05-06 17-Å-6112
Fastighetsreglering FIG 2,3 1983-09-02 17-Å-6487
Fastighetsreglering 1983-11-18 17-Å-6750
Ledningsåtgärd 1984-11-30 17-Å-8187
Fastighetsreglering FIG 2,5 1986-12-05 1760-86/26
Fastighetsreglering 1991-10-25 1760-91/18
Fastighetsreglering 1992-01-31 1760-92/5
Fastighetsreglering 1992-05-07 1760-92/10
Fastighetsreglering 1992-11-19 1760-92/23
Ledningsåtgärd 1992-12-22 1760-92/28
Fastighetsreglering 1993-06-15 1760-93/14
Fastighetsreglering 1994-07-01 1760-94/16
Fastighetsreglering 1994-09-09 1760-94/24
Fastighetsreglering 1995-01-17 1760-95/1
Ledningsåtgärd 1996-06-20 1760-96/11
Fastighetsreglering 2000-12-14 1760-00/13
Fastighetsreglering 2004-04-06 1760-04/5
Ledningsåtgärd 2004-08-12 1760-03/9
Fastighetsreglering 2004-12-21 1760-04/15
Ledningsåtgärd 2010-06-29 1760-09/9
Ledningsåtgärd 2012-04-26 1760-12/2
Fastighetsreglering 2012-10-17 1760-12/19
Fastighetsreglering 2013-03-15 1782-11/13
Särskild gränsutmärkning 2014-01-08 1760-13/8
Fastighetsreglering 2018-03-19 1760-2017/8
Ledningsåtgärd 2021-02-22 1760-2020/9
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TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
S-STORFORS STORFORS 11:117 1988-02-10 1781-88/1

URSPRUNG
STORFORS LILLFORSHAGEN 17:17
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:500000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:150000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:25000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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   2017-01-18 Ver 3 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-11-09 
Diarienummer 
KS/2022:4 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Tjut Förslag budget 2023 plan 2024-2025 
Diarienummer: KS/2022:4 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Budget 2023 plan 2024-2025 
Budgetberedningen har tagit fram ett förslag på budget 2023 med tillhörande plan för år 2024-
2025. År 2023 förväntas bli ett ansträngande år ekonomiskt på grund av världsläge, inflation 
och ökade räntor. Förslaget är grundat på en oförändrad kommunalskatt. 
 
Alla tillgängliga medel har fördelats på de olika verksamheterna och i föreslagen budget 
räknas det med nollresultat på sista raden. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag budget 2023 plan 2024-2025. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige: 
Att anta föreslagen budget 2023 med tillhörande plan för år 2024-2025. 
 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist 
Annette Olsson 
Ledningsgrupp Storfors kommun 
Enhetschefer Storfors kommun 
ekonomi@storfors.se 
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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       

Återställning av resultat 9031 2339 11370
Kvar att återställa vid årets utgång 2339 0
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-08-29 
Diarienummer 
KS/2022:275 

Handläggare:  
Hans-Bertil Hermansson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 
Tjut systematisk kvalitetsuppföljning januari-juni 2022 
Diarienummer: KS/2022:275 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Socialstyrelsens föreskrift ”Ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete2 (SOSFS 2011:9) ska vårdgivaren med stöd av 
ledningssystemet planera, leda, kontrollera och följa upp verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Rapport ”systematisk kvalitetsuppföljning januari-juni 2022” 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:  
Godkänna systematisk kvalitetsuppföljning januari-juni 2022 
 

Beslutet ska skickas till 
Margareta Albert, Verksamhetschef vård och stöd 
Hans-Bertil Hermansson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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  Sidan 1 av 2  

 STORFORS 
KOMMUN 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

                                                   2022-11-14 

 
Systematisk kvalitetsuppföljning, januari-juni 2022, vård och omsorg 

 
En stor del av perioden januari juni har gått åt till arbete runt vaccination.  
 
Avvikelser/klagomål 
 
Läkemedelsavvikelse/ övriga avvikelser HSL 
Tre (3) läkemedelsavvikelser har registrerats under perioden. Dessa berörde kvarglömda 
doser. 
Tre (3) övriga avvikelser är inrapporterade. Dessa berörde brister i rapportering och 
fördröjd/utebliven behandling  
Ingen av dessa 6 avvikelser ledde till besvär för patienten och är hanterade inom 
verksamheten. 
 
Fall 
Inom verksamheten har 89 fall registrerats. Det är i stort sett samma siffror jämfört med 
samma period förra året. Flertalet fall sker inom hemtjänst. Fem (5) fall ledde till konsekvens 
för personerna, två (2) ledde till sårskada som behandlades av verksamheten, tre (3) krävde 
sjukhusvård, avsvimning, sår som fick sys och höftfraktur. 
 
Externa avvikelser 
Två (2) externa avvikelser rapporterads under perioden. Brister i planering från regionen när 
patienten skrivs ut från sjukhus och avsaknad av rapportering från kommunen vid inskrivning 
på sjukhus.  
 
Klagomål 
Inga klagomål inom hälso-och sjukvården har inkommit till verksamheten. 
 
Vårdskador/ lex Maria 
Inga Lex maria anmälan har skickats till Inspektionen för vård och omsorg(IVO). 
 
Egenkontroller 
 
Loggranskning. 
Den 10 februari utfördes loggranskning inom verksamheten. 
I verksamhetssystemet Combine granskades sammanlagt 15 personal. Inga överträdelser 
kunde ses. 
Granskning skedde även i vårdplaneringssystemet Cosmic Link och Nationella 
patientöversikten (NPÖ)granskades. Inga överträdelser kunde ses. 
 
Mätning av de basala hygienrutinerna 
Den 14 mars genomförde Humlegården och Sjögläntan en mätning på följsamheten av de 
basala hygienrutinerna och korrekt arbetsdräkt i SKL´s regi. I de Basala hygienrutinerna ingår 
desinfektion före och efter vårdmoment, handskar, plastförkläde, fri från ringar mm, korta 
naglar, kort eller uppsatt hår och korrekt arbetsdräkt. Mätningen utfördes på 15 personer.  I 
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stort sett alla följde socialstyrelsens föreskrift avseende basala hygienrutiner och korrekt 
arbetsdräkt. 
 
Uppdatering av riktlinjer och rutiner  
 
Under perioden har 2 riktlinjer och tillhörande rutiner uppdaterats.  
Riktlinjen ”palliativ vård” har uppdaterats. Rutinen ”lokalt palliativt team” har skapats. 
Riktlinjen ”sårvård” har justerats. Främst har verksamheten justerat val av sjukvårdsmaterial 
utifrån överenskommelse med regionen. 
 
Kvalitetsregister 
 
Utgångspunkten för uppsatta kvalitetsmål i Storfors är ”De gemensamma målen i Nya 
perspektiv – Äldres hälsa i Värmland”. Uppföljning sker genom de nationella 
kvalitetsregistren.  
 
Redovisningen avser perioden från januari- juni. 
 
God vård vid demenssjukdom – BPSD registret 
Alla enheter registrerar i BPSD vid utgången 2022. 

 Tre(3) registreringar har utförts på Sjögläntan. 
 
Preventivt arbetssätt – Senior alert registret 
Alla kunder boende på särskilt boende med risk för fall, trycksår, undernäring eller ohälsa i 
munnen ska erhålla minst en förebyggande åtgärd 

 Av tjugotvå (22) riskbedömda personer som uppvisade risker för fall, trycksår, 
undernäring eller ohälsa i munnen har 87 % erhållit en förebyggande åtgärd. 

 
God vård vid livets slut – palliativ registret 
98 % av personer i livets slutskede har erbjudits brytpunktssamtal och 100 % en validerad 
smärtskattning 2022. 

 Fram till och med juni har 8 personer registrerats av Storfors kommun. Av de 8 
personerna i livets slutskede hade alla (100 %) erbjudits ett brytpunkssamtal. Fem 
personer (62,5%) hade blivit smärtskattad med hjälpa av en validerad 
smärtskattningsmetod. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-09-09 
Diarienummer 
KS/2022:289 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Tjut avbryta ansökan om medlemskap i Kost- och 
servicenämnden på grund av kostnadsmässiga 
förändringar, KF § 8 2022-02-17 
Diarienummer: KS/2022:289 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Enligt beslut, KF § 8 2022-02-17, skulle ansökan om medlemskap i Regionens Kost- och 
servicenämnd göras för köp av kylda matlådor. 
Under processen tillkom ny information gällande ökade kostnader samt arbetsinsats för 
Storfors kommun, om kommunens ansökan om medlemskap i Kost- och servicenämnden 
beviljas. 
Uppgifterna gäller personalkostnader i form av arbetstid för utbildningar, för chefer, 
omvårdnadspersonal samt kunder. Dessa arbetsinsatser/kostnader bedöms inte vara relevanta i 
förhållande till tänkta kostnadsreduceringar för kommunens matdistrubition till kunder med 
biståndsbedömd insats matdistrubition. 

Beslutsunderlag 
Beslut i KF § 8 2022-02-17 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Avbryta ansökan om medlemskap i Kost- och servicenämnden på grund av kostnadsmässiga 
förändringar, KF § 8 2022-02-17 
 

Beslutet ska skickas till 
Annette Olsson, Ekonomichef 
Ann-Louise Izindre, Verksamhetsutvecklare 
Jukka Mäenpää, Enhetschef Teknisk drift 
Margareta Albért, Verksamhetschef Vård och stöd 
Kost och servicenämnden, Region Värmland, 651 82 Karlstad 
 
 
 

115



116



117



118



119



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-09-08 
Diarienummer 
KS/2022:290 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Avbryta tilltänkt leverans av kylda matllådor enligt beslut 
KS § 179 2021-10-25 
Diarienummer: KS/2022:290 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Under utredningsprocessen upphandling samt leverans av kylda matlådor om biståndsbedömd 
insats har ny information tillkommit som förändrar förutsättningarna. 
Den nya informationen gäller ökning av indirekta kostnader gällande personal samt 
omvärldsläget i Europa. 
För att trygga matförsörjningen som biståndsbedömd insats gör utredarna bedömningen att 
nuvarande tillagning av varm mat i egen regi samt leverans av matlådor i egen regi bör fortgå 
tills pågående process runt matförsörjningen har gett kompletterande beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS § 179, 2021-10-25 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Avbryta tilltänkt leverans av kylda matlådor enligt beslut KS § 179, 2021-10-25 

Beslutet ska skickas till 
Annette Olsson, Ekonomichef 
Ann-Louise Izindre, Skolchef 
Jukka Mäenpää, Enhetschef Teknisk drift 
Margareta Albért, Verksamhetschef Vård och stöd 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-10 
Diarienummer 
KS/2022:268 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Kyld mat i egen regi 
Diarienummer: KS/2022:268 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträde i Kommunstyrelsen 2021-10-25 fattades beslut att kyld mat av extern 
leverantör skulle erbjudas personer med biståndsbedömd insats matdistrubition, Dnr 
KS/2021:383. 
Med anledning av fattat beslut har utredning gjorts angående leverantör samt distribution av 
kyld mat. 
Under utredningens gång förändrades perspektivet av tillagning/leverans av kylda matlådor 
med tanke på rådande situation som vi alla präglas av, såväl i Sverige som i omvärlden. 
Pandemin som hade stor inverkan på hela samhället såväl nationellt som globalt samt kriget i 
Ukraina ses som ett observandum med tanke på kommunens livsmedelsförsörjning både ur 
livsmedelsperspektivet men även utifrån ett personalförsörjnings- och transportperspektiv 
 
En totallösning med hämtning av matlådor samt leverans av matlådor till kund av extern part 
uppfyller kraven på sammanhållen kylkedja där utrustning samt chaufför finns. 
 
Leverans till kund utförd av egen personal kräver logistik samt inköp av kylutrustning till 
bilar då alla matlådor inte ryms i en bil. Inköp/leasing av större bil ställer annan, för 
närvarande inte befintlig kompetens på chaufför. 
 
Med tanke på ovannämnda rådande situationer i omvärlden görs bedömningen att tillagning 
av kyld mat till kunder med insatsen biståndsbedömd matdistribution bör ske inom 
kommunens egen verksamhet. Detta för att blir mindre sårbara.  
 
Utmaningarna med kommande personalförsörjning och även behovet av 
vård/omsorgsutbildad personal inom hemtjänst ses alternativet med extern part för leverans av 
matlådor till kund som ett alternativ 
 
Kostnaderna för de förändrade perspektiven är inte framtagna 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll KS/2021:383 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Ge verksamhetschef vård och stöd i uppdrag att utreda möjligheter och kostnader för att  

- tillaga kyld mat i egen regi 
- distribuera den kylda maten.  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-10 
Diarienummer 
KS/2022:268 

Beslutet ska skickas till 
Verksamhetschef vård och stöd 
Annette Olsson, Ekonomichef 
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STORFORS 
KOMMUN 

ANGE DOKUMENTTYP Sida 1 (2) 

Datum 

2021-10-14 
Diarienummer 

Klicka här för att ange text. 

Kommunövergripande   

      
Dokumentansvarig 

Personalchef 

 

Rapport sjukfrånvaroskostnader per 2021-09 
Nedan redovisas sjuklönekostnader från ekonomisystemet Raindance. I denna 

sammanställning har hänsyn inte tagits till de reducerade sjuklönekostnader som 

arbetsgivaren erhållit genom riktade statsbidrag under pandemin Cocid-19. 

 

För Storfors kommuns sjukfrånvarostatistik hänvisas till Sjukfrånvarorapport 2021-08 

 

 

kostnader för lång och 

korttidssjukskrivna
utfall 2017 utfall 2018 utfall 2019 utfall 2020

utfall 2021 tom 

sep

korttidssjukskrivna dag 1-14 2 000 475 1 984 114 2 819 866 3 709 664 1 823 967

långttidssjukskrivna dag 15 - 212 896 358 915 221 005 356 086 217 724

utfall 2017 utfall 2018 utfall 2019 utfall 2020
utfall 2021 tom 

sep

korttidssjukskrivna dag 1-14 2 818 2 819 2 820 3 710 1 824

medel 235 235 235 309 203

utfall 2017 utfall 2018 utfall 2019 utfall 2020
utfall 2021 tom 

sep

långttidssjukskrivna dag 15 - 213 359 221 356 218

medelkostnad per månad i tkr 18 30 18 30 18
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Regeringsuppdrag gällande friskfaktorer för hållbar och hälsosam arbetsmiljö 
 

Regeringen beslutade 2018-06-201 att ge uppdrag till Arbetsmiljöverket och Myndigheten för 

arbetsmiljökunskap att gå igenom forskning för att sammanställa och redovisa friskfaktorer 

på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid. Friskfaktorerna ska bidra till en 

hållbar och hälsosam arbetsmiljö där den psykiska hälsan främjas. Arbetet genomfördes i 

samverkan med Folkhälsomyndigheten och Försäkringskassan. Friskfaktorer kan definieras 

som förhållanden som påverkar arbetsmiljön på så sätt att de främjar hälsa och bidrar till att 

arbetstagare vidmakthåller sin hälsa och kan arbeta och uppfylla sina och arbetets mål över 

tid. Organisatorisk nivå definieras här som de förutsättningar som genereras genom strategier, 

styrning och ledning på en central nivå, oftast genom den högsta verksamhetsansvariga 

ledningen.  

Resultat  

Den 22 februari 2021 slutredovisades regeringsuppdraget ”Friskfaktorer på organisatorisk 

nivå som kan mätas och följas över tid” Projektgruppen har granskat forskning och studier 

inom området och det visade sig att uttömmande forskning till stor del saknas men 

projektgruppen har ändå lyckats identifierat ett antal potentiella friskfaktorer på organisatorisk 

nivå som verkar hälsofrämjande. Det handlar om exempelvis rimligt antal arbetstagare under 

chef, tydliga utvecklingsmöjligheter, möjligheter för medarbetare att framföra idéer och kritik, 

tydliga mål och god kännedom om arbetstagares hälsa och sjukfrånvaro. 

 

Ett större antal friskfaktorer presenteras i rapporten, se bifogad bilaga.  

 

Daniel Bekking 

Personalchef 
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Uppföljning verksamheter utan detaljer VUPO6218 2021-10-14 08:16:52

Period
KONTO
KGR
PROJ

kostnader för lång och
korttidssjukskrivna utfall 2017 utfall 2018 utfall 2019 utfall 2020 utfall 2021

korttidssjukskrivna dag 1-14 2 000 475 1 984 114 2 819 866 3 709 664 2 605 704
långttidssjukskrivna dag 15 -  212 896 358 915 221 005 356 086 323 036

2 213 371 2 343 029 3 040 871 4 065 750 2 928 740

utfall 2017 utfall 2018 utfall 2019 utfall 2020 utfall 2021
korttidssjukskrivna dag 1-14 2000,48 1984,11 2819,87 3709,66 2605,70
medel / månad 166,71 165,34 234,99 309,14 217,14

utfall 2017 utfall 2018 utfall 2019 utfall 2020 utfall 2021
långttidssjukskrivna dag 15 -  213 359 221 356 323
medel / mån 18 30 18 30 27
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-09-07 
Diarienummer 
KS/2021:430 

 Handläggare 
Personalchef 

Beslutsinstans 
KS 

Förslag till åtgärder för sänkt sjukfrånvaro  
 
Inledning 
Storfors kommun redovisar månadsvis sjukfrånvarostatistik för kommuntotal. Jämförelse görs 
också med medelvärdet för övriga kommuner i landet. Statistiken visar att Storfors kommun 
under de senaste åren haft en sjukfrånvaronivå i nivå med medelvärdet för kommunerna i 
Sverige. Under pandemin har sjukfrånvaron höjts något i jämförelse med medelvärdet för 
övriga kommuner för åren 2020 och 2021. Detta gäller för en tidsperiod med pandemi-
restriktioner när karensavdraget temporärt tagits bort och arbetsgivaren uppmanat 
medarbetare att stanna hemma vid sjukdomssymptom, för att förhindra smittspridning i 
verksamheterna. När det gäller sjukfrånvaron för den yngsta åldersgruppen, anställda 18-29 
år, så hade Storfors kommun den lägsta sjukfrånvaron i en nationell jämförelse.  

Statistikredovisning  
 
Diagram 1, Sjukfrånvaro samtliga åldersgrupper, Storfors kommun jämfört med alla 
kommuner, medelvärde, år 2006 – 2021. 
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Syfte  
Syftet med nedan föreslagna åtgärder är att skapa bättre förutsättningar för arbetsgivarens 
arbete med sjukfrånvaron, samt öka attraktiviteten för medarbetarna att utöva fysisk aktivitet 
på sin fritid. Det finns idag en tydlig evidens för att fysisk aktivitet är en viktig faktor för att 
motverka sjukfrånvaro. 
 

Förslag till åtgärder 
 

a) Aktivering av rehabiliteringsmodulen Adato till HR-systemet Visma.  
Storfors kommun har idag inte tillgång till systemstödet Adato i HR-systemet Visma. 
Adato är en tilläggsmodul för statistik och planering av arbetet med rehabilitering och 
sjukskrivna. Internt finns det önskemål från både chefer och HR att aktivera modulen. 
En ansökan har därför tidigare gjorts till Delegationen för kommunal ekonomi i 
balans, som nu gett avslag på denna förfrågan. Denna rehabmodul har idag aktiverats 
av LÖVs övriga kommuner, Filipstad, Karlskoga och Kristinehamn. 
 
            Offererad kostnad enligt befintligt avtal med Visma; 
      Årlig avgift 87,8 tkr 
       Införandeprojekt, 5 tkr 
 

b) Medicinsk bedömning av arbetsförmåga innan nyanställning  
Kollektivavtalet AB § 3 ger arbetsgivaren möjlighet att innan anställning begära intyg 
om arbetsförmåga. En sådan undersökning genomförs av företagshälsovården som 
också utfärdar intyg om arbetsförmåga.  

 
                      Kostnad: Upphandling pågår, kostnad inte fastställd i skrivande stund. Bedömd  
  kostnad ca 4 tkr per tillsvidareanställd medarbetare. Ca 20 tillsvidareanställda  
                      medarbetare per år ger en årlig kostnad på 20 st. x 4 tkr. = totalt 80 tkr vilket  
                      belastar verksamhet 9209 företagshälsovård.   

 
c) Fysisk aktivitet för ökad hälsa 

”Fysisk aktivitet bidrar till ett ökat välbefinnande och bättre psykisk hälsa. Det 
förbättrar kognitiva processer såsom minne och uppmärksamhet, leder till bättre 
impulskontroll och minskar risken för depression och depressiva symtom. Fysisk 
aktivitet kan också senarelägga debuten av demens. Regelbunden fysisk aktivitet är 
också en känd skyddsfaktor för icke-smittsamma sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, 
typ 2-diabetes och vissa cancerformer. Vidare bidrar fysisk aktivitet till att minska 
risken för övervikt och fetma hos barn, vuxna och gravida, och risken för fall hos 
äldre. Under uppväxtåren stärker fysisk aktivitet skelett och muskler och utvecklar 
motorik, koordination och rörelseförmåga. En stor del av världens och Sveriges 
befolkning har redan en kronisk sjukdom såsom artros, högt blodtryck eller typ 2-
diabetes. Två miljoner svenskar lever idag med en hjärt- och kärlsjukdom. 
Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för att bli sämre eller få återfall i dessa 
tillstånd och är därför en effektiv behandlingsmetod. Dessutom minskar också risken 
att dö i förtid”, Folkhälsomyndigheten, Riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande, 
sid. 16. 
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Storfors kommun stimulerar idag fysisk aktivitet genom friskvårdsbidrag, KS 
2017/330. Mot uppvisande av kvitto ersätter arbetsgivaren 50 % av den anställdes 
kostnad för friskvård (aktiviteter godkända enligt skatteverkets tabell) upp till 500 kr 
per person och år. Ovanstående friskvårdssatsning är skatte- och avgiftsfri för 
arbetsgivaren. Att arbeta med arbetsgivarerbjudanden kring personalvårdsförmåner är 
också ett sätt att stärka sin position som attraktiv arbetsgivare, för såväl befintliga som 
kommande medarbetare.  
 
Utifrån evidensen att ökad fysisk aktivitet bidrar till lägre sjukfrånvaro föreslås att 
dagens arbetsgivarerbjudande revideras så att friskvårdsersättningen höjs från dagens 
500 kr per medarbetare och år till 2000 kr per medarbetare och år. Medarbetarens 
medfinansieringsnivå sänks samtidigt till 10 procent jämfört med gällande nivå på 50 
procent. Förutom de evidensbaserade effekter som följer av fysisk aktivitet så ökar 
arbetsgivarens attraktivitet som arbetsgivare då det är vanligen förekommande att 
sökande frågar om och jämför arbetsgivares friskvårdbidrag i samband med 
nyrekrytering. Idag utbetalar arbetsgivaren ca 30 tkr i friskvårsersättning årligen vilket 
motsvarar fullt uttag (500 kr) för 60 medarbetare. Om 60 medarbetare fortsatt 
rekvirerar ersättningen så blir den årliga kostnaden för friskvårsersättningen 120 tkr 
vilket kan vägas mot de faktiska kostnader för sjukfrånvaro som organisationen har 
idag, ca 2,7 mkr för innevarande år t.o.m. september månad. 
 

Övrigt 
Förutom ovanstående pågår idag ett försök med träning på arbetstid inom verksamhetsområde 
Vård- och stöd, enheterna Säbo, Hemtjänst, och funktionsstöd, för de verksamheter som 
arbetar med målgruppen 65 år och äldre. Denna satsning är externfinansierad och pågår t.o.m. 
2022-12-31.  
 

Förslag till beslut 
Mot bakgrund av ovanstående så föreslås härmed KS besluta att; 
 

a) Besluta om att avropa rehabiliteringsmodulen Adato inom ramen för befintligt avtal 
med LÖV/Visma, och tillskjuta finansiering enligt ovan till verksamhet 9213, 
Lönecentrum. 
 

b) Besluta att införa medicinsk bedömning av arbetsförmåga innan nyanställning av 
tillsvidareanställda medarbetare, genom inarbetning i befintlig budget. 
 

c) Besluta att höja friskvårdsbidraget till 2000 kr per år med en egenkostnad för 
medarbetaren på 10 procent. Budget för friskvårdsbidrag och sjuklönekostnader finns 
idag på respektive enhet. 

 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Daniel Bekking, Personalchef 
Annette Ohlsson, Ekonomichef 
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Remiss - Regionala serviceprogrammet 2022-2030 
 
Region Värmland har utarbetat ett förslag till Regionalt serviceprogram för perioden 2022-
2030.  
Nuvarande regionala serviceprogram har gällt sedan 2014 och har förlängts i omgångar till 
och med 2022-12-31. 
 
Detta regionala serviceprogram handlar om hur Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, 
kommunerna, serviceföretag och lokalsamhället med flera kan agera och samverka för att 
stärka förutsättningarna för att det fortsatt ska gå att bedriva kommersiell service i alla delar 
av länet. 
 
Bifogar missiv och förslag till Regionalt serviceprogram 2022-2030 
 
Remissvar skickas senast 2022-10-07 till region@regionvarmland.se 
Ange diarienummer RUN/220207 i ämnesraden.   
  
Om ni inte har några synpunkter, räcker det att ert svar ger besked om detta.   
  
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Björn Eiderbrant, tfn: 010-831 99 31, e-
post: bjorn.eiderbrant@regionvarmland.se eller Linda Janliden Resare, tfn: 010-833 10 92, e-
post: linda.janliden.resare@regionvarmland.se  
  
  
Eleonore Åkerlund                                            Björn Eiderbrant   
Regional utvecklingsdirektör                           Näringslivsutvecklare  

 
 
___________________________________ 
Mona Björn 
Registrator 
010-833 10 07, 070-247 05 41 
mona.bjorn@regionvarmland.se 
 
REGION VÄRMLAND 
Regionens Hus 
Kansliavdelningen 
Sekretariatet 
Rosenborgsgatan 50, 651 82 Karlstad 
www.regionvarmland.se, www.1177.se 
 
Region Värmland bildades 1 januari 2019. Vi arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och 
kollektivtrafik 
Hur Region Värmland hanterar personuppgifter i e-post finns att läsa på www.regionvarmland.se/personuppgifter 
 
2022-07-06
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Datum Vår beteckning 

Regional tillväxt 2022-07-06 RUN/220207 
Handläggare och telefon Ert datum Er beteckning 

Björn Eiderbrant, +46108319931   

 

Postadress Besöksadress Telefon (växel) E-postadress 

Region Värmland 
651 82 Karlstad 
 
 

Rosenborgsgatan 50 010-831 50 00 bjorn.eiderbrant@regionvarmland.se 

Telefax Organisationsnummer 

 232100-0156 
 

 

Enligt sändlista 

 

 

Remiss för Regionalt Serviceprogram 2022-2030 

Region Värmland har utarbetat ett förslag till Regionalt serviceprogram för 

perioden 2022 – 2030. Nuvarande regionala serviceprogram har gällt sedan 

år 2014 och har förlängts i omgångar till och med 2022-12-31. År 2019 tog 

Region Värmland över ansvaret för serviceprogrammet från Länsstyrelsen. 

Så detta är den första version av det Regionala serviceprogrammet som 

Regionen utarbetat.  

I det nya programmet konstaterar vi att servicefrågorna alltjämt är viktiga 

frågor för landsbygden och dess befolkning, företag och besöksnäring. De 

politiska partierna visar också så här i valtider landsbygden större intresse.  

En god service är en av grundförutsättningarna för att verka i landsbygd. 

Samtidigt ser vi att digitalisering, utvecklingen av nya tjänster, minskad 

närvaro av offentlig service med mera påverkar förutsättningarna för 

tillgången på kommersiell servicen. 

 

Det regionala serviceprogrammet är ett planeringsdokument avsett att 

teckna bilden av möjligheten att bedriva och tillhandahålla kommersiell 

service på landsbygden. I programmet redovisas de insatser som är möjliga 

inom ramen för det regionala serviceprogrammets verksamhet och fler 

insatser kan tillkomma. Det är också möjligt att göra inspel om nya typer av 

insatser som skulle gynna utvecklingen och förbättra förutsättningarna för 

kommersiell service.  

 

Detta regionala serviceprogram handlar om hur Region Värmland, 

Länsstyrelsen Värmland, kommunerna, serviceföretag och lokalsamhället 

med flera kan agera och samverka för att förstärka förutsättningarna för att 

det fortsatt ska gå att bedriva kommersiell service i alla delar av länet.  
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Remissvar skickas senast 2022-10-07 till region@regionvarmland.se. Ange 

diarienummer RUN/220207 i ämnesraden.  

 

Om Ni inte har några synpunkter, räcker det att ert svar ger besked om detta.  

 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Björn Eiderbrant, tfn: 

010-831 99 31, e-post: bjorn.eiderbrant@regionvarmland.se eller Linda 

Janliden Resare, tfn: 010-833 10 92, e-post: 

linda.janliden.resare@regionvarmland.se 

 

 

 

Eleonore Åkerlund  Björn Eiderbrant  

Regional utvecklingsdirektör  Näringslivsutvecklare 
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Sändlista: 

Arvika kommun 

Eda kommun 

Filipstads kommun 

Forshaga kommun 

Grums kommun 

Hagfors kommun 

Hammarö kommun 

Karlstads kommun 

Kils kommun 

Kristinehamns kommun 

Munkfors kommun 

Storfors kommun 

Sunne kommun 

Säffle kommun 

Torsby kommun 

Årjängs kommun 

Länsstyrelsen Värmland 

Tillväxtverket 
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Ansvarig verksamhet Regional utveckling 

Kontakt Linda Janliden Resare 

Datum 2022-05-04 

Diarienummer RUN/220207 

Region Värmland 
Regionens hus 
651 82 Karlstad 
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Förord 
Värmlands vision är Ett hållbart Värmland som förändrar världen. En förutsättning för att kunna sträva 
mot denna vision är att det råder ett ömsesidigt samspel mellan landsbygder och städer, där hela 
länets styrkor och förutsättningar tas tillvara och där vi tillsammans driver utvecklingen framåt.   

För att alla ska kunna leva och bo i Värmland, oavsett bostadsort, krävs kommersiell service i form av 
dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och ombudsverksamhet. Det regionala serviceprogrammet – 
som du just nu läser – handlar om hur Region Värmland tillsammans med Länsstyrelsen Värmland, 
kommunerna, serviceföretag och lokalsamhället med flera kan agera och samverka för att stärka 
förutsättningarna för kommersiell service i alla delar av Värmland.  

Programmet är viktigt för att utveckla arbetet och samverkan mellan de olika aktörerna, men också för 
att beskriva hur vi vill arbeta och sätta upp mål och därigenom ge underlag för prioritering av olika 
stödinsatser för kommersiell service. Genom regionala serviceprogrammet finns stöd att söka för både 
rådgivning, investeringar, drift och utvecklingsprojekt för att skapa och stödja regionala och lokala 
initiativ.  

Arbetet med stöd till service i landsbygder sker på flera nivåer. Bland annat är det ett av regeringens 
verktyg för att nå en hållbar regional utveckling i hela landet. Och även om det inte är ett krav har de 
flesta kommuner i länet tagit fram kommunala serviceplaner. I den tidigare programperioden var det 
en viktig framgångsfaktor. Några har även vävt in dem i sina kommunala översiktsplaner – något som 
ytterligare stärker arbetet med service i landsbygder.  

Region Värmland har ansvar för att ta fram det regionala serviceprogrammet och att genomföra 
uppdraget tillsammans med privata, ideella och offentliga aktörer i Värmland. Tillsammans skapar vi 
Ett hållbart Värmland som förändrar världen!  

Stina Höök (M) 

Ordförande för regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland 
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Inledning 
Landsbygdsfrågorna har kommit alltmer i fokus, särskilt hos de politiska partierna som visat allt större 
intresse för förutsättningarna att leva och verka på landsbygden. En av grundförutsättningarna för att 
verka i landsbygd är tillgången till olika former av service och tjänster som människor har behov av. 
Digitaliseringen, utvecklingen av nya tjänster på handelssidan, statens och kommuners närvaro på 
landsbygden har förändrat dessa förutsättningar. 

Det regionala serviceprogrammet är ett planeringsdokument avsett att teckna bilden av framförallt 
kommersiell service, hur möjligheten är att bedriva denna service och föreslå insatser för att förbättra 
förutsättningarna för att bedriva sådan service.  

Offentlig och kommersiell service har minskat sin närvaro på landsbygden under lång tid. Den 
kommersiella servicen som är en viktig beståndsdel för att kunna verka och bo på landsbygden har 
haft en utveckling som missgynnat den fysiska närvaron i framförallt de mest glesbebodda delarna i 
länet. Allteftersom befolkningen minskar i dessa delar så minskar marknaden för den kommersiella 
servicen. Samtidigt har ökad tillgång till personliga transportmedel, minskade transportkostnader (på 
lång sikt), nya resmönster med ökad pendling till större arbetsplatser och kommersiella centra samt 
förändrade köpmönster förändrat betingelserna för att bibehålla service på kommersiella villkor. 
Kostnadsutvecklingen och minskande underlag påverkar även de offentliga aktörerna med ansvar för 
skolor, vårdboende och förskolor och leder till koncentration av verksamheter vilket i sin tur minskar 
underlaget för service i glesbygd. I förlängningen påverkar detta även företagandet och det gagnar 
inte utvecklingen av fastighetspriser vilket i sin tur minskar attraktionskraften för att bo och verka i 
gles- och landsbygd. Det finns dock insatser att göra för att bromsa utvecklingen och ibland till och 
med för att vända utvecklingen.  

Detta regionala serviceprogram handlar om hur Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, 
kommunerna, serviceföretag och lokalsamhället med flera kan agera och samverka för att förstärka 
förutsättningarna för att det fortsatt ska gå att bedriva kommersiell service i alla delar av landet och 
därmed stärka möjligheten att bo och verka i gles- och landsbygd.   

Syftet med serviceprogrammet är att beskriva hur servicen ser ut på landsbygden och föreslå åtgärder 
för en långsiktig planering. Programmet är viktigt för att utveckla arbetet och samverkan mellan olika 
aktörer, men också att beskriva hur vi vill arbeta och sätta upp mål för verksamheten, som därigenom 
kan ge underlag för prioritering av olika stödinsatser för kommersiell service. 

Fokus är på tillgängligheten till kommersiell service men det finns också samband med annan offentlig 
service och här lyfta de möjligheter som finns till samordning av servicen totalt sett.  

Uppdraget 
För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och 
landsbygder gav regeringen år 2008 Konsumentverket i uppdrag att utarbeta förslag till riktlinjer för 
framtagande av regionala serviceprogram. Programmen skulle utarbetas 2009 och genomföras  
2010 – 2013. Länsstyrelsen Värmland utarbetade redan 2008 ett regionalt serviceprogram som 
omfattade perioden 2008–2013. Nästa regionala serviceprogram omfattade perioden 2014–2018 
vilket senare förlängdes till och med år 2022. Region Värmland övertog ansvaret för det regionala 
serviceprogrammet från Länsstyrelsen Värmland från och med 2019.  

Näringsdepartementet har inför denna period erbjudit regionerna att ta fram nya regionalt 
serviceprogram, vilket Region Värmland har accepterat. Det nya regionala serviceprogrammet är 
avsett att gälla för perioden 2023 – 2030. 
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Tillväxtverket utarbetade ett metodstöd för framtagande och genomförande av RSP 2022–2030. Detta 
regionala serviceprogram har tagits fram med Tillväxtverkets metodstöd som grund. Enligt 
metodstödet så ska RSP bidra till att:  

• Peka ut prioriterade områden och konkreta insatser för att stärka tillgängligheten till kommersiell 
service. 

• Utveckla tillgången till dagligvaror och drivmedel, apoteks- och postservice samt betaltjänster det 
vill säga grundläggande kommersiell service. 

• Peka ut prioriteringarna för de olika ekonomiska stöd som riktas till kommersiell service. 
• Lyfta och samordna flera insatser kopplade till samhällsplanering, samordning och platsutveckling. 
• Främja en stödjande infrastruktur och mobilitet. 
• Utveckla och uppmuntra nya samverkanslösningar. 
• Skapa nya mötesplatser. 

Enligt metodstödet är Regionens, Länsstyrelsens, kommunernas, näringslivets, och civilsamhällets 
deltagande och engagemang avgörande för det samlade genomförandet. Programmen bör beskriva 
på vilket sätt de olika aktörernas deltagande och engagemang ska understödjas och uppmuntras inom 
ramen för programmet.  

Regional utvecklingsstrategi 
Region Värmland har under 2021 fastställt en ny Regional utvecklingsstrategi för åren 2021 – 2030. 
De regionala serviceprogrammen är ett verktyg (av flera) för att genomföra den nationella strategin för 
hållbar regional utveckling i hela landet 2021 – 2030 och för den regionala utvecklingsstrategin. De 
regionala insatserna inom service är under perioden samlade hos Region Värmland. Länsstyrelsen 
har ansvar för uppdraget ”grundläggande betaltjänster” i samverkan med Post och Telestyrelsen.  

En väsentlig del i Sveriges landsbygdspolitik ryms inom ramen för Landsbygdsprogrammet för Sverige 
2023 – 2027 med nationella insatser för servicefrågorna som hanteras och administreras av 
Tillväxtverket.  

Hur programmet har tagits fram 
Region Värmland har ansvaret för att ta fram och besluta om ett nytt regionalt serviceprogram. 
Samverkan har skett främst med Länsstyrelsen Värmland och kommunerna samt nätverk som 
representerar näringsliv och civilsamhälle samt politikerna i Regionala utvecklingsnämnden. 
Samverkan har skett i form av workshops och intervjuer. Resultaten därifrån har varit vägledande i 
framtagande av det regionala serviceprogrammet. Berörda aktörer har även deltagit i en utvärdering 
om landsbygdsfrågor sammanställd i en slututvärdering för det Regionala serviceprogrammet  
2014 – 2022 som genomfördes under våren 2021. Detta har sammanställts i en rapport med förslag 
på hur Region Värmland kan arbeta framåtsyftande med kommersiell service ur ett regionalt hållbart 
utvecklingsperspektiv. 

Arbetet med att ta fram det regionala serviceprogrammet är förankrat i den Regionala 
utvecklingsnämnden samt hos ledningen för avdelningen Regional utveckling. Dialogen tydliggjorde 
att följande är särskilt viktigt för utvecklingen av service i landsbygder: digitalisering, lokal demokrati, 
förutsättningar för företagande, infrastruktur, jämställdhet, inkludering och tydligare samordning i 
utvecklingsfrågor som påverkar möjligheten till att bo, leva och verka i landsbygder. Möjligheten till 
företagsstöd är en förutsättning för att upprätthålla och utveckla den kommersiella servicen.  

Avgränsning och definitioner 

Service 
Människor har olika behov av service. För vissa är närheten till exempelvis en dagligvarubutik, apotek, 
post- och paket, ombud för Systembolaget avgörande medan för andra är närheten till 
arbetsförmedlingen eller vårdcentralen betydelsefull. Närheten till en skola gör ofta en trakt mer 
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attraktiv för barnfamiljer. Företag är kanske mer beroende av fungerande paketdistribution, 
möjligheten att kunna tanka fordon, fungerande bredband eller att kunna lämna dagskassor1.  

Toleransnivån för avståndet till olika servicefunktioner skiljer sig och beror mycket på graden av 
mobilitet för individen, samt vilka dagliga resor som görs i arbetet eller till och från arbetet eller fritiden. 
Service ses i detta sammanhang utifrån olika målgrupper och vilka krav det ställer på servicen.  

Detta program pekar ut olika typer av kommersiell service, såsom:  

• grundläggande kommersiell service 
• kompletterande kommersiell service 
• annan eller övrig service. 

Därutöver finns offentliga servicefunktioner som redovisas under avsnittet kommunala serviceplaner.  

Med grundläggande kommersiell service menas: 

• dagligvaror 
• drivmedel 
• post- och pakettjänster 
• apotekstjänster  
• grundläggande betaltjänster. 

Dessutom kommer nog laddstationer för personbilar och andra fordon snart ses som en 
grundläggande service då laddstationer alltmer kommer att komplettera och så småningom ersätta 
drivmedelsservicen. 

Med kompletterande service avses andra servicefunktioner som ofta finns hos dagligvarubutiker, 
bemannade drivmedelsstationer och andra serviceaktörer, och avser exempelvis:  

• ombud för Systembolaget 
• ombud för spel 
• ombud för biljetter för kollektivtrafik 
• ombud för länsbibliotek. 

Övrig service är en bred palett av service som ofta bedrivs i kombination med en dagligvaruhandel 
eller drivmedelsstation och kan vara exempelvis café/restaurang, turistservice, stuguthyrning eller 
försäljning av fiskekort. 

Det finns också annan service som kan bedrivas i samverkan med en kommun, exempelvis 
busshållplats, offentlig toalett, beredskapspunkt eller återvinningsstation.   

Fokus i det Regionala serviceprogrammet är den grundläggande kommersiella servicen, men annan 
service är vanligtvis ett viktigt komplement för att stärka en serviceanläggning som genom ökat utbud 
ökar anledningen att åka till den platsen. Flera serviceslag på en plats medför således en förstärkning 
av  varje serviceslag. 

Målgrupper 
Tillgång till service och tjänster är en grundläggande förutsättning för tillväxt i hela landet. Både 
kommersiell och offentlig service har betydelse för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo och 
arbeta, starta och driva företag samt platser att besöka. 

Regionala serviceprogrammet har tre målgrupper: 

• boende  
• företag  
• besökare 

Boende. Eftersom människor har olika förutsättningar med hänsyn till ålder, funktionsnedsättning, 
språk och stöd från andra personer i hushållet så skiljer möjligheten att ta del av serviceutbudet. Den 

 
1  Företagens behov av service i gles- och landsbygder. Tillväxtverket, publikation 0237,2017. 
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fysiska tillgängligheten påverkas av tillgången till personbil, kollektivtrafik eller andra transportmedel. 
Digital tillgänglighet kan ibland ersätta fysisk tillgänglighet men ofta krävs både digital och fysisk 
tillgänglighet, samt kunskap.  

Företag.  ”utan service, inga företag – utan företag, ingen service!”.2 Detta beskriver sambanden 
mellan service och företag. Service är en viktig faktor för att attrahera nya företag att etablera sig i 
landsbygder. Andelen företag är betydligt högre i landsbygder än i städer. Företag inom de gröna 
näringarna och besöksnäringen är särskilt viktiga i landsbygder. Företagen prioriterar tillgång till 
drivmedel, post- och pakettjänster, samt kontanthantering för företag i servicebranscher.  

Besökare. Besökare till platser utanför tätorter är ofta beroende av att det finns en viss samlad 
service för bland annat inköp av dagligvaror och drivmedel.  

Den försämrade tillgången till service i landsbygder, men också den minskande kontantanvändningen 
kan vara en utmaning för utländska besökare som använder sig av kontanter i större utsträckning för 
att betala vid inköp av varor och tjänster. 

Ett framåtsyftande arbete med kommersiell service skapar förutsättningar för en attraktiv plats att 
besöka. 

 

Definitioner och förutsättningar 
 

Glesbygd - Förordningen om stöd till kommersiell service har pekat ut att stödinsatser inom 
kommersiell service-området ska riktas till glesbygd. Länsstyrelsen ges enligt förordningen möjlighet 
att peka ut vilka områden som utgör glesbygder.Landsbygd har i dessa sammanhang ingen entydig 
definition. En möjlighet är att använda Statistiska centralbyråns definition av områden utanför tätort 
som landsbygd. Med tätort avses  ett bebyggt område med en permanent boende befolkning på minst 
200 invånare och där avståndet mellan två hus är högst 200 meter. Antalet fritidsfastigheter får inte 
överstiga 50 %. Av Sveriges befolkning bor 87 % i en tätort. I Värmland bor ungefär 76 % i tätort och 
24 % utanför tätort (år 2020).  

Servicepunkt – servicepunkt är ett ord som saknar nationell definition. I detta program ska en 
servicepunkt ha minst en grundläggande kommersiell service och vanligen någon mer servicefunktion. 
Vanligen avses en dagligvarubutik eller drivmedelsstation som även har annan service.  

Serviceort – en nationell definition saknas, men i detta program avses en ort eller plats som har 
utpekats i en kommunal serviceplan. På en serviceort kan finnas flera servicepunkter och det bör 
finnas flera olika serviceslag inom serviceorten. 

 

Erfarenhet från tidigare programperiod 
Grunden i arbetet med servicen på landsbygden har varit stödgivningen till de utpekade 
grundläggande formerna för kommersiell service.    

Mentorsverksamhet har funnits sedan 1996 och startade i Värmland i samverkan med 
lanthandelsmentorerna som var en ekonomisk förening. Lanthandelsmentorn fyllde en viktig funktion 
som rådgivare till dagligvaruhandeln. Mentorn var länken mellan butikerna och Länsstyrelsen som 
snabbt kunde fånga upp problem och frågeställningar. Denna verksamhet avslutades inför förra 
programperioden på grund av medelsbrist. 

 
2 Tillväxtverket om “Service i landsbygder” www.tillvaxtverket.se  
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Länsstyrelsen har tidigare konstaterat att det finns ett samband mellan drivande lokala 
utvecklingsgrupper och var det finns en välmående dagligvaruhandel, drivmedelstation och annan 
service. Lokalt engagemang bidrar på flera platser till att service har kunnat bevaras.  

Den lokala handlarens/föreståndarens engagemang, lyhördhet och initiativ är en annan viktig 
förutsättning för en välmående dagligvaruhandel. Erfarenheten visar att butiken och den 
omkringliggande bygden bör samverka där man noga lyssnar på och agerar efter varandras önskemål 
och behov. 

När det gäller drivmedelsstationer så har ett arbete bedrivits för att bibehålla viktiga stationer i 
glesbygd. Resultatet är att flera stationer ligger i anslutning till en dagligvaruhandel och flera har blivit 
automatstationer. ”Bymacken” blev för flera år sen ett koncept som på flera håll blev en lösning för att 
bibehålla drivmedel på orten. De flesta bymackar som bildats i Värmland har senare övertagits av 
nationella kedjor. 

Sedan några år har ett särskilt driftstöd för dagligvarubutiker inrättats för butiker som befinner sig i 
”utsatta och glesa områden”. Stödet är avsett för att butikerna ska kunna drivas och kunna ge 
butiksägaren en rimlig ersättning för nedlagt arbete. Tillväxtverket har fördelat medlen till länen. 
Insatsen prövades med årliga beslut men har nu gjorts permanent. I Värmland har i skrivande stund 
10 – 12 butiker kunnat ta del av stödet som högst kan uppgå till 300 000 kronor per år och butik. 

Under den förra programperioden så har investeringsstöd och projektstöd till kommersiell service 
kanaliserats via den regionala delen av Landsbygdsprogrammet. Programmet sträckte sig över 
perioden 2014 – 2020 med förlängning för år 2021 – 2022. Programmet innebar en rejäl utökning av 
stödinsatserna för investeringar till dagligvarubutikerna. På detta sätt kom cirka 14 miljoner kronor att 
beviljas för ombyggnader och utbyggnader av dagligvarubutiker i landsbygder. Därutöver kom cirka 
6,5 miljoner kronor att beviljas under förlängningsperioden. Många butiker fick därmed möjlighet att 
investera i nya kyl- och frysanläggningar som enligt höjda miljökrav var tvungna att bytas ut. 

I Landsbygdsprogrammet fanns även en del projektmedel avsett för kommersiell service som för 
Värmlands del kom att kanaliseras till ett rådgivningsprojekt i regi av Länsstyrelsen Dalarna. 
Länsstyrelsen Värmland och senare Region Värmland samverkade i projektet som sträckte sig över 
sju län. Projektet gav subventionerad tillgång till kvalificerade rådgivare som till exempel har gett stöd 
till lönsamhetshöjande insatser. 

Tillväxtverket har i föregående period hanterat en del nationella medel för samverkansprojekt och 
pilotinsatser för stärkt kommersiell service. I Värmland har bland annat genomförts projekt för 
utveckling av det Regionala serviceprogrammet i samverkan med kommuner, Länsstyrelsen och 
branschorganisationer, handeln samt några intresseorganisationer. Resultatet av projektet har bland 
annat lett till att 14 av 16 kommuner i Värmland har upprättat egna kommunala serviceplaner där 
arbetet med kommersiell service lyfts upp på agendan som ett viktigt strategiskt område för utveckling 
och platsattraktivitet. 

Utöver det sistnämnda projektet har flera andra projekt finansierade av Landsbygdsprogrammet 
genomförts.  Torsby kommun har undersökt hur servicen påverkas under kriser och vilken beredskap 
som behövs för bibehållen service. Projektet har lett till att Torsby numera har förberett sina 
servicepunkter så att de kan fungera som centraler och försörjningsnav i krissituationer.  

Den samlade bilden av de lärdomar vi tagit med oss från tidigare programperioder är att samverkan, 
kommunikation och lärande har varit viktiga beståndsdelar för att utveckla och bibehålla service i 
landsbygd. De nätverk som skapats har stor betydelse för utvecklingen av ett hållbart Värmland 
kopplat till kommersiell service och som driver arbetet framåt. In i denna programperiod ser vi att 
vikten av samverkan har stor betydelse och att den ständigt kan utvecklas. 

Mål 
För den kommande programperioden har vi satt upp ett antal mål och delmål. Då programmet ger en 
inriktning och syftar till strategisk planering för att genomföra in 
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satser är det inte möjligt att precisera målen så att de blir kvantitativt mätbara. För uppföljning av 
målen krävs därför en kvalitativ undersökning.  

 

Det övergripande målet för det regionala serviceprogrammet är god tillgång till 
grundläggande kommersiell service på landsbygd för boende, företag och besökare. 

Målsättningen är att upprätthålla dagligvaruhandel och annan service i serviceglesa områden så att 
man håller en acceptabel tillgänglighet för invånare i glesbygd. 

Då Regionen, Länsstyrelsen och kommunerna inte direkt kan påverka hur serviceaktörerna agerar så 
får vi i stället skapa förutsättningar och tillhandahålla stöd och verktyg för att påverka en önskvärd 
utveckling. 

De verktyg vi kan tillhandahålla är  

a. Rådgivning i projektform riktad till serviceaktörer för att stärka deras möjligheter att leverera olika 
typer av service  

b. Finansiellt stöd och andra insatser för att stärka och samordna kommersiell service inom 
drivmedel, post- och pakettjänster, apotekstjänster samt grundläggande betaltjänster.   

c. Ge stöd till insatser som stödjer lokal samverkan som möjliggör lösningar för bättre samordning av 
service. 

d. Via Länsstyrelsen arbeta för att etablera fler statliga betaltjänstombud på serviceorter där 
tillgången på betaltjänster är begränsad.   

e. Ge stöd till ny teknik och andra insatser för att förbättra servicen för målgruppernas tillgång till 
befintlig och utökad service.  

f. Ge stöd för att möjliggöra för nya aktörer att anlägga serviceanläggningar om det finns 
kundunderlag/marknadsförutsättningar för nya aktörer utan att slå ut befintliga 
serviceanläggningar.   

g. Via Tillväxtverket ge stöd till drivmedelsanläggningar för korrossionsskydd för att bibehålla 
drivmedelsstationer i glesbygd.   

h. Stödja insatser som stärker samverkan mellan kommersiella serviceaktörer och andra privata 
aktörer och civilsamhället inklusive lokala myndigheter utifrån de behov som föreligger. 

Programmet har följande delmål:  

Delmål 1 – Samverkan mellan olika aktörer för att uppnå kunskap, insikt och 
samordnade aktiviteter för att gynna förutsättningarna för en väl fungerande 
kommersiell service i alla delar av länet med fokus på de delar som har en gles 
befolkning. 
Samverkan planeras i följande grupperingar och sammanhang. 

a. Väl fungerande samverkan mellan berörda myndigheter, dvs kommuner, Länsstyrelsen Värmland, 
Region Värmland och Tillväxtverket. 

b. Samverkan planeras fortsätta inom ramen för “partnerskapet” för lärande och utbyte mellan olika 
parter såsom branschorganisationer, aktörer inom kommersiell service och intressenter som 
arbetar med frågor kring kommersiell service. 

c. Samverkan planeras att fortsätta inom den så kallade “kommungruppen” för ömsesidig 
samordning och kompetensutveckling inom området.   

d. Samverkan är även viktig på den politiska nivån inom Regionen och med kommunpolitikerna för 
att förankra arbetet inom det regionala serviceprogrammet. 

e. Samverkan kan även förbättras med andra strategiområden inom ramen för den regionala 
utvecklingsstrategin med som har betydelse för den kommersiell servicen.  

Delmål 2 – Upprättade planer för planering av kommersiell service. 
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Målet är att årligen upprätta planer och att planlägga former för uppföljning av arbetet. Som framgår av 
avsnittet om uppföljning så ska Regionen rapportera till Tillväxtverket och Näringsdepartementet om 
insatser som görs i Värmland. Därutöver har vi ambitionen att genomföra följande insatser.  

a. Årliga handlingsplaner med mer detaljerade insatser.  
b. Någon form av samlad uppföljning av insatser och med analys och uppföljning av serviceutbudet. 

Databasen Pipos Serviceanalys3 kommer att vara ett viktigt verktyg i den analysen. 
c. Målsättningen är att alla kommuner upprättar en kommunal serviceplan och vid behov uppdaterar 

denna. Den kommersiella serviceplanen kan utformas med olika syften och avsikten är att den ska 
vara till nytta för kommersiell service och kommunens planarbete. 

Delmål 3 – Kommunikation om kommersiell service.  

För att ge en uppdaterad och samlad information om kommersiell service och få fler att känna sig 
delaktiga och informerade om frågor kring kommersiell service så kommer Region Värmland ta fram 
en kommunikationsplan.  

Indikatorer 
För att följa utvecklingen på serviceområdet så ska ett antal indikatorer tas fram som ger en bild av 
hur serviceutbudet ser ut, med fokus på servicen i de mest glesa delarna i länet. Indikatorerna kan 
förslagsvis bygga på de siffror som redovisas i avsnittet “Tillgänglighet till service”. Indikatorerna 
föreslås tas fram i den första handlingsplanen för det regionala serviceprogrammet.  

Regional samverkan för serviceutveckling 

Aktörer 
God samverkan mellan Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, kommunerna, företagen och 
lokala utvecklingsgrupper är en förutsättning för att genomförandet av RSP ska bli framgångsrikt. 
Nedan beskrivs strukturen för hur vi kan uppnå god samverkan mellan olika parter och aktörer. 

Tillväxtverket är nationell samordnare för regioner och nationella myndigheter. De samverkar även 
med andra nationella organisationer som arbetar med kommersiell service. Tillväxtverket hanterar 
även nationella stödinsatser för kommersiell service i samverkan med regionerna, samt projektmedel 
som tillgängliggörs i utlysningar till bland annat kommuner och regioner.  

Region Värmland har ansvar för skrivande och genomförande av det regionala serviceprogrammet 
samt samordna arbetet med de regionala servicefrågorna i länet. Regionen har även ansvar för de 
regionala stödinsatserna till kommersiell service inom de statliga anslagen för regional utveckling. 

Länsstyrelsen samverkar med regionen kring regionala utvecklingsfrågor och bevakar tillgången till 
grundläggande betaltjänster. Länsstyrelsen genomför även olika informations- och utbildningsinsatser 
med finansiering av Post- och telestyrelsen. 

Kommunerna kan välja att göra insatser för kommersiell service och de flesta kommuner har valt att 
ta fram kommunala serviceplaner. Det innebär inventering av befintlig service i kommunen och 
planering för insatser som kan stärka samordning av service i landsbygd. 

Serviceföretagen driver sina företag för att få lönsamhet, men behöver ständigt utvecklas för att vara 
relevanta för kunderna. Stödberättigade serviceföretag på landsbygden kan söka olika stöd för både 
rådgivning, investeringar och drift. 

Lokalsamhället och hur det är organiserat har stor betydelse för utvecklingen av kommersiell service. 
Här kan olika aktörer ha drivande roller. Lokala utvecklingsgrupper, lokala föreningar eller bolag som 
verkar som ett sammanhängande kitt skapar många gånger miljöer som underlättar för enskilda 
aktörer att driva verksamhet. De kan ha en formell eller informell roll för sammanhållning och 

 
3 Pipos serviceanalys är en databas som hanteras av Tillväxtverket och tillhandahålls till myndigheter. Syftet är att visualisera 
och analysera tillgänglighet till kommersiell service.   
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samhandling, vara fastighetsägare för kommersiella serviceaktörer och även verka för bygdens bästa 
gentemot myndigheter.  

Nätverk för utveckling 

Partnerskapet 
I Värmland finns sedan 2003 ett partnerskap inom kommersiell service, vilka leds av Region 
Värmland. Övriga deltagare i partnerskapet är Länsstyrelsen Värmland, två kommunrepresentanter, 
föreningen Hela Sverige ska leva, Coop Värmland, representant från Ica, Coops 
konsumentorganisation, OK Värmland, Sveriges paketombud och Visit Värmland. Syftet med 
partnerskapet är att utbyta information och kunskap utifrån olika intresseområden av betydelse för 
kommersiell service. Deltagare i partnerskapet bör därför vara representanter från olika 
verksamhetsområden som utifrån sina områden kan bidra med insikter och kunskap och lyfta olika 
frågor. Partnerskapet diskuterar och kan ge synpunkter på förslag i ett tidigt skede. De regionala 
offentliga organisationerna i Värmland och berörda myndigheter måste arbeta tillsammans med 
aktörerna eftersom kommersiell service främst sker genom privata aktörer, med viss offentlig service 
som komplettera den kommersiella. Vid svag förankring blir det ingen effekt av insatserna. 

Stöd till kommunerna 
Det finns ett nätverk för stödjande strukturer till kommunernas arbete inom serviceutvecklingen. 
Nätverket kallas RSP-gruppen och sammankallas av Region Värmland. 

Nätverket består av tjänstepersoner från kommunerna, Länsstyrelsen och Regionen. Syftet med 
nätverket är att arbeta med gemensamma utvecklingsfrågor som faller inom det Regionala 
serviceprogrammet. RSP-gruppen ska även vara ett forum för erfarenhetsutbyte, resultatspridning och 
kompetensuppbyggnad. 

RSP-gruppen är ett sätt att formalisera samverkan och skapa ett nätverk mellan kommunerna, 
Länsstyrelsen och Regionen. Gruppen träffas regelbundet, minst ett par gånger per år.  Genom att 
arrangera regelbundna träffar med RSP-gruppen erbjuder RSP-ansvarig på Region Värmland 
kommunerna stöd i serviceutvecklingen. 

Kommunerna ska utse en kontaktperson för RSP-frågor i varje kommun, men fler personer får gärna 
delta vid RSP-gruppen möten då frågorna berör flera kompetensområden. Kommunal serviceplan 

Syftet med den kommunala serviceplanen är att skapa en helhetsbild av tillgången till service i 
landsbygder och en handlingsplan för att behålla och utveckla rimlig servicenivå för landsbygders 
boende, föreningar, företagare och besökare. I den kommunala serviceplanen ska kommunen peka ut 
serviceorter.  

En kommunal serviceplan är dock användbar i många sammanhang. Vägledningen för kommunal 
serviceplan pekar på att den kan vara underlag för:  

• översiktsplanen, 
• tillväxtstrategin, 
• kollektivtrafikplaneringen, 
• samråd om återvinningsstationer, 
• arbetet med att i översiktsplanen identifiera lämpliga LIS-områden, 
• identifiering av samhällsviktiga verksamheter, 
• upprättandet av lokala risk- och sårbarhetsanalyser, 
• totalförsvarsplanering, 
• beslut om nya etableringsorter för ombud till exempelvis apotek, post- och paketföretag, 

grundläggande betaltjänster, Systembolaget, 

Förutom att vara ett planeringsverktyg så kan den kommunala serviceplanen fungera som ett som ett 
marknadsföringsdokument, underlag för företagsetableringar och samverkan med lokala grupper och 
fastighetsägare.  
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I Värmland har de flesta kommuner tagit fram en serviceplan. Variationen mellan dessa visar att 
utformningen har varierat med hänsyn till hur man tänkt att använda den. 

Länsstyrelsen arbetade under förra programperioden fram en ”Vägledning för kommunal serviceplan”. 
Vägledningen syftar till att ge kommunerna stöd och råd i samband med upprättandet av en 
kommunal serviceplan. 

Tillgänglighet till service 
Förutsättningarna inom serviceområdet förändras mycket snabbt; digitalisering, växande e-handel, 
minskande betalning med kontanter, krav på stärkt krisberedskap, minskande befolkning i glesbygder, 
ökad arbetspendling, förändringar i drivmedelsutbud, nya lagar och regler, systemförändringar inom 
apotek, paketdistribution och drivmedel är exempel på faktorer som påverkar serviceutbudet.  

Digitalisering 
Digitaliseringen förändrar förutsättningarna för lokal service. Pandemin medförde att digitaliseringen 
accelererade med en utveckling av E-handel, och självbetjäningsbutiker, Nya tekniska lösningar kan i 
många avseenden vara positivt för serviceutbudet och förhoppningsvis förenkla tillvaron för 
serviceaktörerna.  

De individer som inte är digitalt delaktiga får en utmaning i att de inte kan nyttja de digitala tjänster 
som erbjuds. Arbete pågår i aktiv samverkan mellan Länsstyrelsen, Regionen och kommunerna för att 
inkludera de som står utanför digitaliseringen. 

Befolkning 
År 2020 bodde det i Värmlands län 67 564 personer utanför tätort. Det var en ökning med 500 
personer jämfört med år 2015. SCB konstaterade i en rapport år 20184 att det hade skett en ökning av 
befolkningen utanför tätort i hela landet. I tätorterna hade visserligen befolkningen ökat mer, men 
samtidigt konstaterades att det var den tätortsnära befolkningen som hade ökat medan befolkningen i 
de mer perifera delarna av geografin hade fortsatt att minska.  

I Värmland uppgick andelen boende utanför tätort år 2020 till 23,9 %. Andelen hade då minskat med 
2,5% motsvarande 8 000 personer på 30 år. Minskningen var inte så stor men i och med den ökande 
befolkningen som bor tätortsnära så har minskningen i glesbygden varit betydligt större.  

Förändringen har skett under en tid när strukturomvandling har haft tydliga effekter i landsbygder. Så 
kallade areella näringar (jordbruk och skogsbruk) har haft en snabb omvandling mot minskat antal 
sysselsatta.  Industriell verksamhet har haft en stor sysselsättningsminskning i landsbygd. Samtidigt 
har intresset för boende på landsbygd ökat och fler har fått fritidsintressen kopplade till landsbygd. 
Återflyttningen till landsbygder kopplas mycket till nya branscher där man har sysselsättningen i 
centralorter och pendlar därmed från bostaden i landsbygd. På senare tid har den ökade 
digitaliseringen möjliggjort att i ökad utsträckning arbeta på distans. Med ökat boende i mer glesa 
områden så har även biltätheten ökat och med jobbet i ”stan” minskar beroendet av den lokala 
servicen. Slutsatsen blir att kundunderlaget för service i landsbygd minskar när konsumenterna har 
fler alternativ med hänsyn till den ökade rörligheten. 

Dagligvaror  
Handel av dagligvaror är en komplicerad form av handel. Det ställs stora krav på en handlare, att 
tillhandahålla ett brett sortiment inte minst vad gäller färskvaror som måste hållas fräscha och med 
lång hållbarhet för att vara attraktiva för konsumenten. Samtidigt är det en stor konkurrens och 
konsumenter efterfrågar lägre priser och större utbud.  Utvecklingen går i hög grad mot större butiker. 
För mindre butiker i landsbygder är det stora utmaningar för att hålla en rimlig prisnivå och hög service 
för att attrahera kunderna. 

 
4 Statistiska tätorter 2018. MI 38 SM1901 
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Tillgänglighet är också en utmaning då bemanning kostar pengar. Digitaliseringen har här blivit en 
möjlighet att förbättra servicen och ger en möjlighet även för glesbygdsbutiken. Samtidigt finns en 
utveckling där konkurrensen från mindre obemannade butiker ökar.   

Antalet dagligvarubutiker i landsbygder fortsätter att minska i Värmland som en följd av minskad 
lönsamhet och ändrade köpmönster. Fler arbetspendlar till större orter och väljer att handla i de större 
butikerna där. På en del orter är minskad befolkning en förklaring till en minskad kundkrets.  

Omsättningen i många landsbygdsbutiker är ofta relativt låg vilket även påverkar möjligheten att få bra 
avtal med grossister/kedjor som kan erbjuda rimliga leveransvillkor.  Lägre omsättning ger oftast lägre 
lönsamhet och därmed mindre pengar över för att göra nödvändiga investeringar. Därmed finns behov 
av investeringsstöd med en relativt hög stödnivå för att stödja butiker. 

För att bli mer intressant som landsbygdsbutik så är det angeläget att samla olika typer av service till 
butiken. Vi talar dels om grundläggande servicefunktioner och annan service som kompletterar 
butiken. Det handlar i hög grad om att tillhandahålla servicefunktioner som passar bra in med tanke på 
platsen, tillgänglighet och kostnader för att handha den typen av service. Vissa kommuner samarbetar 
med sina glesbygdsbutiker och de kan till exempel benämna dessa butiker för en servicepunkt. 
Butiken kan då åta sig att till exempel tillhandahålla turistinformation, toalett, samlingspunkt för 
krisinformation med mera. Kommunen kan också stödja butiken genom att planera för placeringen av 
exempelvis busshållplatser, förskolor/skolor på ett sådant sätt att det även gynnar och stärker 
handeln.  

Om annan service som till exempel skolor och kommunal omsorg försvinner från en ort så påverkar 
det också möjligheten att driva en kommersiell serviceverksamhet. Samverkan med kommunen för att 
styra service och annan verksamhet till prioriterade orter och servicepunkter är ett sätt att ge bättre 
förutsättningar för den kommersiella servicen att kunna överleva. 

För en del dagligvarubutiker i landsbygder är gränshandeln avgörande för att behålla en hög 
omsättning och acceptabel lönsamhetsnivå. Ökat antal fritidsboende och en växande besöksnäring är 
ofta en faktor som säsongsvis ger en försäljning som är avgörande för butikens överlevnad. 
Samverkan med privata turistaktörer är också en möjlighet för att öka omsättningen. 

Ny digital teknik har gjort ett snabbt intåg som ger nya möjligheter för dagligvarubutiker. Så kallade 
semi-butiker eller hybridbutiker innebär att man har personal på dagarna och obemannade butiker på 
kvällar, nätter och helger vilket ger möjlighet att erbjuda kunderna service även när butiken är 
obemannad. Erfarenheten är att denna teknik förbättrar servicen till kunderna och lockar nya 
kundgrupper. Tekniken underlättar dessutom hanteringen och flödet i butiken och ger en bättre 
arbetsmiljö.  

Fenomenet ”containerbutiker”, det vill säga obemannade mindre butiker ökar. De är mer att likna vid 
kioskverksamhet men kompletteras ibland med drivmedel, paketutlämning eller annan service. De kan 
dock inte ersätta dagligvarubutiker som har ett fullsortiment, även om dekan utgöra ett betydelsefullt 
komplement. Det kommer alltfler aktörer som tillämpar olika koncept och en fortsatt utveckling mot 
olika servicelösningar och butiksmodeller baserat på digitala lösningar är att räkna med.   

Tillgänglighet 
All statistik i detta avsnitt är hämtad från Pipos serviceanalys som är ett statistik- och kartverktyg 
framtaget av Tillväxtverket för att visualisera och analysera tillgängligheten till kommersiell service. 
Statistiken uppdateras kontinuerligt och uppgifterna i detta dokument är uttaget i april 2022 och 
baserat på data till och med år 2021. 

Enligt Pipos så fanns det år 2020 141 dagligvarubutiker i länet som har ett brett sortiment av 
dagligvaror. Av dessa så fanns 21 stycken utanför tätort. Av befolkningen på 282 000 personer så bor 
270 000 så att de kan nå en butik med bil inom 10 minuter. Det betyder att knappt 12 000 personer 
eller 4 % av befolkningen bor så att det tar från 10 minuter upp till 30 minuter med bil att nå en 
dagligvarubutik. Med buss och annan kollektivtrafik tar det normalt längre tid om resan överhuvudtaget 
är möjlig.  

209
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Tillgängligheten till dagligvaror 2010 och 2020. Restid med bil för antal personer i Värmland. 

 

Tillgänglighet till dagligvaror 2021. Avstånd i kilometer för personer i Värmlands län. 
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Tillgänglighet till dagligvaror. Avstånd i kilometer för personer i Värmlands län. 

 

Drivmedel  
Hoten mot drivmedelsstationernas överlevnad i glesbygd är återkommande. Nya miljökrav, nya 
drivmedel, nya inblandningar av kemiska komponenter, nya betalsystem och en utfasning av fossila 
bränslen påverkar branschen och då i synnerhet de minst lönsamma stationerna i glesbygd. 
Marginalerna är hårt pressade och följden blir att stationerna i glesbygd inte kan bygga upp några 
överskott och därmed saknar medel för nödvändiga investeringar.  

Ökningen av elbilar i fordonsflottan leder successivt till en minskad efterfrågan på fossila bränslen. 
Förändringen väntas ske över lång tid då det kommer att finnas kvar många fordon som har behov av 
fossila drivmedel under en lång övergångsperiod. Behovet av den traditionella drivmedelsstationen 
kommer således säkerligen att finnas kvar länge. .  
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Behovet av en utbyggd laddinfrastruktur är stort då takten i utbyggnaden än så länge går långsamt. 
Laddstolpar kommer att få stor betydelse för besökande. Behovet är störst av så kallade 
destinationsladdare placerade på exempelvis turistanläggningar och besöksmål, större köpcentra, 
hotell, matserveringar vid de större vägarna. Behovet av laddning vid dagligvarubutiker kommer 
troligen inte att vara så stort såvida butiken inte finns på en turistort. I det senare fallet kan det vara en 
faktor för att locka kunder till butiken. Huruvida det är motiverat för nuvarande drivmedelsstationer att 
ha ett utbud av laddstolpar beror helt och hållet på vilka kunder stationen har och vilken service den 
kan erbjuda. Sannolikt kommer laddstolparna att förändra var man “tankar” vilket i sin tur kan påverka 
övrigt serviceutbud.  

Drivmedel 

Tillgängligheten till drivmedel uppvisar stora likheter med tillgänglighet till dagligvaror. Det finns 138 
drivmedelsstationer i länet varav 29 är belägna utanför tätort enligt Pipos. 270 000 personer bor så att 
de kan nå en drivmedelsstation med bil inom 10 minuter. Knappt 12 000 personer eller 4 % av 
befolkningen bor så att det tar från 10 minuter upp till 30 minuter med bil att nå en drivmedelsstation. 
Biltätheten är hög, och i Värmland äger i snitt mer än varannan person en bil.  Lägger man till 
arbetsfordon och fritidsfordon så går det ungefär ett fordon per person. Av arbets- och fritidsfordon är 
det troligt att vi har en hög täthet i landsbygd.  

Ser vi till skillnaden mellan män och kvinnor så är det en högre andel kvinnor som har längre avstånd 
till drivmedelsstationen. Statistiken tar inte hänsyn till bilägande utan här handlar det om boende i 
glesbygd där det finns en högre andel framför allt äldre kvinnor. Kvinnornas längre livslängd slår 
igenom i en något sämre tillgänglighet. Inkludering av bilägande skulle förmodligen ge en skarpare 
skillnad mellan män och kvinnor. En skillnad som dröjer sig kvar i den äldre befolkningen medan den 
är mer utjämnad i yngre åldrar.  

Tillgänglighet till konventionella drivmedel (bensin och/eller diesel 2021. Avstånd i kilometer för 
personer i Värmlands län. 
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Tillgänglighet till konventionella drivmedel (bensin och/eller diesel) 2016 och 2020. Restid med bil för 
antal personer i Värmlands län. 

 

 

Tillgänglighet till konventionella drivmedel (bensin och/eller diesel) 2021. Avstånd i kilometer för 
personer i Värmlands län. 
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Tillgänglighet till drivmedel. Avstånd i kilometer för personer i Värmlands län. 

 

Apotekstjänster  
Avregleringen av apotekshandeln ledde till en kraftig ökning av antalet apotek (öppenvårdsapotek) i 
större orter. Landsbygder och mindre orter har inte fått fler apotek, däremot har antalet apoteksombud 
ökat. I Värmland finns apotek endast i kommunernas centralorter. Avregleringen ledde samtidigt till att 
e-handeln kunde växa vilket förmodligen har gynnat landsbygdsboendes tillgång till receptbelagda 
läkemedel då dessa kan distribueras av e-apotek och hämtas ut där det finns post- och pakettjänster 
eller apoteksombud.  

I Värmland finns 44 öppenvårdsapotek och 173 apoteksombud (våren 2022)5. Av apoteksombuden 
ligger 33 utanför centralorten.  

 
5 Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se 
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Tillgänglighet till apotek och apoteksombud för utlämning av receptbelagda läkemedel 2021. Avstånd i 
kilometer för personer i Värmlands län. 
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Tillgänglighet till apoteksvaror 2021. Avstånd i kilometer för personer i Värmlands län. 

 
 

Post- och pakettjänster  
Postnord har ett samhällsuppdrag att leverera post till alla svenska hushåll och företag. Mängden brev 
har minskat i snabb takt i digitaliseringens spår. Nyligen infördes varannandags postutdelning. 
Postnord är den enda operatören med nationell täckning. I Värmland finns ytterligare en aktör inom 
posttjänster. På paketsidan ökar antalet aktörer. De fem stora är:  

• Postnord 
• DHL 
• DB Schenker 
• Bussgods/Bring och  
• UPS 

Totalt finns 5 000 ombud i landet varav Postnord och DHL har 1 600 vardera.  

Den växande e-handeln får stor betydelse för boende och företag i landsbygder. Den erbjuder både 
en möjlighet och utmaning. För dagligvarubutiker och andra serviceaktörer är utmaningen att samla de 
olika aktörerna till sina butiker. En annan utmaning är samtransporter och samordnad logistik för 
minskad tomkörning. Samtidigt har många butiker fått investera i utökade lager för pakethanteringen.  
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Ett i förra programperioden uppmärksammat problem är den brottslighet som drabbar paketombud. 
Eftersom det råder sekretess för paket- och posthantering så vet inte handlaren vad som finns i 
paketen. Mindre lanthandlare kan bli utsatta för brottslig införsel vilket utgör ett hot för butiken.  

Ökad säkerhet kostar pengar men det är svårt att värja sig mot hot och våld under bemannad tid. En 
fördel med de digitala butikerna är att man samtidigt ökar säkerheten med smartare 
kameraövervakning och ökad samverkan med vaktbolag    

Tillgängligheten till paketombud 2020. Restid med bil för personer i Värmlands län.  

 

Tillgängligheten till paketombud 2021. Avstånd i kilometer för personer i Värmlands län. 
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Tillgänglighet till posttjänster 2021. Avstånd i kilometer för personer i Värmlands län. 

 

Grundläggande betaltjänster  
Riksdagen har beslutat att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga 
priser.  

Med grundläggande betaltjänster avses tjänster för att: 

• Sköta betalningsförmedling, exempelvis betala räkningar. 
• Ta ut kontanter. 
• Sätta in dagskassor på bankkonto för företag och föreningar. 

Länsstyrelsen har i uppdrag att regionalt bevaka tillgängligheten till grundläggande betaltjänster och 
om det motsvarar samhällets behov. 
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Länsstyrelsen bevakar särskilt hur tjänsterna fungerar för personer som är äldre, nyanlända och för 
personer med funktionsnedsättning men även hur betaltjänstsituationen fungerar för företag och 
föreningar. 

För att öka den geografiska tillgängligheten till betaltjänster så kan Länsstyrelsen ge stöd till 
betaltjänstombud på platser där det inte finns en kommersiell aktör som tillhandahåller denna service. 
Länet har idag tre statligt finansierade betaltjänstombud i länet, i Lesjöfors, Östmark och Molkom.  

Länsstyrelsen genomför även riktade utbildningsinsatser till individer som av olika orsaker inte kan 
använda sig av digitala betaltjänster. Behovet av dessa insatser är störst bland boende på 
landsbygden, äldre, nyanlända, asylsökande och individer med funktionsnedsättning.  

Att upprätthålla en infrastruktur för kontanter är också viktigt sett i ett krisperspektiv. Den minskade 
kontantanvändningen gör kontantkedjan sårbar. Den låga kontantomsättningen riskerar också att 
utarma lönsamheten för de kommersiella aktörer som upprätthåller kontantinfrastrukturen.  

Fem av länets sexton kommuner saknar idag ett lokalt bankkontor. Frånvaron av bankkontor påverkar 
tillgången till betalningsförmedling över disk, det vill säga möjligheten att betala räkningar med 
personlig service. Tillgängligheten till betalningsförmedling är otillfredsställande i relation till tillgången 
till kontantuttag och dagskasseinsättning.  

Sedan 2021 finns lagkrav på kreditinstitut att tillhandahålla platser för kontanttjänster för att säkra 
tillgången till uttagsmöjligheter och dagskasseinsättning. 

Tillgång till kontantuttag 
Tillgången till kontantuttag bedöms som god i länet och år 2021 fanns 119 serviceutförrare för 
kontantuttag. Ungefär 90 procent av värmlänningarna har mindre än 10 kilometer till kontantuttag och 
mindre än 0,34 procent av länets befolkning har längre än 25 kilometer till närmaste kontantuttag. 
Enligt Bankomat AB:s statistik var det genomsnittliga uttaget för en värmlänning 450 kronor per 
månad under första halvåret 2021. Motsvarande siffra för insättning är 90 kronor.  

Tillgänglighet till kontantuttag 2021. Avstånd i kilometer för personer i Värmlands län. 
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Tillgänglighet till kontantuttag, avstånd i kilometer 2021. 

 

Betalningsförmedling 
År 2021 hade 72 % av länets befolkning mindre än 10 kilometer till närmaste betalningsförmedling. 
Fem kommuner – Munkfors, Forshaga, Hammarö, Filipstad och Grums – saknar möjligheten till 
betalningsförmedling. Betalningsförmedling med personlig service, manuell betalning tillhandahålls 
endast av vissa banker och betaltjänstombud.  
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Tillgänglighet till betaltjänster (betalningsförmedling) 2021. Avstånd i kilometer för personer i 
Värmlands län. 
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Tillgänglighet till betalningsförmedling, avstånd i kilometer 2021. 

 

Dagskasseinsättning 
Alla kommuner utom Forshaga hade år 2021 tillgång till dagskasseinsättning. Det finns ett tjugotal 
serviceboxar i länet och under 2021 tillkom fem nya insättningsautomater. Avstånden bedöms som 
rimliga då merparten, cirka 82 procent av de kontantintensiva arbetsställena, har mindre än 5 
kilometer till närmaste dagskasseinsättning. Ytterst få har längre än 25 kilometer. 

Föreningarna uppger att de föredrar att använda de digitala tjänsterna Swish och iZettle dels för att 
allmänheten i stor utsträckning slutat använda kontanter, dels för att det är för problematiskt och dyrt 
att lösa in kontanter. 
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Tillgänglighet till dagskasseinsättning 2021. Avstånd i kilometer för personer i Värmlands län. 
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Tillgänglighet till dagskasseinsättning, avstånd i kilometer 2021. 

 

Riktlinjer för stöd 
Region Värmland har tilldelats uppgiften från Regeringen att regionalt hantera stödinsatser riktat till 
kommersiell service. Region Värmland hanterar investeringsbidrag, hemsändningsbidrag, 
servicebidrag och driftstöd. Men det kan även vara andra tillfälliga stödinsatser där Tillväxtverket 
fördelar uppdrag och medel för insatsen till regionerna. Under 2022 – 2023 kommer Regionen att 
hantera stöd till drivmedelsanläggningar som måste investera i bättre korrossionsskydd. 

Stödinsatserna till kommersiell service är  

1. Investeringsbidrag och investeringslån 
2. Servicebidrag 
3. Hemsändningsbidrag 
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4. Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i svåra och utsatta lägen 
5. Stöd till grundläggande betaltjänster 
6. Investeringsstöd för drivmedelsanläggningar som saknar korrossionsskydd.  

Av dessa stöd utgår alla utom hemsändningsbidrag till företag som bedriver aktuell 
serviceverksamhet. Hemsändningsbidraget är riktat till kommuner som har avtalat om hemsändning 
med butik eller annan aktör.  

Alla stöd, utom det till betaltjänster, hanteras och beslutas av Region Värmland. Stödet till 
grundläggande betaltjänster hanteras av Länsstyrelsen. Medlen fördelas till Länsstyrelsen av Post- 
och telestyrelsen. 

För driftstödet och drivmedelsstödet så är det Tillväxtverket som fördelar medel till regionerna och 
sätter upp villkoren för stödbeslut. .  

Stöden måste uppfylla kraven enligt EU:s för stöd av mindre betydelse (EU) 1356/2013. Detta betyder 
att företaget måste kunna klassas som ett företag enligt kategorin små- och medelstora företag. Det 
innebär också att det finns ett maxtak för stöd till en enskild näringsidkare på 200 000 euro under en 
treårsperiod. För särskilt driftstöd och stöd för korrosionsskydd för drivmedelsstationer gäller EU-
förordningen 360/2012 vilket avser ”tjänster av allmänt ekonomiskt intresse” och innebär att maxtaket 
höjs till 500 000 euro under en treårsperiod.  

Regionala riktlinjer 
Region Värmland ska tillämpa förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service i sin 
stödgivning.  

Enligt 5 § ”får stöd lämnas i områden där servicen är gles”. Enligt andra stycket ”får länsstyrelsen 
meddela föreskrifter om i vilka områden stöd får lämnas”. Då någon sådan föreskrift inte föreligger så 
får bedömningen ske från fall till fall.  

Enligt 6 § i förordningen kan stöd beviljas ”om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant 
sätt att behovet av stöd kan bedömas”. Varuförsörjningsprogrammen har i regel ersatts av ett 
kommunalt serviceprogram (KSP). Kommunerna har i dessa pekat ut servicepunkter och serviceorter. 
En verksamhet som etableras eller förstärks på en serviceort eller servicepunkt enligt KSP bör ges en 
prioritet i stödsammanhang.   

Enligt 7 § i förordningen ”får stödet inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare.” Med andra ord så ska 
stödet inte leda till att konkurrensen snedvrids och riskera att någon annan närliggande servicebutik 
slås ut. Det är då naturligt att ta hänsyn till butikernas geografiska belägenhet, deras marknadsområde 
och kundunderlag. En grundläggande princip som har tillämpats och som kommer att tillämpas 
framgent är att det bör vara minst 8 kilometer till närmaste konkurrerande verksamhet. Men hänsyn 
måste också tas till butikens marknadstäckning, kundernas resvägar, tillgänglighet och butikens 
servicenivå i förhållande till närliggande butikers servicenivå.   

Enligt 8 § ”kan stöd lämnas för att det i gles- och landsbygd skall kunna upprätthållas en försörjning 
med dagligvaror och drivmedel som är tillfredställande med hänsyn till geografiska och 
befolkningsmässiga förhållanden.” Stödet är alltså riktat mot handel med dagligvaror och drivmedel 
men det hindrar inte att ge stöd till kompletterande service. Om denna service inte anses ligga inom 
området kommersiell service så kan sökanden alternativt ges möjligheten att erhålla bidrag via övriga 
regionala företagsstöd.  

För att en dagligvarubutik ska vara stödberättigad ska den ha ett mångsidigt utbud av varor. Med det 
menas att sortimentet ska åtminstone uppgå till 1 000 artiklar bestående av livsmedel och 
hushållsartiklar. Därav ska varugrupperna mejeri, charkvaror, ägg, färskt bröd, frukt och grönsaker 
finnas representerade.  
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Investeringsbidrag/lån 
Investeringsbidrag kan lämnas för ny-, till-, ombyggnad eller större reparation av lokal som behövs för 
verksamheten och för inredning och utrustning i sådan lokal. Investeringsbidrag kan även erhållas för 
kompetensutveckling, såsom rådgivning för att ta fram ett åtgärdsprogram. 

Investeringsbidrag kan lämnas med belopp som motsvarar 50 % upp till 85 % på en serviceort. Den 
högre procentsatsen kan tillämpas om stödet är angeläget för att förbättra servicen vid servicestället, 
förbättra tillgängligheten eller utveckla butiken långsiktigt. 

Investeringslån kan för närvarande inte lämnas, men kan bli aktuellt om de administrativa 
förutsättningarna kommer på plats, följt av en översyn under vilka förutsättningar som lån skulle kunna 
tillämpas. Det skulle förslagsvis kunna utgå för anskaffning av lokal för verksamheten samt för 
anskaffning av varulager för exempelvis en särskilt prioriterad etablering. 

Servicebidrag 
Servicebidrag får enligt förordningen endast lämnas om det finns särskilda skäl och andra insatser inte 
bedöms som ändamålsenliga. Regionen kan gå in med ett bidrag om det har uppstått tydliga 
lönsamhets- eller likviditetsproblem som kan antas vara av övergående art och att ett stöd kan hjälpa 
verksamheten att överbrygga det uppkomna problemet. Bidraget ska vara riktat mot en ändamålsenlig 
insats som kan antas åstadkomma önskvärd effekt. 

Hemsändningsbidrag  
Region Värmland beviljar hemsändningsbidrag till kommuner som ordnar hemsändning till äldre och 
funktionshindrade som bor långt från närmaste dagligvaruhandel och som har svårigheter att själva ta 
sig till butiken. Bidraget ska i första hand komma butiker belägna i glesbygd till del. Bidrag beviljas 
med belopp som anges i förordningen.  

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i svåra och utsatta lägen 
Särskilt driftstöd är avsett för att bidra till att trygga bärkraften och förbättra möjligheten för 
butiksägaren att ta ut en rimlig lön för sig själv och sina medarbetare. Butiker i serviceglesa områden 
har i regel låg lönsamhet och därmed ofta låg ersättning till löner.  Stödet beviljas en gång per 
kalenderår. Villkoren och förutsättningarna för stödet fastställs av Tillväxtverket. 

Investeringsstöd till drivmedelsanläggning 
Under år 2022–2023 kan drivmedelsstationer i glesbygd som har minst 15 kilometer till närmast 
alternativa drivmedelsstation söka stöd   vid avsaknad av lagstadgat korrossionsskydd för 
markförlagda rör som är avsedda för brännbara bränslen.6. Tillväxtverket fördelar medel till Regionen 
och sätter upp de villkor som gäller för stöd. Regionen hanterar stödet och beslutar om stöd till 
enskilda stationsägare.  

Stöd till grundläggande betaltjänster 
Länsstyrelsen Värmland kan bevilja stöd till aktör som tillhandahåller grundläggande betaltjänster. 
Länsstyrelsen tillämpar lagen (2010:751) om betaltjänster samt Post- och telestyrelsens riktlinjer och 
föreskrifter. 

Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling har på senare tid alltmer likställts med de 17 Globala målen i Agenda 20307. En väl 
utbyggd service eller tillgång till service är inget eget mål i Agenda 2030. Däremot kan god 
tillgänglighet till service indirekt stödja många mål såsom: 

 
6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Föreskrift MSBFS 2018:3. 
7 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/ 
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• Gynna jämlikhet mellan olika befolkningsgrupper och mellan stad och land avseende tillgång 
till privata och offentliga tjänster (mål 5). 

• Gynna ett hållbart arbetsliv och minskat resande (mål 8). 
• Gynna företagande och näringsutveckling i landsbygd med tillgång till olika tjänster (mål 8). 
• Gynna ett inkluderande, säkert och motståndskraftigt samhälle (mål 11). 
• Gynna en hållbar konsumtion (mål 12). 

Kommersiell service bidrar indirekt till de tre hållbarhetsdimensionerna (ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt) och skapar förutsättningar för att människor och företag kan verka och leva i landsbygder  

- Genom att samordna service lokalt förbättras möjligheten till annan ekonomisk verksamhet.  
- Genom att tillgodose människors behov av tillgång till mat, drivmedel och information skapas 

förutsättningar för att kunna hantera krissituationer.  
- Genom samordning av transporter förbättras möjligheten att minska energiförbrukning och 

koldioxidutsläpp.  
- Genom inköp från när-producenter kan möjligheten till lokala kretslopp öka.   

En tillgänglig och välfungerande service är ingen självklarhet. De flesta människor vill leva på platser 
som har en ekonomisk utveckling. En nedgång i ekonomisk utveckling leder i sin tur till fallande 
tillgångspriser och kan leda till att välbefinnandet minskar. En fungerande kommersiell service 
resulterar förhoppningsvis i en gynnsam landsbygdsutveckling och mindre skillnader mellan stad och 
land. 

Regionala serviceprogrammet är utarbetat för att nå en Hållbar regional utveckling i hela regionen och 
genom att detta program följer den hållbarhetsäkrade Värmlandsstrategin är all verksamhet kopplat till 
kommersiell service på så sätt genomlyst för att nå en hållbarhet i miljö-, sociala-, och ekonomiska 
perspektiv.  

 

Jämställdhet 
Det övergripande målet med det regionala serviceprogrammet är att skapa likvärdiga förutsättningar 
för alla människor att bo verka och leva i hela vår region och ha möjlighet till service på någorlunda 
lika villkor. Med hänsyn till kön, ålder, socioekonomi, handikapp eller bostadsort så skiljer sig 
förutsättningarna mellan olika människor att kunna ta del av service och tjänster.  

När vi genomför och bryter ned Värmlandsstrategins insatser i våra olika dokument, arbetar vi också mot 
ȵHU�P§OV¦WWQLQJDU�S§�ROLND�QLY§HU��VRP�$JHQGD������RFK�GHW�QDWLRQHOOD�P§OHW�I¸U�K§OOEDU�UHJLRQDO�XWYHFNOLQJ�

Den regionala utvecklingsstrate-
gin syftar till att kraftsamla kring 
gemensamma och långsiktiga 
P§O�RFK�SULRULWHULQJDU�I¸U�GHQ�
UHJLRQDOD�XWYHFNOLQJHQ��

Global nivå

EU-nivå

Nationell nivå

EU:S DEN GRÖNA GIVEN / THE GREEN DEAL

NATIONELL STRATEGI FÖR HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING

VÄRMLANDSSTRATEGIN

REGIONALA INSATS- OCH HANDLINGSPLANER

Regional och 
lokal nivå

STYRDOKUMENT HOS LOKALA OCH REGIONALA AKTÖRER

Exempelvis
• Länstransportplan
• Folkhälsoplan
• Energi- och klimatstrategi

• Smart specialisering
• Liknande planer som  
ऺऺ ȑ99>ऺ0770=ऺ?,>ऺ1=,8

Exempelvis
• Verksamhetsplan
• Översiktsplan

• Liknande planer som 
ऺ ȑ99>ऺ0770=ऺ?,>ऺ1=,8
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I framtagandet, genomförandet och uppföljningen av det regionala serviceprogrammet ska 
hållbarhetsdimensionerna beaktas med särskilt fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män.  

Jämställdhetsarbetet kan genom det regionala serviceprogrammet på aktivitetsnivå säkerställa att en 
viss målgrupp är representerad och arbeta med inkluderande och demokratiska processer för att 
säkerställa deltagande kvinnor och mäns lika möjligheter. Det kan även avse att analysera en 
verksamhet, aktivitet eller situation ur ett intersektionellt perspektiv. Vi kommer så långt det är möjligt i 
arbetet med regionala servicefrågor använda könsuppdelad statistik och analysera och ta fram 
konsekvensbeskrivningar baserat på det. 

Ett intersektionellt perspektiv innebär att lyfta upp olika förutsättningar mellan grupper av kvinnor och 
män, exempelvis gällande ålder, bakgrund med mera. Intersektionalitet är ett begrepp som används 
för att analysera hur olika maktstrukturer samverkar och skapar ojämlikhet.  

Vi kommer att utgå från Agenda 2030 mål 5 som bland annat har följande delmål:  

• Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och 
kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt (delmål 5B), 

• Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att främja 
jämställdhet och öka kvinnors egenmakt på̊ alla nivåer (delmål 5C). 

Lärande och utvärdering 

Årlig handlingsplan och utvärdering 
Enligt den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021 – 2030 ska lärande i 
form av analys, uppföljning, utvärdering och forskning bidra till ett utvecklat och effektivt 
genomförande av den regionala utvecklingspolitiken. Ökade kunskaper och ett ökat lärande hos olika 
aktörer bidrar till möjligheterna att nå målet i den regionala utvecklingspolitiken.  

Lärande sker genom samverkan mellan aktörerna och nätverken som anordnas inom ramen för 
serviceprogrammet. Olika utbildningar och föreläsningar kommer att anordnas för att öka kunskaperna 
och utbyta erfarenheter mellan aktörerna. De stora samhällsförändringar som vi ser kräver att man 
håller sig uppdaterad om dessa förändringar och tar vara på de möjligheter som ges. Samverkan bör 
ske mellan olika aktörer på olika nivåer i samhället och mellan olika sektorer.8  

Inom ramen för det regionala serviceprogrammet kan det finnas anledning att skapa rutiner och 
strukturer för en mer sammanhållen uppföljning. Ambitionen är att i årliga handlingsplaner peka på 
lämpliga insatser som bör genomföras. Insatser kan gärna ske i samverkan med Länsstyrelsen 
Värmland, kommuner eller andra aktörer. 

Tillväxtverket har det samlade ansvaret för de regionala serviceprogrammen på nationell nivå. 
Regionen ska årligen rapportera till Tillväxtverket och Näringsdepartementet om genomförda 
aktiviteter. Rapportering sker även i samband med rapporteringen av det regionala tillväxtarbetet till 
regeringen.  

 

 

 
Skr 2020/21:133, (2021) Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2021/03/skr.-202021133/  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-21 
Diarienummer 
KS/2022:237 

   

 
 Region Värmland 
 Regionens Hus 
 Kansliavdelningen/Sekretariatet 
 Rosenborgsgatan 50 
 651 82 Karlstad  
 

 

Svar på Remiss - Regionala serviceprogrammet 2022-
2030 RUN/220207 
 
Storfors kommun har tagit del av remissen och har ingenting att erinra på dess innehåll. 
 
  
 
Kristina (Kicki) Karlsson                                                          
Näringslivsutvecklare/ Folkhälsosamordnare                                                                              
Storfors kommun 
Telefon: 0550- 65121 
Besöksadress: Djupadalsgatan 20 
Postadress: Box 1001, 688 29 Storfors 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-21 
Diarienummer 
KS/2022:237 

Handläggare:  
Kristina Karlsson 
Näringslivsutvecklare/Folkhälsosamordnare 
 
Remiss - Regionala serviceprogrammet 2022-2030 
RUN/220207 
Diarienummer: KS/2022:237 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
 
 Region Värmland har utarbetat ett förslag till Regionalt serviceprogram för perioden 2022 – 
2030. Nuvarande regionala serviceprogram har gällt sedan år 2014 och har förlängts i omgångar 
till och med 2022-12-31. År 2019 tog Region Värmland över ansvaret för serviceprogrammet från 
Länsstyrelsen. Så detta är den första version av det Regionala serviceprogrammet som Regionen 
utarbetat.  
I det nya programmet konstateras att servicefrågorna alltjämt är viktiga frågor för landsbygden 
och dess befolkning, företag och besöksnäring. De politiska partierna visar också så här i valtider 
landsbygden större intresse.  
En god service är en av grundförutsättningarna för att verka i landsbygd. Samtidigt finns  
behov av digitalisering, utvecklingen av nya tjänster, minskad närvaro av offentlig service med 
mera påverkar förutsättningarna för tillgången på kommersiell servicen.  
Det regionala serviceprogrammet är ett planeringsdokument avsett att teckna bilden av 
möjligheten att bedriva och tillhandahålla kommersiell service på landsbygden. I programmet 
redovisas de insatser som är möjliga inom ramen för det regionala serviceprogrammets 
verksamhet och fler insatser kan tillkomma. Det är också möjligt att göra inspel om nya typer av 
insatser som skulle gynna utvecklingen och förbättra förutsättningarna för kommersiell service.  
Detta regionala serviceprogram handlar om hur Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, 
kommunerna, serviceföretag och lokalsamhället med flera kan agera och samverka för att 
förstärka förutsättningarna för att det fortsatt ska gå att bedriva kommersiell service i alla delar av 
länet. 
 

Beslutsunderlag 
Regional serviceprogrammet 2022-2030 remissversion 
Missiv remiss för regionalt serviceprogram 2020-2030 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
 
Besvara remiss Regionala serviceprogrammet 2022-2030 RUN/ 220207 enligt bifogad 
bilaga. 

Beslutet ska skickas till 
Remissvar skickas senast 2022-11-08 till region@regionvarmland.se. Ange diarienummer 
RUN/220207 i ämnesraden. 
Kristina Karlsson, Näringslivsutvecklare 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-11-13 
Diarienummer 
KS/2022:362 

Handläggare:  
Eva Wiklund 
Kommunikationschef 
 
Tjut Ansökan om bidrag till Synskadades Riksförbund 
Diarienummer: KS/2022:362 
Beslutsinstans:  
 
SRF (synskadades riksförbund) ansöker om att få 10 000 kronor i bidrag till föreningen för 
utgivning av information till synskadade och blinda via taltidning samt för verksamhet. Som 
ett alternativ vill man teckna ett långsiktigare samverkansavtal med Storfors kommun. 
Storfors kommun erbjuder bland annat information genom hemsidan som är anpassad för 
synsvaga. Det finns möjlighet att skapa en MP3-fil av innehållet som går att lyssna på, men 
enligt SRF är det inte tillräckligt för flera synsvaga och blinda. Enligt föreningens egen 
undersökning har 60-70 % av de synskadade inte tillgång till smart telefon eller dator. De 
personer som inte har eller kan informera sig via dator kan alltså inte ta del av Storfors 
kommuns information. 
 
Föreningen uppger vid telefonkontakt att det sökta bidraget från Storfors kommun avser 
informationsspridning inklusive taltidning. Genom taltidningen, som kommer ut elva gånger 
per år, får samtliga synsvaga och blinda tillgång till kommunernas information i Östra 
Värmland. Föreningen gör även en digital inläsning av materialet från I frêske lufta som en 
bilaga till taltidningen. 
 
Föreningen bedriver ett idépolitiskt arbete i hela Östra Värmland med fokus på synsvagas 
delaktighet i samhället.  

Finansiering 
Föreningen ansöker om 10 000 kr för utgivning av information till synskadade på CD och i 
stor stil. Denna förening har inte sitt säte i Storfors utan i Kristinehamn. 
2019 och 2020 fick föreningen bidrag och då togs pengarna från konto 9214 (budget för 
information) 

Beslutsunderlag 
Bilaga med ansökan från SRF Östra Värmland 
Bilaga med gällande Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Storfors kommun och 
Synskadades Riksförbund (SRF) Östra Värmland 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar 10 000 kr till SRF som bidrag till utgivning av taltidning under 
2023. Storfors kommunikationschef får i uppdrag att undersöka om kommunen på egen hand 
kan skapa taltidning av ”I frêske lufta” till en lägre kostnad inför kommande år. 
 
Eva Wiklund 
Kommunikationschef 

Beslutet ska skickas till 
Eva Wiklund, Kenneth Henningsson, ordförande SRF Östra Värmland 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-11-13 
Diarienummer 
KS/2022:362 

 
 



Kristinehamn 2022-10-13 
 
 
SRF Östra Värmland 
C/o Kenneth Henningsson 
Vårvinden 2 K 
681 38 Kristinehamn  
Tel. 072-530 38 33 
E-post dan.andersson@srf.nu 
Orgnr. 873600-2471 
Bankkonto: 3 86-9120  
 
 
Till 
Kommunstyrelsen i Storfors 
 

Ansökan 
Ansökan avser kostnadstäckning för information för synskadade i 
Storfors kommun 2023. Alternativt IOP-avtal (idéburet offentligt 
partnerskap). 
 
 

Sammanfattning, 
SRF Östra Värmland omfattar i dag de tre östvärmländska kommunerna 
Storfors Filipstad och Kristinehamn. 
Föreningen har sedan 80-talet med bidrag från våra kommuner, givit ut 
en taltidning. 
Bidrag har sedan dess utbetalats för utgivning av information till 
synskadade i våra tre kommuner. 
 
SRF Östra Värmland söker för år 2023 10 000 kronor för information till 
synskadade i Storfors kommun. Informationen ges på dom synskadades 
olika medier, tal, storstil och punktskrift. 
 
Kommunens hemsida är inte ett alternativ då 70% av de synskadade 
lever i ett digitalt utanförskap när det gäller datorer och smarta telefoner. 
 
 

Bakgrund 
Sedan början av 80-talet har en taltidning utgetts för synskadade i 
Storfors och Kristinehamn som finansierats av kommunbidrag. 



Sedan 1997 har också Filipstad tillkommit.  
 
Vad är en taltidning? 
Det finns två typer av t 
altidningar. Den inlästa dagstidningen som i dag distribueras genom MTM (Myndigheten för 
tillgängliga medier), NWT, VF, NKP och FT. Då får prenumeranten sin tidning i en särskild läsare som 
är placerad i hemmet och mottar tidningen via internet. 
 
Den andra är tidningar som ges ut och finansieras av regioner och 
kommuner. Detta är tidningar med så kallad ersättnings och 
tilläggsinformation. Produktion av dessa tidningar är inte synonymt med 
finansiär. Det finns ett antal olika lösningar på produktionen. I Östra 
Värmland (Filipstad, Storfors och Kristinehamn) är det SRF Östra 
Värmland som mottar bidrag och producerar tidningen. 
 
Innehållet består av, I Freske lufta, Kristinehamnsaktuellt och information 
från kommunernas hemsidor. Detta kompletteras med intervjuer och 
reportage med synskadeprofil. Synskadeprofil betyder att det rör sådant 
som kan vara särskilt intressant för den synskadade. 
 
Varför är inte hemsidan tillräcklig? 
EU:s it-direktiv är nu lag i Sverige (Doslagen). Detta är någonting många kommuner nu lutar sig mot 
för att avslå bidrag till taltidningar. 
Man hänvisar till att hemsidan är anpassad och har en uppläsningsfunktion som skall hjälpa personer 
med funktionsnedsättning att tillgodogöra sig innehållet. 
 
Argumentet håller inte när det gäller synskadade. Dom synskadade som kan hantera datorer och har 
tillgång till internet behöver inte uppläsningen på hemsidor. Man har tillgång till särskilda 
skärmlläsningsprogram, så som förstoring, överföring till punktskrift och tal i sin dator för att kunna 
läsa. Med detta sagt vill vi bara påpeka att argumentet inte håller. 
 

Digitalt utanförskap 
Synskadades Riksförbund har gjort en medlemsundersökning som visar 
att 60 till 70% inte har vare sig dator eller smart telefon. Detta visar att 
taltidningen under överskådlig tid är ett viktigt instrument för att ge 
information till synskadade. Till detta skall läggas att många förvärvat sin 
synskada i vuxen ålder och därmed har fullt fokus på att anpassa sig till 
livet som synskadad. Ålder, kraft, ork och förmåga att lära sig den 
digitala världen saknas. Den kanske inte ens fans då synen fortfarande 
fungerade. 
Taltidningen är ett viktigt medel att uppfylla kommunens 
informationsskyldighet till kommuninnevånarna enligt kommunallagen 
och en demokratisk rättighet för att skapa delaktighet för alla. 
 
 



IOP-avtal 
Nedanstående text är hämtad ur SRF Värmlands läns IOP-avtal med region Värmland och Arvika 
Kommun. 

1. IOP som samverkansform 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansform mellan den 
offentliga och den idéburna sektorn. IOP är en samverkansform som 
varken bygger på bidragsgivning eller offentlig upphandling och inte 
heller på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. 
Verksamheter av detta slag har inte vinstintresse som främsta drivkraft. 
Eventuellt ekonomiskt överskott återinvesteras i verksamheten.  

IOP är en överenskommelse mellan två parter som syftar till att utveckla 
möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig del av 
välfärdsutvecklingen. Det rör sig oftast om tjänster inom det sociala 
området. 

 

Vad önskar SRF Östra Värmland? 
Under alla år som taltidningen funnits har vi varje år sökt bidrag för 
utgivningen. 
Vår ansökan har aldrig haft en självklar plats i den kommunala 
administrationen och därmed alltid förorsakat debatt och ifrågasättande. 
SRF Östra Värmland skulle därför gärna teckna ett IOP-avtal med 
Storfors kommun som skulle undanröja problemen med hur vår ansökan 
skall behandlas. 
Förslag till IOP-avtal mellan SRF Östra Värmland och Storfors kommun 
bifogas. 
 
 

Äskande 
SRF Östra Värmland äskar bidrag för utgivning av information till 
synskadade i Storfors kommun enligt två alternativ. 
 

 Genom att 10 000 kronor beviljas till verksamheten för 2023. 
 

 Genom att teckna ett IOP-avtal som säkrar utgivningen för x antal 
år framåt. 

 
 



Slutord 
SRF Östra Värmland hoppas att redogörelsen är till hjälp för att fatta ett 
för båda parter bra och framgångsrikt beslut. 
Vi hoppas givetvis på ett IOP-avtal som på ett enkelt sätt tryggar 
utgivningen av information för synskadade i Storfors kommun. 
 
SRF Östra Värmlands  
Dan Andersson 
072-530 38 33 
dan.andersson@srf.nu



 

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Storforss kommun och 
Synskadades Riksförbund (SRF) Östra Värmland, i avtalet kallat 
”SRF”, gällande information till personer med synnedsättning i 
Storforss kommun. 

 

Sammanfattning 

Att ha en synnedsättning innebär väsentligt informations- och 
orienteringshinder. En person med synnedsättning är därför i behov av 
särskilt sammanställd samhällsinformation. Det kan till exempel handla 
om egenproducerade reportage, myndighetsinformation, vägarbeten, 
ändrade öppettider, information från sjukvården, olika protokoll och 
pressmeddelanden från till exempel Storforss kommun som är viktiga för 
målgruppen.  

Taltidningen ”SRF Östnytt” erbjuder inläst information som distribueras 
på CD och genom MTM:s verktyg Legimus. Utgivning sker en gång i 
månaden (11 nummer per år).  

 

Taltidningen är ett alternativ till information som ges ut digitalt och i 
pappersformat. Digital information är i många fall lika otillgänglig som 
information presenterad i pappersformat. En majoritet av personer med 
synnedsättning har inte möjlighet att tillgodogöra sig den, däribland 
sådant som specifikt berör personer med synnedsättning. 

Ett IOP säkrar utgivning av målinriktad information till personer med 
synnedsättning i Storforss kommun. Vidare bidrar ett IOP till ökad 
samverkan mellan Storforss kommun och SRF vilket bland annat innebär 
att taltidningen kan nå ut till fler.  

 
Bakgrund 
Taltidningar har funnits sedan länge. Redan 1962 fick Värmland en 
länstaltidning, som 2022 fyller 60 år. 
Den var till en början en inläsning av Kristinehamnssposten. 
Initiativet att starta en taltidning kom från Kronprinsessan 
Margaretas arbetsnämnd för blinda iKristinehamn. Taltidningen 
övertogs snart av Värmlands läns blindförening och blev en 
länstaltidning. 



 

 
1977 bytte Värmlands läns blindförening namn till Synskadades 
länsförbund Värmland. Under länsförbundet bildades lokala 
föreningar. I Storfors under namnet SRF Kristinehamn Storfors. 
Som 1997 utökades med Filipstads kommun och namnet blev då 
SRF Östra Värmland. 
 
Redan vid bildandet av lokalförening i Kristinehamn Storfors 1977 
arbetade man hårt för att få en egen kommunal taltidning. 1982 blev 
detta verklighet med hjälp av bidrag från Kristinehamn och 
Storforss kommuner. 
 
Taltidningen är fortfarande en av de viktigaste verksamheter som bedrivs 
av SRF och föreningen har satsat stora pengar. Utvecklingen av 
tidningen har bedrivits aktivt och kontinuerligt av SRF då behovet av 
information förändrats med tiden och teknisk utveckling som skett genom 
åren. SRF Östra Värmland producerar och distribuerar i dag sin 
taltidning helt i egen regi.  
 
Taltidningen ”SRF Östnytt” förmedlar så kallad ”Ersättnings- och 
tilläggsinformation” vilket innebär material som ofta kommer i exempelvis 
brevlådan till alla värmlänningar. Det kan vara informativ reklam, 
kommunala gratistidningar, (I freske lufta), digital information som finns 
på nätet så som viktiga protokoll, andra dokument eller annan 
information. Idag ges taltidningen ut på två sätt. På CD skivor och på 
Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) digitala verktyg Legimus.  
 
 

1. Vad ett närmare samarbete genom IOP skulle generera 

Samhällsutmaningen är att en synnedsättning innebär väsentligt 
informations- och orienteringshinder. Gruppen personer med 
synnedsättning upplever i högre grad otrygghet och utanförskap med 
anledning av brist på information (Begripsam, 2018). 

Avtalet ger en säkrad utgivning av information till personer med 
synnedsättning i Storforss kommun och möjlighet att kunna nå flera med 
utgivning av taltidning och annan inläst information.  

Personer med synnedsättning representerar cirka 1 % av befolkningen. 
Denna grupp kan genom inläst information tillgodogöra sig viktig 
samhällsinformation och hålla sig uppdaterad om vad som händer i 
omvärlden.  



 

IOP-avtalet säkrar tillgången på talad information för personer med 
synnedsättning i Storforss kommun. Undersökningar visar att personer 
med synnedsättning har svårt att tillgodogöra sig information och 
synskadade i Storforss kommun som i övriga landet har dessutom en 
åldersstruktur som av olika skäl i stor utsträckning utestänger dom från 
IT-utvecklingen.  

Ett IOP avtal för taltidningen skulle generera ökad samverkan med 
Storforss kommun vilket kan ge personer med synnedsättning och deras 
anhöriga kontinuerlig information om tjänsten. Detta leder sannolikt till att 
fler Storforsare med synnedsättning får tillgång till inläst information.  

 

2. IOP som samverkansform 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansform mellan den 
offentliga och den idéburna sektorn. IOP är en samverkansform som 
varken bygger på bidragsgivning eller offentlig upphandling och inte 
heller på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. 
Verksamheter av detta slag har inte vinstintresse som främsta drivkraft. 
Eventuellt ekonomiskt överskott återinvesteras i verksamheten.  

IOP är en överenskommelse mellan två parter som syftar till att utveckla 
möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig del av 
välfärdsutvecklingen och som ett komplement till det offentliga. Det rör 
sig oftast om tjänster inom det sociala området. 

 

3. Värdegrund för partnerskapet 

Partnerskapet bygger på respekt för varandras olika förutsättningar och 
grundar sig på öppenhet mellan parterna. Dialogen karaktäriseras av 
ömsesidig tillit, lyhördhet, förståelse och respekt samt långsiktighet och 
transparens. Parterna ska i dialogen säkerställa att verksamhet och 
insatser bedrivs i enighet med principerna för IOP. 

 

4. Parter 

Storforss kommun organisationsnummer 
Synskadades RiksförbundÖstra Värmland,  
organisationsnummer 873600–2471.  



 

 

 

5. Tidsperiod  

Partnerskapet gäller tillsvidare. Båda parter har möjlighet att avsluta 
samverkan med åtta månaders uppsägning, utan krav på specifika 
uppsägningsdatum. 

 

6. Målgrupp 

Personer med synnedsättning bosatta i Storforss kommun som inte kan, 
eller har stora svårigheter att, tillgodogöra sig tryckt information på 
papper, eller på internet och därför behöver få information via inläsning 
som distribueras direkt till personen med synnedsättning.  

 

7. Uppdrag 

Insats från parterna 

SRF Östra Värmland: 

 bidrar med spetskunskap om vad målgruppen har för behov av 
information.  

 ansvarar för att taltidningen produceras. 

 ger löpande aktuell och väsentlig information till Storforss kommun 
samt delger uppdaterat informationsmaterial som Storforss 
kommun kan dela vidare.  

 håller sig uppdaterad i vad som händer gällande det tekniska kring 
taltidningsutgivning, och kommunicerar med målgruppen för 
taltidningen på vilket sätt de vill ha sin information levererad.  

 

Storforss kommun: 

 sprider systematiskt information om taltidningen ”SRF Östnytt” till 
personer med synnedsättning, till deras anhöriga samt i 



 

kommunen.  

 sprider, där det är lämpligt, information om att SRF finns. 

 bidrar med den kunskap och kompetens som kan vara till nytta för 
utvecklandet av taltidningen. 

 ger SRF väsentlig information som de är i behov av och som 
kommunen har möjlighet att bidra med.  

 

8. Budget och Ekonomi  

SRF är beroende av bidrag från Storfors kommun för fortsatt utgivning av 
information till personer med synnedsättning iStorfors kommun. 

Ett IOP innebär att båda parter bidrar finansiellt eller kompetensmässigt. 
Parternas insats skiljer sig åt i omfattning. 
 
Storforss kommun tillskjuter taltidningen ”SRF Östnytt” 10 000 svenska 
kronor årligen from 2023-01-01 för att utföra uppdraget. Beloppet är fast 
de två första åren och eventuell revidering diskuteras vid 
uppföljningsmöte år tre och är beroende av förändringar i uppdraget.  
SRF bidrar annars med det som beskrivs under punkt 9. 

 

9. Verksamhetsansvar 

SRF tar fullt ansvar för innehållet i publikationen. Inga krav kan ställas på 
Storforss kommun angående utgivningen.  

 

10. Arbetsgivaransvar 

SRF är arbetsgivare och ansvarar för att gällande lagar, författningar och 
avtal följs. SRF följer gällande kollektivavtal. 

 

11. Avvikelser 

Om avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna, 
innan förändringarna genomförs, föra en dialog och på rätt nivå 



 

godkänna förändringarna. 

 

12. Uppföljning och Utvärdering 

SRF upprättar en verksamhetsplan och vid årets slut en 
verksamhetsberättelse som redogör för verksamheten under det gångna 
året. Verksamhetsberättelsen lämnas till kommunens kontaktperson den 
1 maj följande år.  

Gemensam handlingsplan upprättas mellan Storforss kommun och SRF. 
Minst ett dialogmöte sker mellan parterna. Handlingsplanen aktualiseras 
vid uppföljningsmötet, då en utvärdering genomförs. Utvärderingen 
presenteras för kommunstyrelsen för godkännande och dialog om 
fortsatt uppdrag efter uppföljningsmötet mellan parterna. Storforss 
kommun har ansvaret för att kalla till dessa möten, men båda parter kan 
påkalla möte om behov uppstår. 

 

13. Omförhandling 

Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen 
eller brister i sina åtaganden, eller väsentligt ändrade omständigheter 
inträffar, så kan någon av parterna, när som helst, under perioden 
påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen.  

I sådana fall gäller åtta månaders uppsägningstid. 

 

14. Återbetalning 

SRF är skyldig att återbetala medel om dessa inte används för avsett 
ändamål. Eventuellt överskott ska användas för samma eller liknande 
ändamål. 

 

 

15. Parternas kontakt 

SRF Östra Värmlands:  



 

Ordförande, Kenneth Henningsson 

Sekreterare, Dan Andersson 

Storforss kommun:  

Kommunstyrelsens ordförande 

Informationschef Eva Wiklund 

 

16. Datum och underskrifter  

 

2022-xx-xx  2022-xx-xx
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