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Enhetschef Arbetsmarknad
och Integration Åsa
Askerskär.

- Arbetslöshetsstatistik

Personalchef Daniel
Bekking.
- Rapport Sjukfrånvaro
m.m.

Verksamhetschef Vård och
omsorg Margareta Albért.
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Annette Olsson
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Ekonomichef
Annette Olsson

8

Rapport Kommunens
Kvalitet i Korthet (KKiK)

KS/2021:39

Kommunchef
Mats Öman

9

Årsredovisning

KS/2021:9

Ekonomichef
Annette Olsson

10 Flytt av vuxenutbildning
från Kulturhusets lokaler
till Vargbroskolans lokaler

KS/2020:535

Skolchef
Annelie Izindre

11 En - till -en CROME book
4-9 elever

KS/2020:567

Skolchef
Annelie Izindre

12 Rapport betygsstatistik
Höstterminen 2020

KS/2020:594

Skolchef
Annelie Izindre

13 Riktlinjer för intag till
Kommunal
vuxenutbildning

KS/2020:595

Skolchef
Annelie Izindre

14 Verksamhetsberättelse- och
patientsäkerhetsberättelse
för elevhälsans medicinska
del verksamhetsåret 2020

KS/2021:52

Skolchef
Annelie Izindre

15 Kvot inom Hemtjänst

KS/2020:529

Verksamhetschef
Vård- och omsorg
Margareta Albért

16 Samverkansöverenskommelse för
personer med psykisk
funktionsnedsättning

KS/2021:21

Verksamhetschef
Vård- och omsorg
Margareta Albért
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17 Riktlinjer för
biståndsbedömning enligt
Socialtjänstlagen

KS/2021:57

Verksamhetschef
Stöd och service
Ing-Marie Thyr

18 Riktlinjer ekonomiskt
bistånd 2021

KS/2021:44

Verksamhetschef
Stöd och service
Ing-Marie Thyr

19 Tertialrapport 3
avvikelser/missförhållande,
SoL

KS/2020:431

Verksamhetschef
Stöd och service
Ing-Marie Thyr

20 Barnchecklista

KS/2021:59

Verksamhetschef
Stöd och service
Ing-Marie Thyr

21 Trygghetsanställningar

KS/2020:523

Verksamhetschef
Stöd och service
Ing-Marie Thyr

22 Verksamhetsplan Stöd och
service 2021

KS/2020:543

Verksamhetschef
Stöd och service
Ing-Marie Thyr

23 Remiss: Ett regionalt
utrednings och
behandlingshem – för unga
med risk – och
missbruksproblematik upp
till och med 20 år samt
akutavdelning för unga upp
till 18 år.

Verksamhetschef
Stöd och service
Ing-Marie Thyr

24 Motion - Större möteslokal
för Kulturhuset

KS/2020:493

Kommunsekreterare
Lennart Aronsson

25 Ny biträdande
säkerhetsskyddschef

KS/2021:33

Säkerhetssamordnare
Michael Björklund
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Säkerhetssamordnare
Michael Björklund

27 Årlig uppföljning
systematisk arbetsmiljö
2020

Personalchef
Daniel Bekking

28 Tillfällig omorganisation

Kommunchef
Mats Öman

29 Detaljplan Kvarnvägen

KS/2020:42

T.f. Enhetschef
Teknisk drift
Jukka Mäenpää

30 Försäljning av
mark/fastighet Lungsundet
1:28 - Värderingsintyg

KS/2020:437

T.f. Enhetschef
Teknisk drift
Jukka Mäenpää

31 Försäljning av industrimark KS/2021:42

T.f. Enhetschef
Teknisk drift
Jukka Mäenpää
Näringslivsutvecklare
Kristina Karlsson

32 Rapport kommunalt
aktivitetsansvar KAA

KS/2020:538

Enhetschef Arbetsmarknad
och Integration
Åsa Askerskär
Projektledare Stepstone
Louise Fromholdt

33 Aktuella frågor

Hans Jildesten
Ordförande

MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 24/2020

Vårt ärendenr:
20/00003

2020-12-18

Kommunstyrelserna

Meddelande från styrelsen - Överenskommelse mellan Staten
och Sveriges Kommuner och Regioner om Välfärdsteknik
med de äldre i fokus 2021
Ärendenr: 20/01595

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 18
december 2020 beslutat
att för sin del godkänna överenskommelsen för 2021 med staten om äldreomsorg –
teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, samt
att i en skrivelse informera kommunerna om överenskommelsen

Bakgrund
SKR och regeringen träffade i januari/februari 2020 en treårig överenskommelse för
åren 2020-2022 som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att
verksamhetsutveckla äldreomsorgen med digitalisering. ”Överenskommelse äldre –
teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus”.
Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Parallellt med den demografiska
förändringen bedöms rekryteringsbehovet till äldreomsorgen som mycket
omfattande. Nya arbetssätt med digitalt stöd behövs. Det finns ett stort intresse bland
kommunerna att öka användningen av välfärdsteknik och att ta del av
digitaliseringens möjligheter men också stora utmaningar. Kommunerna har
begränsade resurser och det finns behov av kompetenshöjande insatser och
erfarenhetsutbyte. För att uppnå goda resultat på området behövs samverkan mellan
staten och kommunerna. Överenskommelsen har omfattat totalt 200 mkr under 2020,
den totala summan och dess fördelning är densamma även under 2021.
Överenskommelsen består av:
- Riktat statsbidrag till kommunerna
Kommunerna har möjlighet att rekvirera ett ekonomiskt stöd för att ges bättre
förutsättningar att utveckla och implementera nya arbetssätt med lämpliga
digitala/tekniska verktyg. Under 2020 har ca 260 kommuner rekvirerat
medlen.

Sveriges Kommuner och Regioner
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se
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Modellkommuner.
10 kommuner - Borås, Eskilstuna, Grästorp, Kalmar, Karlstad, Kramfors,
Lund, Skellefteå, Uddevalla, Övertorneå – utsågs i juni 2020 till
modellkommuner. Dessa kommuner har kommit lite längre i införandet av
välfärdsteknik samt har i uppdrag att stödja övriga kommuner med digital
verksamhetsutveckling inom kommunal vård och omsorg.
Nationell stödfunktion.
SKR har inrättat en nationell stödfunktion/ett kompetenscenter för
välfärdsteknik för att stödja kommunerna i arbetet med att implementera
digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg samt ge särskilt stöd till
modellkommunerna. De 10 modellkommunerna utgör en del av det samlade
nationella kompetenscentret.

I arbetet inom överenskommelsen för välfärdsteknik samverkar SKR även med och
tar tillvara den kunskap och erfarenhet som finns hos relevanta statliga myndigheter,
nationella kunskapscentrum och andra särskilda nationella uppdrag med koppling till
äldreomsorg och digitalisering.
Under 2020 fick Inera AB i uppdrag av SKR att slutföra sitt projekt Säker digital
kommunikation, (SDK), vilket syftade till att skapa förutsättningar för enkel, säker
och enhetlig hantering av känslig ostrukturerad information. Projektet slutförs till
årsskiftet och Inera AB beräknas under 2021 kunna börja erbjuda kommunernas
socialtjänst/äldreomsorg att i framtiden upprätta en säker digital kommunikation med
andra huvudmän och myndigheter.
I överenskommelsen för 2021 görs få förändringar. SKR får nu i uppdrag att med
fokus på informationssäkerhetsarbetet, fortsätta stödja kommunerna att skapa
förutsättningar för att kunna införa en säker digital kommunikation. SKR ska även
kunna stödja kommunerna med information och ökad kunskap om säkra
inloggningar vid införskaffandet av välfärdsteknik. En ambitionshöjning i
kommunernas informationssäkerhetsarbete ger även kommunerna bättre
förutsättning att till exempel hantera kommande förslag till lagstiftning om ökade
möjligheter för informationsutbyte.
Därutöver har regeringen och SKR har den 2 december 2020 träffat en
överenskommelse om en avsiktsförklaring för en digital infrastruktur till stöd för
välfärden. Inom ramen för det arbete som påbörjas med anledning av
avsiktsförklaringen ska SKR tillvarata den nationella stödfunktionens arbete genom
att utbyte av kunskap och erfarenheter.
Medel till kommunerna
Beslut om utbetalning av medel om totalt 183 700 000 kronor till kommunerna som
stimulansmedel under 2021 kommer att fattas genom särskilt regeringsbeslut ställt
till Kammarkollegiet.
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Av medlen ska 168 700 000 kr fördelas till samtliga kommuner. Medlen fördelas
efter en fördelningsnyckel baserat på antal personer som är 80 år eller äldre i
kommunen, men med ett minimibelopp om 250 000 kronor till varje kommun
(bilaga 1 i överenskommelsen).
15 000 000 kronor ska fördelas lika till de kommuner som utsetts till
modellkommuner.
Medlen till kommunerna utbetalas engångsvis efter rekvisition från kommunerna
ställd till Kammarkollegiet. De kommuner som utses till modellkommuner efter att
ha rekvirerat sin del av de stimulansmedel som fördelas till samtliga kommuner, kan
rekvirera de extra medlen för modellkommuner i särskild ordning. All rekvirering av
medel ska ske senast den 1 december 2021. Rätten till bidraget förfaller om
rekvisition inte inkommit inom denna tid. På SKR:s webb finns information med
hänvisning till de blanketter som ska användas vid rekvirering av medlen.
Kommunerna som ansöker om dessa medel ska svara på Socialstyrelsens enkät
avseende uppföljning av utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna
(se Socialstyrelsens regleringsbrev 2021).
Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31
mars 2022. En ekonomisk redovisning för kalenderåret som visar hur medlen använts
(se bilaga 2 i överenskommelsen) ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31
mars 2022. Ekonomichef/verksamhetschef ska granska och intyga uppgifterna i den
ekonomiska redovisningen. Underskrift i original samt information om eventuella
avvikelser och åtgärdsförslag ska finnas med i redovisningen. Om redovisningen inte
inkommer i tid kan regeringen återkräva stödet.
Regeringskansliets diarienummer för överenskommelsen och för regeringsbeslut om
utbetalning ska framgå av samtliga handlingar. Rekvisitionen, den ekonomiska
redovisningen och verksamhetsrapporterna ska vara undertecknade i original av en
behörig företrädare för kommunen.
Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Kammarkollegiet har rätt att begära in
kopior av räkenskaper (samlat, inom överenskommelsens inriktningsområden) i form
av ekonomisk redovisning och övrigt underlag.
För rekvisition och ekonomisk redovisning se också bilaga 2 i överenskommelsen.
Överenskommelsen redovisas i bilaga.
Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Knape
Ordförande
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Kommunstyrelserna
Regionstyrelserna

Meddelande från styrelsen – Överenskommelse mellan staten
och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom området
psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022
Ärendenr: 20/01596

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 18
december 2020 beslutat
att för sin del godkänna överenskommelsen med staten inom området psykisk hälsa
och suicidprevention 2021-2022.
att i en skrivelse informera kommuner och regioner om överenskommelsen.
Bakgrund
Staten och SKR har enats om att ingå en överenskommelse om insatser inom
området psykisk hälsa och suicidprevention för perioden 2021-2022. Regeringen och
SKR är överens om att det långsiktiga arbetet med att stödja utvecklingen av insatser
för att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och att ge effektiv vård och
stöd till personer med allvarlig problematik behöver fortsätta. Parterna är också
överens om att det behövs tydliga incitament till förändring men också utrymme att
genom lokala och regionala anpassningar utnyttja överenskommelsens
stimulansmedel på mest effektiva sätt.
Den ekonomiska omfattningen och fördelningen av stimulansmedel

Överenskommelsen omfattar för 2021 totalt 1 680 000 000 kronor varav 1 658 000
000 kronor ska fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i
samverkan, fortsatt långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området.
Resterande 22 000 000 kronor tilldelas SKR för samordning av stöd till
huvudmännen för lokalt och regionalt förbättringsarbete och att hantera
administration av överenskommelsen, fördelning av medel samt för att ta fram
anvisningar till regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen
ska redovisas.

Sveriges Kommuner och Regioner
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Stimulansmedel fördelas till regionerna enligt följande:
•

264 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och
utveckling av mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter
befolkningsmängd.

•

370 000 000 kronor för insatser till barn och unga inklusive barn- och
ungdomspsykiatrin. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

•

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

•

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

Stimulansmedel fördelas till kommunerna enligt följande:
•

200 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och
förstärkning av kommunernas roll och utveckling av mobila lösningar eller
liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

•

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

Stimulansmedel fördelas till länen enligt följande:
•

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

•

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

•

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

•

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

20 000 000 kronor fördelas till SKR för samordning av stöd till regioner och
kommuner samt utveckling av initiativ och lösningar som kan användas som
stöd till lokal och regional utveckling.

•

2 000 000 kronor tilldelas SKR för att hantera administration av
överenskommelsen, fördelning av medel och för att ta fram anvisningar till
regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen ska
redovisas.

Redovisning av insatser från kommuner och regioner

Regionerna och kommunerna ska redovisa genomförda insatser och användningen av
medlen i form av en egenskriven rapport utifrån ett frågeunderlag som kommer att
tas fram av SKR tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.
Frågeunderlaget ska finnas tillgängligt för regioner och kommuner senast den 31
mars 2021. I redovisningen ska jämställdhetsperspektivet belysas där så är lämpligt
och det ska framgå hur insatserna har bidragit till det jämställdhetspolitiska delmålet
om jämställd hälsa.
Utbetalning och rekvirering av medel

Medel till SKR, för egen verksamhet och för vidare fördelning till regioner och
kommuner, utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.
Rekvirering av medel ska ske senast den 1 december 2021. Rätten till bidrag förfaller
om rekvisition inte inkommit inom denna tid. Medel som SKR, regionerna eller
kommunerna inte har utnyttjat ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31
mars 2022.
Överenskommelsen redovisas i sin helhet i bilaga 1.

Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Knape
Ordförande

Myndigheten för
samhöllsskydd
och beredskap
•

Enheten för arbete med naturolyckor och
beslutsstödsystem (RO-NB)

Erik Bern

Datum
2021-02-08

Ärendenr
2021-01676

Ange ert datum

Ange er referens

Landets kommuner
JU-SSK
SKR

010-240 50 09
erik.bern@msb.se

Information om statsbidrag för förebygga nde åtgärder mot
naturolyc kor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar årligen ett anslag att
fördela till kommuner som söker statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor.
Anslaget har för år 2021 sänkts till 24,85 miljoner kronor efter att ha legat på 74,85
miljoner kronor sedan 2017. Under 2019 förstärktes anslaget tillfälligt till 129,85 miljoner
kronor. Anslaget ska dessutom finansiera länsstyrelsernas arbete enligt
översvämningsförordningen med högst 5,5 miljoner kronor vilket gör att statsbidrag till
kommunerna landar på drygt 19,3 miljoner kronor. Enligt budgetpropositionen beräknas
bidragsnivån ligga kvar på 24,85 miljoner kronor för åren 2022-2023.
På grund av det minskade anslaget är i princip alla medel redan intecknade, dvs.
uppbundna, genom tidigare års beslut. Detta innebär att MSB behöver prioritera hårdare
mellan ansökningarna samt att flertalet ansökningar inte kommer kunna beviljas under
2021-2023 på grund av medelsbrist.
MSB kan fatta beslut om utbetalning av bidrag på högst 60 procent av åtgärdssumman. Vi
betalar ut hälften av beviljat bidrag i samband med beslutet och återstående del när
åtgärden är utförd, slutbesiktigad och alla kostnader korrekt redovisade, normalt inom ett
par år från att beslut om bidrag fattats.
Kommunerna har fortfarande möjlighet att lämna in en ansökan om statsbidrag.
Inlämnade ansökningar kommer även fortsättningsvis handläggas av MSB och
kvalitetsgranskas tillsammans med experter från SMHI och SGI.
Mer information om statsbidraget och hur man söker finns här:
https:/ / www.msb.se / sv / amnesomraden / skydd-mot-olyckor-och-farliga amnen / na turo lyckor-och-klima t / stats bidrag-vid-na turolvckor /
Om läget förändras kommer ytterligare information publiceras på MSB:s hemsida.

Mette Lindahl Olsson

i~
-CJ
Erik Bero

Enhetschef

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Postadress:
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984
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Information om ny omgång av miljööverenskommelser
2022–2025
Länsstyrelsen Värmland vill med detta brev förklara hur vi planerar upplägget med nästa
omgång av miljööverenskommelser. Vi ser gärna att så många organisationer som möjligt
vill delta, och vill därför ge er tid att planera och avsätta resurser till miljömålsåtgärder
under de kommande åren.
Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen
I mars kommer vi att skicka ut Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen på remiss. Syftet
med åtgärdsprogrammet är att öka förutsättningarna för att nå de nationella
miljökvalitetsmålen och därmed förbättra miljötillståndet i länet. Programmet ligger också
till grund för arbetet med miljööverenskommelserna. Vi har utgått från det första
åtgärdsprogrammet för åren 2018–2020, och de Fokusområden som då togs fram
tillsammans med länets aktörer. De var:

1.
2.
3.
4.
5.

Hållbar samhällsplanering
Hållbar vattenförvaltning
Hållbart brukande av skogs- och odlingslandskap
Minskad klimatpåverkan
Hälsa och livsstil

Inom varje Fokusområde har vi under förra året tagit fram förslag på ett antal
åtgärdsområden där vi behöver kraftsamla och samverka för att röra oss mot miljömålen.
Urvalet gjordes tillsammans med flera olika regionala aktörer. I framtagandet av
åtgärdsområden har vi använt oss av följande urvalskriterier:

1. Området ska lämpa sig väl att samarbeta kring i länet.
2. Vi har regional rådighet och resurser inom området.
3. Glappet är stort mellan målbilden för området och nuläget.
Av de förslag som kom in har Länsstyrelsen valt ut ett eller två åtgärdsområden per
Fokusområde. Det kan till exempel handla om pollinering inom Fokusområdet Hållbart
brukande av skogs- och odlingslandskap eller grön infrastruktur i planeringen inom
Fokusområdet Hållbar samhällsplanering. Vi har valt att prioriterat områden där
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Länsstyrelsen har kompetens, resurser eller uppdrag, för att på så vis kunna stötta och
samordna arbetet på bästa sätt. Åtgärdsområden är alltså de utpekade områden vi samarbetar
kring under programperioden och där organisationerna åtar sig att genomföra åtgärder som
skrivs in i en miljööverenskommelse. Arbetssättet ger förutsättningar för ett mer effektivt
arbete eftersom vi kan få draghjälp av varandra i länet.
Nytt för kommande programperiod
En förändring från den första omgången med överenskommelser är att vi har minskat ner på
de så kallade åtgärdsområdena, alltså områden där ni kan välja att genomföra åtgärder i era
kommande miljööverenskommelser. Anledningen är att vi vill jobba mer fokuserat och
koncentrera oss på några färre områden, för att tydligare kunna samordna åtgärdsarbetet i
länet.
En annan nyhet är att det till åtgärdsområdena kommer att finns en åtgärdskatalog med
förslag på formuleringar på åtgärder att lyfta in i era miljööverenskommelser. Det kommer
dock finnas möjlighet att påverka exakt hur ni väljer att formulera åtgärden. Vi tror att det
kan leda till att vi få mer likriktade åtgärder som är lättare att följa upp, jämföra med
varandra samt att det blir lättare att se den totala effekten när flera aktörer gör samma
åtgärder.
För att få mer driv i åtgärdsarbetet har vi även en idé om att skapa arbetsgrupper kring de
prioriterade åtgärdsområdena. I grupperna vill vi gärna se representanter från olika typer av
organisationer och verksamheter med varierande kompetenser. Arbetsgruppens uppgifter
skulle kunna vara att stötta arbetet inom ett mer avgränsat område, till exempel
laddinfrastruktur eller grönstrukturplaner. Arbetsgruppen skulle kunna ta fram checklistor,
söka projektmedel för någon projektidé, bjuda in till kompetenshöjande webbinarium med
mera. Er organisation får därför gärna även se över möjligheten att bistå i någon eller några
arbetsgrupper med personella resurser. Ni kommer kunna styra hur mycket tid ni väljer att
lägga ner i arbetsgruppen, men ett minimum är cirka fyra arbetsmöten per år. Vi kommer
inte kunna ge någon ersättning för arbetstiden, men delar av Länsstyrelsens miljömålsmedel
kommer kunna användas till att t.ex. bjuda in externa föreläsare eller liknande.

Viktiga hållpunkter
Mars-maj: Åtgärdsprogram med åtgärdskatalog på remiss.
Maj: Åtgärdsprogrammet omformas efter de synpunkter som kommit in och
åtgärdskatalogen kompletteras med de åtgärdsförslag som kommit in.
Januari 2022: Nya miljööverenskommelser tecknas och gäller till och med 2025.
Feb 2022 och framåt: Genomförande av åtgärder och arbete i arbetsgrupperna.

Nästa steg?
I mars kommer vi att skicka ut åtgärdsprogrammet för miljömålen på remiss. I ert remissvar
vill vi ha svar på om er organisation har för avsikt att skriva en ny miljööverenskommelse
för perioden 2022–2025.
I utskicket kommer vi även att skicka med den slutgiltiga uppföljningen av samtliga
deltagande organisationers åtgärder i den första omgången av miljööverenskommelserna.

Storfors kommun
2020-12

Inskrivna arbetslösa i december 2020 som andel (%)
av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
Länen
Inskrivna
Förändring i
arbetslösa procentenheter*
Södermanlands län
11,3%
1,1%
Skåne län
11,1%
1,3%
Gävleborgs län
10,7%
0,7%
Västmanlands län
10,6%
1,4%
Blekinge län
10,2%
0,2%
Kronobergs län
9,3%
0,9%
Örebro län
9,2%
1,1%
Östergötlands län
9,0%
0,7%
Västernorrlands län
9,0%
0,2%
Riket
8,8%
1,4%
Värm lands län
8,7%
1,0%
Stockholms län
8,4%
2,2%
Västra Götalands län
8,3%
1,7%
Kalmar län
8,1%
0,4%
Uppsala län
7,8%
1,9%
Dalarnas län
7,7%
1,2%
Jönköpings län
7,5%
0,9%
Jämtlands län
7,2%
0,7%
Hallands län
7,1%
1,1%
Gotlands län
7,1%
1,0%
Norrbottens län
6,9%
0,6%
Västerbottens län
6,7%
0,8%

Kommun

* Jämfört med samma månad 2019

Inskrivna arbetslösa, december 2020, som andel (%)
av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
Värmlands kommuner
Kommun
Filipstad
Säffle
Storfors
Kristinehamn
Grums
Munkfors
Riket
Karlstad
Värm lands län
Eda
Hagfors
Forshaga
Arvika
Årjäng
Kil
Torsby
Sunne
Hammarö

Inskrivna
Förändring i
arbetslösa procentenheter*
11,9%
-0,8%
11,6%
0,2%
10,8%
1,6%
10,6%
1,0%
9,9%
1,0%
9,2%
-0,9%
8,8%
1,4%
8,8%
1,2%
8,7%
1,0%
8,7%
1,7%
8,4%
1,4%
8,2%
0,6%
8,1%
1,4%
7,4%
1,8%
7,2%
1,2%
7,1%
1,2%
6,8%
1,2%
5,2%
0,8%

* Jämfört med samma månad 2019

Inskrivna arbetslösa, december 2020, som andel (%)
av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år
Värmlands kommuner
Kommun
Kristinehamn
Säffle
Storfors
Kil
Forshaga
Grums
Arvika
Hammarö
Torsby
Filipstad
Värm lands län
Munkfors
Hagfors
Årjäng
Riket
Karlstad
Sunne
Eda

Inskrivna
Förändring i
arbetslösa procentenheter*
18,0%
5,6%
17,5%
1,6%
17,2%
2,3%
16,8%
6,4%
16,6%
2,9%
16,4%
3,4%
14,4%
1,6%
14,2%
3,4%
14,0%
5,4%
14,0%
-0,4%
13,5%
2,9%
13,5%
-0,2%
12,3%
3,9%
12,3%
4,1%
11,8%
2,5%
11,7%
2,9%
9,9%
1,6%
9,7%
0,5%

* Jämfört med samma månad 2019

Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 16-64 år,
2018-2020

Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 18-24 år,
2018-2020

Storfors kommun

Tid utan arbete

Storfors kommun

Arbetslösheten för olika grupper
december 2020

Storfors kommun

Kvarstående inskrivna som tillhör etableringen,
2018-2020

Antal inskrivna arbetslösa med en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga, 2020-12

Utbildningsnivå för inskrivna arbetslösa,
2020-12

Antal nyanmälda platser i Värmlands län
per månad 2018-2020

I december har det
utannonserats tjänster
inom vården för
vaccinering mot covid19. Pga. osäkerhet
kring antalet är dessa
ännu inte med i
statistiken.

På grund av tekniska problem
ingår platser anmälda sista
veckan i september 2020
stället i stapeln för oktober
månad.

Antal nyanmälda platser i Värmlands län
2018-2020, ackumulerat per år

Varsel Värmlands län

För veckovis varselstatistik, se Arbetsförmedlingens hemsida (scrolla en bit ner på sidan)

Storfors kommun
2021-01

Inskrivna arbetslösa, januari 2021 som andel (%)
av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
Länen
Inskrivna
Förändring i
arbetslösa procentenheter*
Södermanlands län
11,2%
1,0%
Skåne län
11,0%
1,2%
Gävleborgs län
10,9%
0,7%
Västmanlands län
10,6%
1,4%
Blekinge län
10,3%
0,2%
Kronobergs län
9,2%
0,7%
Västernorrlands län
9,1%
0,2%
Örebro län
9,1%
1,0%
Östergötlands län
8,9%
0,6%
Riket
8,8%
1,3%
Värm lands län
8,8%
1,0%
Stockholms län
8,4%
2,1%
Västra Götalands län
8,3%
1,7%
Kalmar län
8,2%
0,3%
Dalarnas län
7,7%
1,1%
Uppsala län
7,6%
1,8%
Jönköpings län
7,5%
0,9%
Gotlands län
7,4%
1,2%
Jämtlands län
7,2%
0,7%
Hallands län
7,1%
1,1%
Norrbottens län
7,0%
0,7%
Västerbottens län
6,6%
0,7%

Kommun

* Jämfört med samma månad 2020

Inskrivna arbetslösa, januari 2021, som andel (%)
av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
Värmlands kommuner

Kommun
Filipstad
Säffle
Kristinehamn
Storfors
Grums
Munkfors
Eda
Riket
Värm lands län
Hagfors
Karlstad
Forshaga
Arvika
Årjäng
Torsby
Kil
Sunne
Hammarö

Inskrivna
Förändring i
arbetslösa procentenheter*
12,2%
-0,5%
11,8%
0,0%
10,7%
1,0%
10,7%
1,6%
10,6%
1,8%
9,8%
-0,4%
9,3%
2,0%
8,8%
1,3%
8,8%
1,0%
8,7%
1,4%
8,7%
1,0%
8,6%
0,8%
8,2%
1,0%
7,4%
1,5%
7,1%
1,2%
7,0%
0,6%
6,9%
1,3%
5,3%
0,9%

* Jämfört med samma månad 2020

Inskrivna arbetslösa, januari 2021, som andel (%)
av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år
Värmlands kommuner
Kommun
Storfors
Forshaga
Kristinehamn
Säffle
Grums
Kil
Munkfors
Arvika
Filipstad
Hammarö
Värm lands län
Torsby
Hagfors
Årjäng
Riket
Karlstad
Eda
Sunne

Inskrivna
Förändring i
arbetslösa procentenheter*
19,2%
4,4%
19,0%
5,4%
18,0%
4,9%
17,9%
0,1%
17,9%
4,7%
16,1%
4,2%
15,9%
1,3%
15,6%
1,7%
15,1%
0,8%
14,2%
3,6%
13,8%
2,7%
13,5%
4,8%
13,1%
4,0%
12,5%
4,5%
11,8%
2,2%
11,6%
2,3%
11,5%
2,0%
10,0%
1,7%

* Jämfört med samma månad 2020

Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 16-64 år,
2019-2021

Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 18-24 år,
2019-2021

Storfors kommun

Tid utan arbete

Storfors kommun

Arbetslösheten för olika grupper
januari 2021

Storfors kommun

Kvarstående inskrivna som tillhör etableringen,
2019-2021

Antal inskrivna arbetslösa med en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga, 2021-01

Utbildningsnivå för inskrivna arbetslösa,
2021-01

Antal nyanmälda platser i Värmlands län
per månad 2019-2021

I december 2020
utannonserades
tjänster inom vården för
vaccinering mot covid19. Pga. osäkerhet
kring antalet är dessa
ännu inte med i
statistiken.

På grund av tekniska problem
ingår platser anmälda sista
veckan i september 2020
stället i stapeln för oktober
månad.

Antal nyanmälda platser i Värmlands län
2019-2021, ackumulerat per år

Varsel Värmlands län

För veckovis varselstatistik, se Arbetsförmedlingens hemsida (scrolla en bit ner på sidan)

STORFORS
KOMMUN

2021-03-04

Personal- och folkhälsa

Statistikredovisning sjukfrånvaro 2021-01
Sjukfrånvaron för januari 2021, är 9,41 % jämfört med 6,91 % år 2020. Verksamheterna
påverkas alltjämt av den pågående pandemin med covid-19.

Februari och mars är månader som statistiskt har den högsta korttidsfrånvaro, med influensa
och magsjuka som bakomliggande orsaker. Sjukfrånvaron har under 2020 påverkas v covid19 och de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten angett om att stanna hemma vid
sjukdomssymptom, för att minska spridningen av pandemin. Regeringen har också fattat
snabba beslut om temporärt avskaffad karensavdrag samt slopat krav på läkarintyg vid kortare
sjukdomsperioder.
Den stegring av sjukfrånvaron som skedde under mars och oktober och november månad
2020 visar att arbetsgivaren och medarbetarna hörsammat Folkhälsomyndighettens allmänna
råd om att stanna hemma från arbetet vid sjukdomssymptom.

STORFORS
KOMMUN

Flerårsstatistik sjukfrånvaro från Kolada.se.

Medarbetarenkät 2019
En del i det lokala förebyggande arbetsmiljöarbetet är medarbetarenkäten och det
efterföljande gemensamma arbetet på arbetsplatsen. Chef med arbetsmiljöansvar leder arbetet
och som resurser finns skyddsombud, företagshälsovård och personalavdelningen. Under
2019 har en ny medarbetarenkät genomförts. Undersökningen 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. Av den totala enkäten är nio delfrågor nyckeltalet HME, Hållbart
medarbetarengagemang, som Sveriges kommuner och regioner utarbetat. Resultaten från
enkäten visar att Storfors kommun för andra året i rad fått en toppnotering bland kommunala
arbetsgivare i Sverige gällande indexet HME vilket är positivt ur arbetsmiljöperspektiv men
också gällande att rekrytera och behålla kompetens.

Daniel Bekking
Personalchef

Rapport kö till boenden
Särskilt boende
Datum

2021-03-03

Antal
personer
som
väntar på
plats
1

Summa
totalt

1

Beslutsdatum/
kommentar

Korttidsvistelse

Verkställt
datum

Där av
personer
som väntat
mer än 3
månader

2021-03-02

Beläggning : 2021-03-03 Sjögläntan: 40/37

Antal
personer
som
väntar
på plats
0

Beslutsdatum/
kommentar

Verkställt
datum

0

Humlegården: 11/5

Humlegården Korttid: 8/3

Betalningsansvar
Där av
personer
som väntat
mer än 3
månader

Antal
personer

Aktuell
kostnad

Utskrivet: 2021-03-08 17:07
Utskrivet av: Lennart Aronsson

Delegationsbeslut

Beslutsdatum
2021-02-04

DNR
KS/2021:56

Beslutsnummer
KSDEL/2021 § 1

2020-08-31

KS/2021:96

KSDEL/2021 § 2

2021-03-08

KS/2021:91

KSDEL/2021 § 3

Ärende
Begäran om utlåtande angående ansökan
om tillbyggnad av komplementbyggnad
samt rivning av en del av en befintlig
komplementbyggnad inom fastigheten
ÄMTEN 12 (LUNGSUND ÄMTEN 6), dnr BY 2020-000364
Avskrivning av fordringar

Delegat
Jukka Mäenpää

Remiss angående Trafikverkets
utpekande av riksintresse för
kommunikationer

Oskar Eklöf

Annette Olsson

Beslut
Tillbyggnad av komplementbyggnad samt rivning av en del av
befintlig komplementbyggnad. Teknisk chef har granskat
handlingarna mot gällande områdesbestämmelser finner inte några
hinder att tillstyrka bygglov/rivningslov i ovanstående ärende.
Yttrande lämnat med vidaredelegation från kommunchef,
delegationsordningen punkt 33.1.
Avskrivning av fordringar enligt dödsboanmälan,
Faktura 40007603 1 475 kr
Faktura 40007426 2 125 kr
Faktura 40007247 2 125 kr
Länsstyrelsen som besvarar remissen men vi har möjlighet att lämna
synpunkter. Vi är endast indirekt berörda av att Nobelbanan utpekas
som riksintresse. Storfors kommun avstår att besvara remissen,
avstämt med KSo. Beslut på vidaredelegation av Kch i enligthet med
delegationsordningen punkt 33.2.

Delegationsbeslut

Beslutsdatu
m

2021-01-01

- 2021-01-31

Beslutsperiod
Beslut

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

-

Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare

Beslutsdatum

Beslutsfattare

2021-01-04
2021-01-04
2021-01-05
2021-01-07
2021-01-07
2021-01-11
2021-01-13
2021-01-13
2021-01-18
2021-01-18
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-21
2021-01-21
2021-01-21

Elisabeth Berglund
(Handläggare
ekonomiskt
Elisabeth
Berglund
bistånd)
(Handläggare
Maja
Koivuranta
ekonomiskt
(Enhetschef
bistånd) Berglund
IFO)
Elisabeth
(Handläggare
Elisabeth
Berglund
ekonomiskt
bistånd)
(Handläggare
Sara
Rotheliusekonomiskt
bistånd)
(Jourhandläggare)
Heidi
Larsson (Handläggare
ekonomiskt
bistånd)
Heidi
Larsson
(Handläggare
ekonomiskt
Heidi
Larsson
bistånd)
(Handläggare
ekonomiskt
bistånd)
Elisabeth
Berglund
(Handläggare
Elisabeth
Berglund
ekonomiskt
bistånd) Berglund
(Handläggare
Elisabeth
ekonomiskt
bistånd)
(Handläggare
Heidi
Larsson ekonomiskt
(Handläggare
bistånd) Berglund
ekonomiskt
bistånd)
Elisabeth
(Handläggare
Elisabeth
Berglund
ekonomiskt
bistånd) Berglund
(Handläggare
Elisabeth
ekonomiskt
bistånd) Berglund
(Handläggare
Elisabeth
ekonomiskt
bistånd) Berglund
(Handläggare
Elisabeth
ekonomiskt
bistånd)
(Handläggare
ekonomiskt
bistånd)

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Begäran avslutas
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall enl. 9 § 10 p Daglig verksamhet
Bifall enl. 9 § 2 p Personlig assistans

- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- 2021-01-15
- 2021-01-15
- 2021-01-21
- 2021-01-21
- 2021-01-26
- 2021-01-26
- 2021-01-26
- 2021-01-26
- 2021-01-26
2021-01-08 Tillsvidare - 2021-012021-01-14
14
2021-01-28
Tillsvidare 2021-01-26
Tillsvidare - 2021-012021-01-21
22

2021-01-25
2021-01-25
2021-01-25
2021-01-26
2021-01-26
2021-01-26
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-29
2021-01-15
2021-01-15
2021-01-21
2021-01-21
2021-01-26
2021-01-26
2021-01-26
2021-01-26
2021-01-26
2021-01-07
2021-01-14
2021-01-27
2021-01-26
2021-01-21

Heidi Larsson (Handläggare
ekonomiskt
Heidi
Larsson
bistånd)
(Handläggare
Heidi
Larsson
(Handläggare
ekonomiskt
bistånd)
ekonomiskt
bistånd)
Elisabeth
Berglund
(Handläggare
Elisabeth
Berglund
ekonomiskt
bistånd)
(Handläggare
Heidi
Larsson ekonomiskt
(Handläggare
bistånd) Berglund
ekonomiskt
Elisabeth
bistånd)
Elisabeth
Berglund
(Handläggare
ekonomiskt
(Handläggare
Elisabeth
ekonomiskt
bistånd) Berglund
Elisabeth
bistånd) Berglund
(Handläggare
ekonomiskt
(Handläggare
ekonomiskt
bistånd) Berglund
Elisabeth
bistånd) Berglund
Elisabeth
(Handläggare
ekonomiskt
bistånd)
(Handläggare
Heidi
Larsson ekonomiskt
(Handläggare
bistånd)
ekonomiskt
bistånd)
Heidi
Larsson
(Handläggare
ekonomiskt
Elisabeth
Berglund
bistånd)
(Handläggare
Maja
Koivuranta
ekonomiskt
(Enhetschef
bistånd)
IFO)
Maja
Koivuranta (Enhetschef
IFO) Haraldsson
Annika
(Biståndshandläggare/LSS
Maja
Koivuranta (Enhetschef
handläggare)
IFO)
Marina
Collstam (Enhetschef
IFO) Collstam (Enhetschef
Marina
IFO) Collstam (Enhetschef
Marina
IFO) Collstam (Enhetschef
Marina
IFO) Haraldsson
Annika
(Biståndshandläggare/LSS
Annika
Haraldsson
handläggare)
(Biståndshandläggare/LSS
Lovisa
Liljegren
handläggare)
(Biståndshandläggare)
Lovisa
Liljegren
(Biståndshandläggare)
Lovisa
Liljegren (LSS
handläggare)
Annika
Haraldsson
(Biståndshandläggare/LSS
handläggare)

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

2021-01-04
13
2021-01-04
2021-01-05
31
10
2021-01-11
2021-01-13
30
14
2021-01-15
2021-01-25
31
31
2021-02-01
2021-02-01
31
31
2021-02-01
2021-01-08
31
08
2021-01-11
11
2021-01-11
11
2021-01-19
19
2021-01-13
Tillsvidare
2021-01-25
Tillsvidare
2021-01-06
31
2021-01-05
28
2021-01-05
06
2021-01-18
18
2021-01-11
01
2021-01-09
30
2021-01-11
12
2021-01-11
11
2021-01-13
31
2021-01-11
31
2021-01-13
31
2021-01-14
31
2021-02-01
31

-

2021-012021-032021-022021-112021-012021-122021-052022-012022-012022-012021-072021-072021-072021-07-

2021-032021-022021-012021-012021-022021-112021-012021-012021-032021-122021-122022-012022-01-

2021-01-04
2021-01-04
2021-01-05
2021-01-11
2021-01-13
2021-01-15
2021-01-22
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-29
2021-01-07
2021-01-07
2021-01-08
2021-01-19
2021-01-13
2021-01-25
2021-01-04
2021-01-04
2021-01-05
2021-01-05
2021-01-07
2021-01-08
2021-01-11
2021-01-11
2021-01-11
2021-01-11
2021-01-11
2021-01-13
2021-01-15

Maja Koivuranta (Enhetschef
IFO) Koivuranta (Enhetschef
Maja
Marina
IFO) Collstam (Enhetschef
IFO) Koivuranta (Enhetschef
Maja
Maja
IFO) Koivuranta (Enhetschef
IFO) Koivuranta (Enhetschef
Maja
Sara
IFO) Rothelius
(Vuxenhandläggare)
Maja
Koivuranta (Enhetschef
Maja
IFO) Koivuranta (Enhetschef
IFO) Collstam (Enhetschef
Marina
Emma
IFO) Gärestam
(Socialsekreterare)
Emma
Andersson
(Socialsekreterare)
Emma
Andersson
(Socialsekreterare)
Sara
Andersson
(Socialsekreterare)
Annika
Haraldsson
(Biståndshandläggare/LSS
Annika
Haraldsson
handläggare)
(Biståndshandläggare/LSS
Annika
Haraldsson
handläggare)
(Biståndshandläggare/LSS
Annika
Haraldsson
handläggare)
(Biståndshandläggare/LSS
Annika
Haraldsson
handläggare)
(Biståndshandläggare/LSS
Annika
Haraldsson
handläggare)
(Biståndshandläggare/LSS
Annika
Haraldsson
handläggare)
(Biståndshandläggare/LSS
Lovisa
Liljegren
handläggare)
(Biståndshandläggare)
Annika
Haraldsson
(Biståndshandläggare/LSS
Lovisa
Liljegren
handläggare)
(Biståndshandläggare)
Annika
Haraldsson
(Biståndshandläggare/LSS
Lovisa
Liljegren
handläggare)
(Biståndshandläggare)
Lovisa
Liljegren
(Biståndshandläggare)
Annika
Haraldsson
(Biståndshandläggare/LSS
Lovisa
Liljegren
handläggare)
(Biståndshandläggare)

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

2021-01-18
30
2021-01-20
2021-01-18
31
30
2021-01-25
2021-01-25
25
25
2021-02-01
2021-02-01
31
31
2021-01-22
2021-01-25
31
29
2021-01-25
2021-02-01
31
31
2021-02-01
31
2021-02-01
31
2021-02-01
31
2021-02-01
31
2021-01-26
31
2021-02-01
31
2021-01-27
31
2021-02-01
30
2021-01-27
31
2021-01-29
Tillsvidare
2021-01-29
31
2021-01-29
31
2021-01-08
09
2021-01-19
31
2021-02-01
01
2021-01-01
31
2021-01-11
31
2021-02-01
28

-

2021-112021-102021-112021-012021-012022-012021-032021-122021-012021-032022-012022-012022-012022-012022-012022-012021-082021-052021-062021-082021-052021-032021-042021-072021-072021-012021-012021-02-

2021-01-18
2021-01-18
2021-01-18
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-21
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-25
2021-01-25
2021-01-25
2021-01-25
2021-01-26
2021-01-26
2021-01-26
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-29
2021-01-08
2021-01-19
2021-01-26
2021-01-07
2021-01-11
2021-01-18

Lovisa Liljegren
(Biståndshandläggare)
Lovisa
Liljegren
(Biståndshandläggare)
Annika
Haraldsson
Annika
Haraldsson
(Biståndshandläggare/LSS
(Biståndshandläggare/LSS
Annika
Haraldsson
handläggare)
Annika
Haraldsson
handläggare)
(Biståndshandläggare/LSS
(Biståndshandläggare/LSS
handläggare)
Annika
Haraldsson
handläggare)
Annika
Haraldsson
(Biståndshandläggare/LSS
(Biståndshandläggare/LSS
Annika
Haraldsson
handläggare)
Annika
Haraldsson
handläggare)
(Biståndshandläggare/LSS
(Biståndshandläggare/LSS
handläggare)
Annika
Haraldsson
handläggare)
Annika
Haraldsson
(Biståndshandläggare/LSS
handläggare)
(Biståndshandläggare/LSS
Annika
Haraldsson
handläggare)
(Biståndshandläggare/LSS
Annika
Haraldsson
handläggare)
(Biståndshandläggare/LSS
Annika
Haraldsson
handläggare)
(Biståndshandläggare/LSS
Annika
Haraldsson
handläggare)
(Biståndshandläggare/LSS
Annika
Haraldsson
handläggare)
(Biståndshandläggare/LSS
Annika
Haraldsson
handläggare)
(Biståndshandläggare/LSS
Annika
Haraldsson
handläggare)
(Biståndshandläggare/LSS
Lovisa
Liljegren
handläggare)
(Biståndshandläggare)
Lovisa
Liljegren
(Biståndshandläggare)
Annika
Haraldsson
(Biståndshandläggare/LSS
Lovisa
Liljegren
handläggare)
(Biståndshandläggare)
Elisabeth
Berglund
(Handläggare
Heidi
Larsson ekonomiskt
(Handläggare
bistånd) Berglund
ekonomiskt
bistånd)
Elisabeth
(Handläggare
Elisabeth
Berglund
ekonomiskt
bistånd)
(Handläggare
Heidi
Larsson ekonomiskt
(Handläggare
bistånd)
ekonomiskt
Heidi
Larsson
bistånd)
(Handläggare
ekonomiskt bistånd)

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

2021-02-01
28
2021-02-01
2021-02-01
28
28
2021-01-19
2021-02-01
18
28
2021-01-19
2021-02-01
18
28
2021-02-01
2021-02-01
28
28
2021-02-01
2021-02-01
28
28
2021-02-01
28
2021-02-01
28
2021-01-21
20
2021-02-01
28
2021-02-01
28
2021-01-21
20
2021-02-01
28
2021-02-01
28
2021-02-01
28
2021-02-01
28
2021-02-01
28
2021-02-01
28
2021-02-01
28
2021-02-01
28
2021-02-01
28
2021-02-01
28
2021-02-01
28
2021-01-01
31

-

2021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-022021-01-

2021-01-18
2021-01-18
2021-01-18
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-21
2021-01-21
2021-01-21
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-22
2021-01-25
2021-01-25
2021-01-25
2021-01-25
2021-01-26
2021-01-26
2021-01-26
2021-01-26
2021-01-27

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

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
Fastställelse enl. 1 kap. 4 § FB S-protokoll
Fastställelse enl. 1 kap. 4 § FB S-protokoll
Fastställelse enl. 1 kap. 4 § FB S-protokoll
Läkarundersökning enl. 9 § LVM
Verkställighetsbeslut 4:1 - BoU
Antal beslut
Antal
beslutsfattare

146
13

2021-02-01 28
2021-02-01
2021-02-01
28
28
2021-01-01
2021-02-01
31
28- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
2021-01-05 10

2021-022021-022021-022021-012021-02-

2021-01-27
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-18
2021-01-18
2021-01-18
2021-01-28
2021-02- 2021-01-05

Elisabeth Berglund
Elisabeth
Berglund
(Handläggare
ekonomiskt
(Handläggare
ekonomiskt
bistånd) Berglund
Elisabeth
bistånd) Berglund
Elisabeth
(Handläggare
ekonomiskt
(Handläggare
Heidi
Larsson ekonomiskt
(Handläggare
bistånd)
bistånd)Gärestam
ekonomiskt
Emma
bistånd)
Emma
Gärestam
(Familjerättshandläggare)
(Familjerättshandläggare)
Emma
Gärestam
Maja
Koivuranta (Enhetschef
(Familjerättshandläggare)
IFO) Andersson
Sara
(Socialsekreterare)

Delegationsbeslut
2021-03-02
Beslutsdatu

2021-02-01

- 2021-02-28

Beslutsperiod
Beslut

Avslag begäran om insats enligt LSS
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Beslutsdatum Beslutsfattare

-

Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare

2021-02-12
2021-02-03
2021-02-05
2021-02-10
2021-02-12
2021-02-12
2021-02-15
2021-02-15
2021-02-16
2021-02-16
2021-02-16
2021-02-16
2021-02-16
2021-02-16
2021-02-17
2021-02-17
2021-02-18
2021-02-18

Lovisa Liljegren (LSS
Maja Koivuranta (Enhetschef
Elisabeth Berglund
Elisabeth Berglund
Elisabeth Berglund
Elisabeth Berglund
Elisabeth Berglund
Elisabeth Berglund
Elisabeth Berglund
Elisabeth Berglund
Elisabeth Berglund
Elisabeth Berglund
Elisabeth Berglund
Heidi Larsson (Handläggare
Elisabeth Berglund
Heidi Larsson (Handläggare
Elisabeth Berglund
Heidi Larsson (Handläggare

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avsluta bifall
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall enl. 9 § 2 p Personlig assistans
Bifall enl. 9 § 2 p Personlig assistans
Bifall enl. 9 § 2 p Personlig assistans
Bifall enl. 9 § 2 p Personlig assistans
Bifall enl. 9 § 2 p Personlig assistans
Bifall enl. 9 § 6 p Korttidsvistelse utanför hem
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- 2021-06-14
- Tillsvidare
- 2021-02-03
- 2021-02-22
- 2021-02-23
- 2021-02-25
2021-02-02 2021-02-18 - 2021-022021-02-01 - 2021-022021-02-01 - 2021-022021-02-08 - 2021-022021-02-15 - 2021-022021-03-01 - 2023-022021-04-01 - 2022-032021-01-29 - 2021-08-

2021-02-18
2021-02-19
2021-02-22
2021-02-22
2021-02-22
2021-02-22
2021-02-22
2021-02-22
2021-02-23
2021-02-24
2021-02-24
2021-02-24
2021-02-25
2021-02-25
2021-02-16
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Vad är Kommunens Kvalitet i Korthet?
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som pågått sedan 2006 och i dagsläget
omfattar cirka 260 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom att årligen ta fram och jämföra resultat
med varandra för att utveckla kvaliteten på tjänsterna. Det utvecklas succesivt och idag kan vi med
belägg påstå att de nyckeltal som utvecklats och används är stabila och i allra högsta grad relevanta, även
i kristider. Men KKiK är mer än en samling relevanta nyckeltal. Det är också en arena för att och
utveckla och vässa styrningen och ledningen i kommunen.
Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de
förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen med medborgarna. Det finns således ett
politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i områdena och
underliggande nyckeltal.
Följande vägledande principer definierar KKiK:
•

KKiK har ett politiskt ägarskap och utgår från KFs perspektiv med styrning och medborgardialog i fokus

•

KKiK utvecklas i samarbete mellan SKR, RKA och medlemmarna

•

Nyckeltalens antal ska vara begränsat

•

Nyckeltalen ska spegla kvalitet, ekonomi och beröra såväl välfärdsuppdraget som utvecklingen av
lokalsamhället

•

Nyckeltalen ska vara jämförbara

•

Nyckeltal som kommunen inte kan, eller i ringa utsträckning kan påverka, ska helst inte användas.

Hur kan du använda rapporten?
I rapporten kan du ta del av just din kommuns resultat för nyckeltalen inom KKiK under de tre senaste
åren. Resultaten redovisas i den kolumn som avser det år de släpptes. Saknas siffror för 2020 beror det
troligen på at det inte finns nationell statistik för året, alternativt har din kommun inte rapporterat in.
För varje resultat finns en färgmarkering; grön, gul eller röd, som visar din kommuns värde relativt
landets andra kommuner. Är färgen grön tillhör kommunen de 25 procent av kommunerna med bäst
resultat, gul motsvarar de 50 procent i mitten och följaktligen står röd för de 25 procent av kommunerna
som har minst fördelaktigt resultat. Den text som följer respektive tabell ger en översiktlig, beskrivande
analys av resultaten för nyckeltalen på en nationell nivå.
Genom rapporten kan du dels följa din kommuns resultat över tid, dels jämföra dig med landets andra
kommuner. Det ger dig en bra utgångspunkt för vad era utmaningar är och vad ni bör arbeta vidare med.
För att fördjupa analysen behöver du går in i Kolada (www.kolada.se). Där kan du se skillnader mellan
kön, jämföra din kommun med liknande kommuner och mycket, mycket mer!
Vi hoppas att rapporten ska stimulera dig till analys och förbättringsåtgärder! Vi hoppas också att
rapporten ska underlätta för dig att sprida resultaten bland förtroendevalda, tjänstepersoner och
medborgare i din kommun.
Lycka till önskar projektledningen för KKiK
Leif Eldås, SKR
Hanna Lundborg, SKR
Maria Price, RKA
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Storfors kommun
Barn och unga
2018

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

2019

2020

6.5

4.9

133 043

139 208

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i
svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)

87

79

95.0

..

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

95.0

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

100.0

-

86.4
95.7

91.4

95.5

96.0

100.0

100.0

135 104

141 957

..

..

..

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

68.5

65.9

60.0

Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor, andel (%)

20.0

31.6

122 582

122 949

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år

23.9

24.7

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år

5

5

Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)

-

-

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)
Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev

..

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev

OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till andra kommuner

25 %
50 %
bästa mittersta

Personaltätheten i förskolan sjunker något till snittet 5,2 barn per årsarbetare. Under de senaste tjugo åren
har personaltätheten varit högre vid tre tillfällen. År 2006, 2017 och 2018 var det 5,1 barn per årsarbetare.
Behörigheten till gymnasiet förbättras för både flickor och pojkar. Skillnaden mellan pojkars och flickors
resultat är störst i landsbygds- och lågpendlingskommuner och minst i pendlingskommuner nära storstad
eller större stad. Detta behöver analyseras vidare lokalt. Könsskillnaden är dock mycket mindre än den
skillnad som finns mellan elever med grundskole- respektive högskoleutbildade föräldrar. Bara hälften av
eleverna med grundskoleutbildade föräldrar klarar grundskolan och blir behöriga till gymnasiet. Detta är
ett missförhållande som kräver krafttag.
Nio av tio elever får godkänt i idrott och hälsa men här finns mycket stora variationer mellan skolenheter,
där det i vissa skolor endast är hälften av eleverna som fått godkänt betyg. Här behövs lokal analys.
Andelen elever som tar examen från gymnasiet inom 4 år är relativt stabilt sedan 2015 med ca 66 % för
pojkar och 75% för flickor. I detta resultat ingår också de elever som började gymnasiet på
introduktionsprogram, exempelvis nyinvandrade elever.
Idrottandet minskar i landet bland såväl flickor som pojkar och i alla åldersgrupper. Ur ett
folkhälsoperspektiv är det en negativ utveckling. Aktivitetstillfällen för barn och unga på bibliotek har ökat
påtagligt senaste året (2019) i landet.
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25 %
sämsta

Storfors kommun
Stöd och omsorg
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)

2018

2019

2020

-

-

-

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd,
andel (%)
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

6 953

8 674

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS §
9.9, medelvärde
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel
(%)
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv

-

5 417

-

-

-

-

5 997

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt
boende, medelvärde
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+
OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till andra kommuner

-

-

100

88

80

95

97

92

293 582

331 860

25 %
50 %
bästa mittersta

Resultaten från genomförda brukarbedömningar inom området har legat stabilt de senaste fyra
åren, sett till rikets snitt. Men vid bedömningen av hemtjänsten utifrån en helhetssyn varierar
spridningen från 65-100% och bedömningen av särskilt boende varierar spridningen från 52100%. I den egna analysen är det viktigt att resultaten bryts ner på enhetsnivå, för att spåra trender
och utvecklingsområden.
Utifrån rikets snitt har väntetiden för beslut om försörjningsstöd ökat i förhållande till de två
senaste åren. Så även väntetiden för plats på LSS boende, medans väntetiden för plats på särskilt
boende för äldre har förbättrats något. Men sammantaget ligger väntetiden till särskilt boende på
en högre nivå de två senaste åren i förhållande till en längre tidigare trend, vilket är alarmerande.
Väntetid är för övrigt en mycket viktig trygghetsaspekt generellt sett, men framför allt för utsatta
målgrupper. Är väntetiderna orimligt långa bör det vara ett prioriterat område att åtgärda.
Personalkontinuiteten för äldre som har omfattande omsorgsbehov, och får stöd av hemtjänsten
minst två gånger om dagen, har minskat i förhållande till förra året, vilket är positivt. Men
spridningen ligger mellan 7-23 personer. I den egna kommunen är det även viktigt att analysera
ytterfall för att vid behov kunna sätta in åtgärder för att förbättra kontinuiteten och säkra en trygg
och värdig omsorg.

3

25 %
sämsta

Storfors kommun
Samhälle och miljö
2018

2019

2020

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)

-

-

-

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)

-

-

-

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)

-

-

-

34

25

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)

47

40

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)

35

44

-

-

478

581

16.1

10.7

18

21

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller
studera, andel (%)

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för
nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till andra kommuner
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Inom området arbetsmarknad och integration finns stora könsskillnader. Vad beror det på? Kvinnor klarar
SFI bättre än män (51% jämfört med 41%), medan män i högre utsträckning kommer ut i arbete från
kommunens arbetsmarknadsverksamhet än kvinnor (40% jämfört med 36%). När det gäller dem som
lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera syns 2019 en klar försämring mot föregående år.
Mindre än hälften av männen (42%) och en dryg fjärdedel av kvinnorna (28%) arbetar eller studerar efter
att de lämnat etableringsuppdraget.
Resultatet som avser handläggningstid för bygglov varierar stort från någon enstaka dag till över 120 dagar.
Här finns inga geografiska mönster utan orsakerna behöver analyseras i respektive kommun.
Företagsklimatet enligt ÖJ Insikt (där de företagare som haft kontakt med kommunen under året står för
bedömningen) förbättras stadigt sedan 2010 och ligger nu på 73.
Vad gäller resultaten för miljömåtten har vi senaste år sett en förbättring då mängden insamlat
hushållsavfall minskat. Denna trend har brutits och mängden insamlat avfall har återigen ökat vilket är
negativt.
Andelen miljöbilar i den egna organisationen visar på stora skillnader mellan kommungrupper. I städerna
finns den högsta andelen och på landsbygden den lägsta. Detta mönster går igen vid jämförelse med totala
mängden bilar i kommunen geografiskt. Andelen miljöbilar sjunker något för varje år, delvis pga
förändrade miljöbilsdefinitioner.
Trenden för andel ekologiska livsmedel har ökat stadigt sedan 2007 men uppgången har nu planat ut.
Spridningen mellan kommuner är stor, det lägsta värdet är 6% och det högsta 83%, vilket troligen speglar
skilda ambitionsnivåer.
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Ämne: VB: KKiK resultat 2020 Storfors
Från: Mats Öman
Till: StorforsKommun
Mottaget: 2021-01-22 12:46:10
Hej,

Detta underlag vill jag att ni lägger in till kommande KSAU och sedan vidare till KS.
Lägg rapporten som egen punkt i början.
Rapport KKiK 2020 Storfors kommun – föredragande Mats Öman

Med vänlig hälsning

Mats

Från: Sveriges Kommuner och Regioner [mailto:utskick@skr.se]
Skickat: den 21 januari 2021 10:30
Till: Mats Öman <mats.oman@storfors.se>; Gunnel Eriksson <gunnel.eriksson@storfors.se>
Ämne: KKiK resultat 2020 Storfors

Hej,
Här kommer er unika rapport från KKiK med resultaten från 2020. Vi har valt denna form för att
ni ogrumlat ska kunna fokusera på era egna resultat. Sedan kan ni enkelt gå in på databasen
Kolada och jämföra era resultat med andra kommuner utifrån era egna preferenser och
förutsättningar.
Syftet med KKiK är framför allt att stärka de förtroendevalda i att styra mot resultat och att föra
dialog med medborgarna.
Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och
effektivitet i jämförelse med andra kommuner. KKiK ger inte svaret på allt, men det ger en bra
lägesbild. KKiK är också en utvecklingsinriktad plattform där man kan vässa den egna
styrningen, jämföra sig med andra och utbyta erfarenheter.

Idag deltar ca 260 kommuner i nätverket som drivs av er medlemmar, SKR och RKA. Det
utvecklas succesivt och idag kan vi med belägg påstå att de nyckeltal som utvecklats och
används är stabila och i allra högsta grad relevanta, även i kristider.
Lycka till!
Hanna, Leif och Maria
_________________________________

Sveriges Kommuner och Regioner
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
www.skr.se
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Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har upprättat och översänt Kommunens Kvalitet i
Korthet (KKiK) en kommunspecifik rapport 2020.
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som pågått sedan 2006 och i
dagsläget omfattar det cirka 260 kommuner i Sverige.
Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker
de förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen med medborgarna. Det finns
således ett politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i
områden och underliggande nyckeltal.
Syftet med KKiK är framför allt att stärka de förtroendevalda i att styra mot resultat och att
föra dialog med medborgaren. Resultaten har som ambition att i ett övergripande perspektiv
beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner
I rapporten presenteras kommunens resultat för nyckeltalen inom KKiK under de tre senaste
åren. Varje resultat har erhållit en färgmarkering. Resultatet markeras med grön, gul eller röd,
vilket visar dins kommuns värde gentemot landets andra kommuner. Är färgen grön tillhör
kommunen de 25 procent av kommunerna med bäst resultat, gul motsvarar de 50 procent i
mitten och följaktligen röd är de 25 procent av kommunerna som har minst fördelaktigt
resultat.
För att fördjupa analysen behöver du gå in i Kolada (www.kolada.se)
Rapporten tar upp verksamheterna
* Barn och unga.
* Stöd och omsorg.
* Samhälle och miljö
Under respektive rubrik redovisas ett antal områden samt färgmarkeringar inom
verksamhetens område.
Redovisning sker för åren 2018-2020. Saknas siffror för 2020 beror det troligtvis på att det
inte finns nationell statistik för året, alternativt att kommunen inte rapporterat in uppgifter.
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Sveriges Kommuner och Regioner (SKR): Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
Kommunspecifik rapport 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
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Tjut Årsredovisning Storfors kommun 2020
Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för år 2020 är uppställd enligt de nya direktiv som
var frivilliga för år 2019 men som nu är tvingande för år 2020, därav det förändrade utseendet
på förvaltningsberättelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Att anta årsredovisningen för Storfors kommun år 2020.

Beslutet ska skickas till
Annette Olsson
Mats Olsson
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Kommunstyrelsens kommentarer
Text tillkommer.
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Året i korthet
Invånare – Storfors kommun hade 4007 invånare den 1/11 2020. Det är en
officiell befolkningsökning på en invånare, räknat från samma period 2019.
Mätningen baseras från den 1/11 då skatteunderlaget fastställs för landets 290
kommuner.
Antal årsarbetare för Storfors kommun
2020: 324 årsarbetare, 2019: 335 årsarbetare och 2018: 359 årsarbetare
Kommunens ekonomi – Kommunen resultat 2020 uppgick till 1,615 mnkr. Detta
kan jämföras med föregående års negativa resultat på 12,985 mnkr.

Skatter 2020
22,70 procent kommunalskatt
11,68 procent regionkommunens skattesats
0,25 % begravningsavgift
Totalt: 34,63 %

Några viktiga händelser under året 2020















Vandringsleden Järnsjöleden invigdes
Storfors har flest behöriga lärare i landet
Storfors bordtennisklubb lägger elitverksamheten vilande
Skolan hade högst meritvärde i Värmland
Via Lärarförbundet blir skolan i Storfors, för andra året i rad, utsedd till
bästa skolkommun i Värmland, sjätte plats i landet
Vinnande förslag från arkitektbyrå gällande ny skola i Kyrksten har utsetts
Fiberutbyggnaden fortsätter och fler fastigheter tänds upp
Beviljat projektmedel på närmare 500 000 kr – projekt ”Aktiv i Storfors”
Invigning av Humlegårdens särskilda boende
Kommunen driver ungdomsgård i egen regi i Folkets Hus/Kulturhuset
Motorklubben har utvecklat den lokala motorstadion
Beslut har tagits om ny avfallsplan
Tre nya laddningsstationer för elbilar har installerats
När företagen svarar så är Storfors på nionde plats som säker plats, enligt
Svenskt Näringslivs ranking

Vad är en årsredovisning
Kommunens årsredovisning beskriver och ska informera om det gångna årets
verksamheter och dess ekonomiska utfall, samt hur kommunfullmäktiges mål har
uppnåtts. Årsredovisningen redovisar verksamhetens utfall, finansiering och den
ekonomiska ställningen vid årets slut. Årsredovisningen innehåller också en
sammanställning av de olika forum för samverkan som Storfors kommun är
involverad i. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna en bra service och
samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. Senast i
mars/april året efter redovisningsåret ska årsredovisningen lämnas till
kommunfullmäktige för beslut.
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Vision 2030 - Tillsammans skapar vi Storfors framtid, antogs av
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och ledande dokument. Visionen står stadigt på värdegrundens fyra ben;
Gemenskap – Trygghet – Stolthet – Närhet.
Framtidsbilden visar Storfors som den välkomnande och trygga kommunen med
närhet till mycket. Vi som bor, lever och verkar här bidrar till att samhället är
tryggt för alla. Vi är stolta över att bo i Storfors där det är bra att växa upp och bo
under hela livet. Sjönära boende, ren luft och ett lugn som skapar trygghet och
trivsel lockar till inflyttning. Viktiga faktorer är även Sveriges bästa skolor, det
aktiva kultur- och idrottslivet, de många mötesplatserna som skapar grogrund för
gemenskap, de goda kommunikationerna och det utbyggda fibernätet.

Politiska mål
Inför varje verksamhetsår antar kommunstyrelsen mål kopplat till varje
verksamhetsblock. Med utgångspunkt från kommunens Vision 2030 fastställde
kommunfullmäktige 2017-11-27 fyra värdegrunder för Storfors kommun.
Dessa fyra värdegrunder är Gemenskap, Trygghet, Stolthet och Närhet. Under
november månad beslutade även kommunfullmäktige om övergripande mål som
anges i förvaltningsberättelsen, sidorna 74-75.

Politisk organisation
Storfors kommun har sedan 2015 en politisk organisation med enbart en nämnd
(kommunstyrelsen), förutom valnämnd och de gemensamma nämnder
kommunen är med i.
I den politiska organisationen ingår kostnader för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och dess utskott, myndighetsnämnden, revisionen, drifts- och
servicenämnden, hjälpmedelsnämnden, överförmyndarnämnden, administrativa
nämnden samt Stiftelsen Björkåsens styrelse.
En ny utskottsorganisation trädde i kraft från mars 2020. Kommunstyrelsens
ledningsutskott (KSLU), skola- välfärdsutskott (KSSVU) samt vård- omsorgsutskott
(KSVOU) slogs ihop till kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). De
individärenden som tidigare behandlades i KSSVU behandlas i det nya utskottet
kommunstyrelsens individutskott (KSIU).

Nya politiska organisationen som trädde i kraft 1 mars, 2020.
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Information om varje politisk nämnd och förbund som Storfors kommun är med i
anges på sidorna 8-12. Varje part tar fram sin egen årsredovisning och bokslut och
kan begäras ut i sin helhet.
I juli bytte kommunen distributionsverktyg för digitala handlingar till politiska
sammanträden. Från Netpublicator till LexMeeting. Vissa inkörningsproblem
förekom inledningsvis. Kommunens ambition är att alla handlingar ska
distribueras digitalt. Under våren deltog vissa ledamöter digitalt via Teams i
kommunstyrelsen med anledning av pandemin. Under hösten genomfördes helt
digitala sammanträden i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Allmänheten har beretts möjlighet att delta digitalt.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ dit medborgarna
väljer representanter vart fjärde år. Kommunfullmäktige i Storfors består av 27
ledamöter, men efter valet 2018 kunde inte alla partier fylla sin platser vilket gjort
att fullmäktige under 2020 haft 25 ledamöter.
Parti
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Storforsdemokraterna
Kristdemokraterna

Antal mandat
12 mandat
3 mandat
4 mandat
3 mandat
3 mandat varav 2 mandat tomma
1 mandat
1 mandat

Kommunfullmäktige har haft sju sammanträden. Sammanträdena är öppna för
allmänheten och har aviserats på kommunens hemsida och via sociala media.
Enligt kommunallagen är kommunfullmäktiges uppgifter att besluta i strategiska,
långsiktiga och principiellt viktiga frågor. Kommunfullmäktige är också drivande i
demokratiarbetet och medborgardialogen liksom för att ta fram visioner och mål.
Fullmäktige beslutar också om omfattning och kvalitet i verksamheten.
Fullmäktige har ansvar att trygga en god ekonomisk hushållning i kommunen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har haft åtta sammanträden. Kommunstyrelsen är tillika
budgetberedning där flera möten ägt rum. Kommunstyrelsen består av nio
ordinarie ledamöter och nio ersättare. Vid de tillfällen ordinarie ledamöter saknas
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inträder ersättare. Vanligtvis är i genomsnitt en till tre ersättare med på
sammanträdena.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)
Utskottet består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.
Kommunstyrelsens ledningsutskott är beredande organ till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Utskottet har under året haft sju sammanträden.
Kommunstyrelsens ledningsutskott är tillika personalutskott, KSPU.

Kommunstyrelsens individutskott (KSIU)
Utskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Utskottet ansvarar för
individärenden och behandlar i princip bara ärenden som kommer från individoch familjeomsorgen. Utskottet har under året haft elva sammanträden.
Budget och utfall
Politisk verksamhet
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad Verksamh kostn. exkl. personal
Finansiella kostnader
Resultat
-

Utfall 2019
503
2 503
1 001
3 001

Utfall 2020

-

319
2 083
923
2 687

Budget 2020

-

280
2 167
1 013
2 900

diff. Utfall Budget 2020
39
84
90
213

Analys: Politiska verksamheten gör ett bättre resultat än budget med 213 tkr.

Storfors - en del i fem olika samverkansnämnder
Syftet med att ha gemensamma nämnder är att gemensamt nyttja resurser för att
få en organisation som långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som
skärpta lagkrav. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla nödvändig
kontinuitet, kompetens, kvalitet, rättssäkerhet och uppnå kostnadseffektivitet.
 Tillväxt- och tillsynsnämnden (tidigare Myndighetsnämnden)
 Östra Värmlands Överförmyndarnämnd
 Administrativa nämnden (LÖV)
 Drift- och servicenämnden
 Hjälpmedelsnämnden

Tillväxt- och tillsynsnämnden
Storfors och Karlskoga kommun ingår i en gemensam nämnd. Den gemensamma
nämnden ansvarar för den prövning, tillsyn och kontroll samt rådgivning som har
utgångspunkt i följande lagar: miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen,
trafikförordningen, tobakslagen, plan- och bygglagen, alkohollagstiftningen, lagen
om receptfria läkemedel samt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Juni 2020
skapades tillväxt- och tillsynsförvaltningen i syfte att stärka nämndens oberoende
ställning i kommunerna. I samband med förändringen bytte nämnden namn från
Myndighetsnämnden till Tillväxt- och tillsynsnämnden. Nämnden behöll samma
ansvarsområden som tidigare men fick även ansvar för personalen.
I mars infördes restriktioner kring covid-19 som innebar ökat distansarbete samt
växelarbete för att på så sätt minska smittspridning bland personalen. Viss tillsyn
genomfördes via digitala möten. Nämndens tillsynsansvar utökades under
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året med trängseltillsyn på restauranger och serveringsställen.
Folkhälsomyndigheten gick tidigt under året ut med rekommendationer om att
undvika kontakt med personer över 70 år samt personer som tillhör riskgrupp
med underliggande sjukdomar. Detta påverkade nämndens verksamhet genom
att antalet ansökningar om bostadsanpassning minskade, samt att all tillsyn på
omsorgsboenden och sjukvård avbokades.
Coronapandemin har gjort att många spenderar mer tid hemma vilket syns tydligt
på antal inkomna frågor och ansökningar om bygglov. Antalet kundkontakter och
frågor har ökat med cirka 600 stycken jämfört med 2019. Trots hög belastning har
bygglovshandläggarna hållit plan- och bygglagens lagstadgade handläggningstider. Personalbortfall har skett i form av pensionsavgång, föräldraledighet
samt uppsägningar. Flera rekryteringar har därmed genomförts under året. Detta
har påverkat den planerade tillsynen då förvaltningen tappat kompetens inom
vissa områden samt att effektiviteten under en period minskat.
Budget och utfall 2020
Tillväxt och tillsynsnämnden
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal
Avskrivningar
Resultat

Utfall 2019

-

12
1 042
30
1 084

Utfall 2020

-

14
1 497
8
1 519

Budget 2020

-

21
1 434
45
1 500

diff. Utfall Budget 2020
7
63
37
19

Analys: Nämnden gör ett marginellt sämre resultat än budget med 19 tkr.

Överförmyndarnämnden
Östra Värmlands överförmyndarnämnd med kommunerna Kristinehamn,
Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors ansvarar för att
överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med reglerna i
föräldrabalken samt de övriga författningarna som reglerar frågor knutna till
verksamheten. Överförmyndarnämndens tillsyn av legala och förordnade
ställföreträdare i samhället ska tillgodose kommuninvånarnas behov av
rättssäkerhet och service. Överförmyndarnämndens tillsyn ska ge skydd mot
rättsförluster för personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter.
Det har varit svårt att rekrytera gode män och förvaltare till komplicerade
ärenden under flera år och coronapandemin har försvårat läget ytterligare. Extra
resurser satsas därför på rekrytering av nya ställföreträdare.
Även personal har varit frånvarande i betydligt högre omfattning än normalt
varför omprioriteringar behövt göras i verksamheten för att bibehålla en hög
rättssäkerhet. Ställföreträdarutredningen, som regeringen beslutade om i juli
2019, har inte är försenad på grund av pandemin. Bland annat har utredaren tittat
på hur rekryteringen av ställföreträdare kan underlättas, bättre tillsynsverktyg,
ökad digitalisering och om överförmyndarnämnder ska kunna fatta fler beslut i
otvistliga eller okomplicerade ärenden.

Hjälpmedelsnämnden
Region Värmland och de 16 kommunerna i Värmland samverkar i en gemensam
nämnd, Hjälpmedelsnämnden i Värmland, som ska verka för att länets invånare
erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor.
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Den gemensamma nämnden har ansvar för att erbjuda hjälpmedel för
funktionshindrade enligt 8 kap. 7 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), med
undantag för syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel.
En förstudie har genomförs för att få svar på om välfärdsteknik bör ingå i
nämndens uppdrag. Studien föreslår att välfärdsteknik ska vara en del av
hjälpmedelnämndens uppdrag från och med 2022-01-01 och att en ytterligare
fördjupande utredning görs för att tydliggöra nämndens uppdrag.
Coronapandemin fått stora konsekvenser för verksamheten. Sjukfrånvaron är
väsentligt högre jämfört med tidigare år, men utbildningar och möten har också
ställts in. Det samlade ekonomiska resultatet för hjälpmedelsnämnden är 0,2
miljoner lägre än budget.

Drifts- och servicenämnden
Kommunerna i Värmland ingår i en gemensam drifts- och servicenämnd, som är
en del av Karlstads kommuns organisation. Kommunerna samarbetar främst inom
IT-området, men även andra områden kan bli aktuella i framtiden. Nämnden
består av två politiker från varje kommun, ledamot och ersättare. Under 2020 har
arbetet med införande av gemensamt dokument- och ärendesystem fortskridit
enligt plan och samtliga parter utom tre kommuner använder systemet idag.
Resterande tre kommuner kommer implementeras i systemet under våren 2021.
Under året har många verksamheter ställt om fokus och arbetssätt kopplat till
covid -19 och det har påverkat delar av de områden som ligger i samverkan i
länet. Bland annat har antalet e-tjänster ökat och då även användningen av etjänster av våra medborgare i Värmland. För bibliotekssamverkan har man haft en
stor ökning av användningen av bibliotekens digitala tjänster såsom e-böcker och
e-tidningar.
Ett annat område som haft fokus under året är samverkan i stort i länet och
samverkan mellan olika strategiska nätverk. Kopplat till nämnden har ett arbete
pågått för att tydliggöra nämndens uppdrag och då även hantering och eventuell
uppdatering av reglementet. Detta arbete beräknas slutföras under våren 2021.

Administrativa nämnden
Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors har en gemensam administrativ
nämnd som har uppdraget att hantera löneadministrationen. Det gemensamma
lönekontoret är placerat i Kristinehamn. Under 2020 har arbetet med
digitalisering fortskridit och ett förberedande arbete har gjorts för att lansera en
digital process av anställningsavtalets flöde. Storfors kommun kommer enligt
planeringen att under februari 2021 driftsätta Vismas system Anställningsguiden,
en modul i HR systemet Personec P.
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Storfors - en del i tre olika kommunalförbund




Värmlands läns vårdförbund
Värmlands läns kalkningsförbund
Bergslagens Räddningstjänst

Värmlands läns vårdförbund
Värmlands läns vårdförbund är ett kommunalförbund med säte i
Forshaga. Samtliga kommuner i Värmlands län är medlemmar i vårdförbundet
som har uppdraget att inom Värmlands län vara huvudman för vissa hem för vård
eller boende. Förbundet ska, på uppdrag av hemkommunen, ombesörja vården
enligt bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SOL) och Lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU).
Vårdförbundet driver Beroendecentrum i Karlstad med medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala bedömningar. Man driver även
Flöjten på Hammarö, ett hem med sex platser för utredning/vägledning av
föräldrar med barn 0-12 år samt akuta placeringar/utredningar av
ensamplacerade barn. Flöjten tar också emot blivande mödrar. Under 2020 har
förbundet prognosticerat ett underskott på 1,4 miljoner kronor på grund av lägre
efterfrågan på placeringar utifrån situationen med pandemin.

Värmlands läns kalkningsförbund
Värmlands läns Kalkningsförbund är ett kommunalförbund med presidie och
direktion där ordförande kommer från Storfors kommun. Direktionen består av 14
kommuner som kalkar i Värmland.
Kalkning är ett av verktygen för att uppnå det nationella miljömålet ”Levande
sjöar och vattendrag”. Den ska därmed ge förutsättningar för biologisk mångfald
och uthålligt nyttjande av sjöar och vattendrag. Havs- och vattenmyndigheten har
sedan 2011 det centrala ansvaret för kalkningsverksamheten. Enligt
Naturvårdsverkets bedömning har det försurande nedfallet över Sverige minskat,
vilket lett till en återhämtning i många tidigare försurade vatten.
Kalkningsinsatserna har därmed kunnat minskas med ca 40 procent jämfört med i
början av 2000-talet. Som grund för kalkningsförbundets arbete finns den
åtgärdsplan som Länsstyrelsen Värmland fastställt, och som är underlag för den
årligen utarbetade kalkningsplanen. Kalkeffektuppföljningen i Storfors utförs för
tillfället som konsultverksamhet. Under året har en ny upphandling gjorts
beträffande kalkning för år 2021-2023, denna upphandling vanns av SMA mineral i
Filipstad
Sammanlagt under året spreds 20 089 ton kalk i Värmland. Detta är 884 ton
mindre än planerat på grund av att kalkdoserarna spred mindre än beräknat.
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Övrig kalkning spreds i stort sett som beräknat. Av detta tonnage så spreds 119
ton kalk i Storfors fördelat på totalt tio sjöar och tjärnar. Summan kalkning
uppgick till 123 088 kronor varav egeninsatsen för Storfors kommun var 18 463
kronor.

Bergslagens Räddningstjänst, BRT
Larmmässigt har 2020 varit lugnare än föregående år för förbundet.
Stationsområde Storfors har haft färre utryckningar än föregående år med 67
verkställda utryckningar jämfört med 82 utryckningar 2019. Inom området har två
större händelser, brand i byggnad, inträffat under året.
I övrigt har året präglats av nya organisationen på räddningsavdelningen med
bland annat fasta skiftlag på heltidsstationerna med tydlighet i närmaste chef (SL).
Även tydligare arbetsgivaransvar för stationscheferna på BRT:s alla åtta stationer
där de fem stationscheferna på RIB-stationerna är underställda
stationschef/enhetschef i Filipstad.
Uppstarten av den gemensamma Räddningsregion Bergslagen (RRB), som startade
12 maj 2020, krävde mycket arbete och resurser av förbundets personal under
hela inledningen av året. Arbetet har bestått i arbetsmöten, teknikanpassning,
utbildning för all personal i BRT mm. En av många följder som uppstarten av RRB
medför för BRT är att förbundet med start den 1 juni förändrar
insatsledarorganisationen så att det endast finns en insatsledare i tjänst för hela
BRT. Detta gjordes på prov under resterande året med kontinuerlig utvärdering.
Denna utvärdering blev klar i slutet av 2020 och direktionen för BRT kommer att
fatta beslut om en förändring av handlingsprogrammet avseende detta i början av
2021. Investering i ny släckbil till Storfors station har gjorts under året och den
kommer att levereras under 2021. Personalmässigt är det fortsatt lite problem
under dagtid på brandstationen i Storfors och flera rekryteringsaktiviteter har
gjorts och behöver göras även fortsatt.

Region Värmland
Region Värmland är ett regionalt organ med egen beskattningsrätt och ett brett
uppdrag som täcker in många stora frågor som påverkar invånarnas vardag och
framtid. Regionen ansvarar för utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och
sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad,
jämställdhet, kompetensförsörjning och kultur.
Regionen ansvarar också för fem av länets sex folkhögskolor. Ett samverkansavtal
har upprättats mellan Region Värmland och samtliga Värmlandskommuner.
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Kollektivtrafik
Region Värmland arbetar med två strategiska dokument för kollektivtrafikens
utveckling; Regionalt trafikförsörjningsprogram och målbild 2040 för
kollektivtrafiken. Arbetet bygger vidare på det arbete som sker inom ramen för
revidering av Värmlandsstrategin och syftar till att svara på hur kollektivtrafiken
ska bidra till den utveckling som beskrivs i Värmlandsstrategin.
Ett flertal samrådsmöten har planerats för 2020, men endast ett har kunnat
genomföras (digitalt) i och med rådande omständigheter med covid-19. Fortsatt
målarbete planeras stegvis för vidareutveckling mot målbild 2040.

Målbilden hållbart resande

Regionalt trafikförsörjningsprogram
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är Region Värmlands långsiktiga
strategiska dokument för kollektivtrafik i länet. Programmet ger en bild av hur
kollektivtrafiken är tänkt att utvecklas. Utifrån programmet formuleras sedan
detaljerade planer för utvecklingen. Region Värmland har gett Värmlandstrafik i
uppgift att i första hand satsa på pendling till jobb och skola. Det är ett skäl till att
trafiken går tätare på vardagar än på helger.

Årsredovisning 2020
Storfors kommun

14

Tidsplan för målbild 2040 och trafikförsörjningsplan

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB sköter avfallshämtningen i Karlskoga och
Storfors kommun sedan 2015. Bolaget är samägt mellan Karlskoga energi och
miljö samt Storfors kommun. Bolaget sköter all inhämtning av avfall med egna
bilar i Karlskoga och Storfors kommun, för transport till värmeverket i Karlskoga.
Matavfallet samlas in och körs till biogasanläggningen på Mosserud för
biogasproduktion. Självbetjäningssystemet som installerats på
återvinningscentralen i Storfors har slagit mycket väl ut och öppettiderna har
utökats att även omfatta lördagar. 2019 hade återvinningen 10 330 besökare, en
siffra som ökade till hela 11 990 under 2020.
Ny avfallstaxa har antagits och började gälla från januari 2020. Även en ny
avfallsplan är framtagen och fastställd. Det har startats upp en arbetsgrupp där
samtliga verksamheter är delaktiga för att implementera avfallsplanen under
kommande år. Vad det gäller slamhantering så körs slammet till Mosserudstippen
i Karlskoga för sluttäckning av deras gamla deponi. En utredning pågår för att
kunna transportera slammet till Filipstad där det skulle kunna användas för att
göra biogas i framtiden.

Årsredovisning 2020
Storfors kommun

15
AB Storfors Mark och Industrifastigheter
Storfors Mark och Industrifastigheter är ett kommunalägt aktiebolag där
fastigheten Storfors Lungsundet 1:105 ingår. Fastigheten ägs av det kommunala
bolaget medan verksamheten bedrivs av privat aktör.
Entreprenören som drev verksamhet i fastigheten gick i konkurs under första
halvan av året. Styrelsen beslutade att skriva ett korttidsavtal med ett nytt bolag i
syfte att ha anläggningen öppen under sommaren. Detta avtal förlängdes inte
utan från september månad har anläggningen varit stängd. Avtal har skrivits med
säsongscamparna i syfte att få dem stanna kvar på campingen. Under juni månad
fattade kommunfullmäktige beslut om att bevilja AB Storfors Mark och
Industrifastigheter ett ovillkorat aktieägartillskott om 700 000 kr.
Dialog har under slutet av året inletts med mäklare där diskussion har förts om ett
försäljningsupplägg. För att godkänna en försäljning skall detta enligt
ägardirektivet godkännas av kommunfullmäktige. Under året har 13
styrelsemöten ägt rum. Uppgifter om bolaget och vilka som är representerade i
styrelsen finns angivna på kommunens hemsida.

Stiftelsen Björkåsen
Stiftelsen Björkåsen är en allmännyttig bostadsstiftelse i Storfors kommun.
Stiftelsens ändamål är att förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och
tomträtter för upplåtande av hyresbostäder och lokaler.
Från den 1 januari 2020 drivs Stiftelsen Björkåsen i egen regi från att tidigare ha
förvaltats av Storfors kommun. Detta har gjorts för att skapa en
expertorganisation inom fastighetsförvaltning som gör att arbetet kan göras
bättre och effektivare vilket ska bidra till en stabilare ekonomi och mer nöjda
hyresgäster. Under 2020 har personalstyrkan kommit på plats och arbetet med
uppbyggnaden av en ny organisation har tagit form. Underhållsplaner för yttre
och inre underhåll är framtagna och arbetet med att systematiskt renovera
beståndet kommer påbörjas under 2021. En hyresrätt är en boendeform som
passar alla, under hela livet, och i Storfors bor man alltid med närhet till skog och
sjö. Det är något som stiftelsen ska arbeta för att fler ska upptäcka och därmed
bidra till inflyttning i kommunen.

Barnbokslut
Verksamheterna i Storfors kommun arbetar utifrån Barnkonventionen som antogs
av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. För att ytterligare tydliggöra
barnens rätt, blev Barnkonventionen lag 1 januari 2020. De 54 artiklarna i
Barnkonventionen alla är lika viktiga och utgör en helhet. Det finns fyra
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grundläggande principer som alltid ska beaktas. Nämligen artikel, 2, 3, 6, och 12
(se nedan). Utbildningsinsatser för att öka kunskapen om barnkonventionen har
genomförts under 2020 men inte så omfattande som planerat på grund av
coronapandemin. I skolan arbetar man aktivt med att utbilda eleverna i
konventionen, där finns ett tydligt och strukturerat arbete som pågår i alla
årskurser. För individ- och familjeomsorgens verksamheter innebär lagen att
tydligare krav ställs för att tillämpa konventionen. Detta gäller i såväl
bedömningar och beslutsunderlag som hur möten planeras och genomförs med
barn.
Artikel 2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde
Värdegrundsarbete pågår i alla verksamheter.
Artikel 3
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet
Det kan tydligast ses inom förskolan, skolan, BUS (Barn och unga i Storfors),
Kulturverkstaden, tekniska enheten, måltidsverksamheten samt inom individ och
familjeomsorgens arbete. Används i elevernas individuella utvecklingsplaner i
skolan.
Artikel 6
Alla barn har rätt till liv och utveckling
I skolan är ett prioriterat område alla barns rätt till skola, detta för att inte barn
ska vara ”hemmasittare”. I elevernas individuella utvecklingsplaner står att varje
individ ska få utvecklas utifrån sin förutsättning och att hänsyn ska tas till
kunskaps- och social utveckling. Detta märks än tydligare i grundsärskolan.
Artikel 12
Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade
Innan beslut fattas som rör barnet lyssnar beslutsfattaren på vad barnet har att
säga. Hänsyn tas till hur besluten påverkar barnen vilket gäller i samtliga
verksamheter.
I familjecentralen arbetar personal från förskolan, individ- och familjeomsorgen
samt Region Värmland tillsammans för att genomföra aktiviteter som syftar till att
barn och föräldrar får extra stöd vid behov. Tidiga insatser prioriteras genom
exempelvis föräldrakurser och annat föräldrastöd. Under året påbörjades en ny
arbetsmetod där familjebehandlare deltar vid barnavårdscentralens besök i
hemmet när barnet är åtta månader. Färre besök än planerat genomfördes dock
på grund av pandemin.
Skoleleverna har elevråd, klassråd och matråd regelbundet. I dessa forum har
eleverna ett formellt inflytande över frågor som rör deras vardag i skolan.
När eleverna börjar i åk 7 görs en resa till Dovre i Norge. Syftet med denna resa är
att stärka gemenskapen och öka förståelsen för alla människors lika värde och
människors olikheter. Eleverna i grundskolan arbetar med demokrati under hela
sin skoltid och detta avslutas med en resa till Polen i åk 9. Resan görs bland annat
för att öka förståelsen för demokratins betydelse. Dessa resor är framflyttade
alternativt omställda pga av coronapandemin.
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För eleverna i åk 4-9 på Vargbroskolan samt åk 1-6 på Bjurtjärns skola serveras
dagligen gratis frukost. Elever i åk 1-3 på Kroppaskolan får gratis frukt. Alla elever i
åk 7-9 får subventionerade gymkort för att främja en hälsosam livsstil.
Storfors kommun har under många år samarbetat med Storfors församling
angående fritidsgårdsverksamhet. När samarbetet mellan kommunen och
församlingen avslutades i april, valde enheten för kultur och fritid att istället
öppna kulturverkstad / fritidsgård i Kulturhuset. Där finns olika aktiviteter inom
musik och dans samt plats för ”häng”. I sporthallen finns aktiviteter som
innebandy och judo för de sportintresserade ungdomarna. Sommartid bedrivs
även fotbollsträning för olika åldersgrupper på utomhusanläggningen vid
Rönningen. IOGT-NTO driver fritidsgårdsverksamhet i Kyrksten i samverkan med
kommunen. All verksamhet är drogfri och ger barn och unga en meningsfull fritid.
För att ge barn och unga en inblick in den politiska processen och för att arrangera
drogfria lovaktiviteter avsätts varje år pengar till så kallade BUS-verksamheten
(Barn och unga i Storfors). Via dialogmöten i skolan och på fritidsgårdarna har
barn och unga möjlighet att påverka hur dessa medel ska användas. Kommunen
driver också Fritidsbanken i Sporthallen där alla medborgare i Storfors kan låna
idrotts- och friluftsutrustning gratis.
Samarbete pågår mellan kommunens individ- och familjeomsorg,
integrationsenheten, Region Värmland, polisen, IOGT-NTO och Storfors församling
för att skapa en kommun för unga utan alkohol och droger.
Det strategiska och förebyggande arbetet med ANDT (alkohol, narkotika, doping
och tobak) samordnas av kommunens folkhälsosamordnare. Tanken med arbetet
är att planera och utföra arbetet som följer det drogpolitiska programmet. Lokalt
blev arbetet inställt på grund av pandemin, men på regional nivå har utveckling
skett där kommunen deltagit.
Samarbetet med kommunens säkerhetssamordnare, i syfte att nå ett mer
långsiktigt och hållbart brottsförebyggande arbete, BRÅ, har fortsatt.
Gång- och cykelbanor främjar cykling, så att barn och unga på ett säkert sätt kan
ta sig till och från skolan och till olika aktiviteter. Skolan rekommenderar att man
cyklar eller går till skolan och på högstadiet används cykelvägarna bland annat
under idrottslektionerna. Eleverna på lågstadiet har lektioner om trafikregler,
säkerhet och beteende och får även reflexer.
Ett mål i förskolan och skolans verksamhetsplaner är att eleverna ska röra på sig, i
syfte att minska barnfetma. Lågstadiet hade exempelvis en löptävling,
Rinkebyloppet som genomfördes på cykelvägen runt sjön. Under
utvecklingssamtal och på vissa elevuppföljningar utifrån elevers övervikt och
mående lyfts vikten av att röra på sig. Rastaktiviteter har förberetts under slutet
av 2020 för att komma igång fullt ut under 2021 i projektet ”Aktiv i Storfors”.
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Investeringar 2020
Årets investeringsnivå uppgick till 6,8 Mnkr.
 Projekt energieffektivisering Kulturhuset/Folkets hus har fortlöpt under
året och är i slutfasen där mindre arbeten och funktionsprovning återstår.
All belysning har bytts ut mot nya led-armaturer samt ny styrutrustning på
all ventilation och alla värmeanläggningar, samt nya radiatorer i båda
Galejanlokalerna.
 Det sista av reservkraftsprojektet i kommunhuset är färdigställt.
 Målningsarbeten har utförts enligt underhållsplanen för fastigheter. Detta
gäller omklädningsrum och kapprum vid gymnastikhallsbyggnaden.
 Etapp två gällande utbyte av gatubelysningen är utförd.
 Projekt Djupadalsgatan färdigställdes med fräsning och asfaltering av
busshållplatserna med förstärkningsasfalt.
 Skåpbilen för utkörning av mat har köpts in efter leasingperioden.
 Planeringssystem för gatuunderhåll, med inventering av det kommunala
vägnätet, har införskaffats.
 Toppbeläggning av asfaltvägarhar utförts enligt framtagen plan.
 Ny reservtank med diesel har inköpts för att säkerställa tillgången till
bränsle.
 Ljuddämpande plattor har monterats i trapphus på Kroppaskolan, efter
anmärkningar från skyddsronder.
 Projekteringsfas och arkitekttävling för ny skola i Kyrksten har
genomförts.

Investeringar VA 2020






Ombyggnad av huvudpumpstationen för avlopp i båthamnen.
Målningsarbeten på byggnader för vatten och avlopp.
Fortsätta det påbörjade arbetet med att byta ut avstängningsventiler för
vatten för att begränsa områden som behöver stängas vid vattenläckor.
Renspolning av borrhål har gjorts för att säkerhetsställa tillgången på
dricksvatten.
Styrutrustning i en pumpstation är utbytt.

Sjukfrånvaro kommuntotal
Storfors kommun hade under helåret 2020 en total sjukfrånvaro på 8,9 procent
jämfört med 6,9 procent år 2019. Medelvärdet för samtliga kommuner var 2019
6,7 procent enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR. Nationellt medelvärde
för 2020 är ännu ej tillgängligt.
Februari och mars är månader som statistiskt sett har den högsta korttidsfrånvaron, med influensa och magsjuka som bakomliggande orsaker.
Sjukfrånvarostatistiken från mars 2020 påverkas också av covid-19 och de
allmänna råd som Folkhälsomyndigheten angett om att stanna hemma vid
sjukdomssymptom för att minska spridningen av pandemin. Regeringen har också
fattat beslut om temporärt avskaffad karensavdrag samt slopat krav på läkarintyg
vid kortare sjukdomsperioder.
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Den stegring av sjukfrånvaron som skedde under mars och november månad visar
att arbetsgivaren och medarbetarna hörsammat Folkhälsomyndighetens allmänna
råd om att stanna hemma från arbetet vid sjukdomssymptom.

Årlig uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete
Leverantör av kommunens företagshälsovård har under året varit VarnumHälsan
AB. En komplett rapport kring kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är
framtagen i särskild ordning.

Demografi
Befolkningen i kommunen ökade under 2020 med 1 person, beräknat från 1
november 2019 som är det datum som gäller för det statliga utjämningsbidraget.
Bidraget beräknas på antalet folkbokförda invånare den 1 november året före
bidragsåret.
I nedanstående tabell räknas befolkningsmängden istället per 31 december och
skiljer sig därmed mot beräkningar baserade på 1 november. Under en tioårsperiod har Storfors kommun i snitt tappat 28 invånare per år, vilket motsvarar
ett snitt på cirka 0,7 procent per år. Kommunen har sedan tio år tillbaka ett
negativt födelsenetto vilket innebär att det avlider fler än vad som föds.
Statistik kalenderår 2011-2020
År
Födda
Avlidna
Inflyttade
Utflyttade
Invandrade
utvandrade
Justering
Summa förändring
Total befolkning

2020
31
-44
275
-286
14
-5
0
-24
3990

2019
34
-38
312
-349
37
4
0
-41
4014

2018
37
-45
267
-324
43
10
-3
-68
4055

2017
39
-45
288
-311
93
-6
19
77
4123

2016
32
-54
262
-358
149
-23
6
14
4046

2015
28
-58
280
-417
102
-15
6
-74
4032

2014
2013
2012
2011
41
39
42
26
-63
-48
-58
-47
176
186
223
215
-298
-300
-351
-303
128
123
85
67
-9
-19
-9
-11
0
0
0
-2
-25
-19
-68
-55
4106 4131
4150
4218
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Ny verksamhetsorganisation
1 augusti sjösattes en ny tjänstemannaorganisation. Organisationen delas upp i
fyra olika verksamhetsblock:
1. Kommunövergripande
2. Stöd & Service
3. Skola & förskola
4. Vård & omsorg

Definition av måluppfyllnad
Respektive enhet/verksamhet har i verksamhetens måluppfyllnad
placerat ett grönt, gult ett rött ansikte som beskrivs enligt nedan
definition.
Målet har uppnåtts
Målet/del av målet har uppnåtts
Målet har ej uppnåtts

Ny tjänstemannaorganisation
En ny tjänstemannaorganisation började gälla från 1 augusti, 2020. Största
förändringen är att fyra verksamhetsblock har skapats; Skola, Vård & Omsorg,
Stöd & Service samt kommunövergripande verksamhet. Enheten arbetsmarknad
och integration har slagits samman till en enhet, enheten särskilt boende är
numera en enhet, enheten stab finns inte kvar, ny enhet har skapats i form av
kommunal hälso- & sjukvård. Enheten Individ och familjeomsorgen (IFO)
fortsätter att vara två enheter i form av IFO vuxen och IFO barn & unga.

Verksamhet kommunövergripande
Verksamheten består av fem olika enheter i form av; kommunledning, kansli,
ekonomi, personal och folkhälsa samt kommunikation, näringsliv och turism.

Enhet kommunledning
Inom kommunledningen återfinns ansvar och kostnader för kommunövergripande
strategiska verksamheter såsom räddningstjänst, kollektivtrafik, färdtjänst,
avgifter till SKR, Region Värmland och kommunledningen.
Under året har det förts förhandlingar med Stiftelsen Björkåsen med tanke på den
verksamhetsövergång som har ägt rum och som berört personal på enheten
tekniskt drift och lokalvård. Flera avtal har skrivits mellan partnerna i syfte att
förtydliga och underlätta framtida samverkan. Fortsatt samverkan har ägt rum
med kommunerna i östra Värmland. Fokus har legat på samverkan runt
Bergslagens räddningstjänst. I Värmland finns nära samverkan mellan
kommunchefer, regionledningen och länsstyrelsen. Digitala träffar har löpande
ägt rum med fokus på information och samverkan runt covid-19. Övergripande
dialog förs även om områden som berör strandskydd, krishantering,
vattendirektivet med flera. Ett samverkansavtal håller på att tas fram mellan
kommunerna och länsstyrelsen.
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Krishantering – civilt försvar – beredskap
Storfors kommun har två nyutbildade stabschefer, som i vanliga fall arbetar med
andra uppgifter. Under året har ett styrdokument för kommunens arbete med
krisberedskap också antagits politiskt.
För att minska kommunens sårbarhet vid en samhällsstörning färdigställdes under
2020 en större ombyggnad av kommunhuset där man har installerat ett stationärt
reservkraftverk. Sammanträdesrummen i kommunhuset har moderniserats med
tekniska stödsystem i syfte att kunna kommunicera med länsstyrelsen och andra
statliga myndigheter.
I början av året deltog kommunen i Totalförsvarsövning 2020, för att få kunskap
om hur man skyddar samhällsviktiga funktioner, värnar civilbefolkningen och
försvarar landet mot ett väpnat angrepp.

Ett år med fokus på covid-19
Den största händelsen som påverkat samtliga verksamheter i Storfors kommun är
coronapandemin. Att vara en del av en världsomspännande pandemi som
påverkar hela samhället i alla dess aspekter är något som vi inte upplevt tidigare i
Storfors kommun. Detta har inneburit att exempelvis visst utvecklings- och
uppföljningsarbete blivit lidande eftersom pandemiarbetet prioriterats.
Kommunens krisorganisation aktiverades och befinner sig sedan den 23 mars i
stabsläge. Dygnet runt finns personal i kommunen i beredskap för att kunna fatta
beslut och informera allmänheten vid viktiga förändringar i läget. Målet för
krisledningsarbetet är att säkra kommunens centrala samhällsfunktioner och vid
behov stödja Region Värmland. Fokusområden: Bemanning, motverka
smittspridning och stilla oro. Pandemin har bland annat inneburit en övergång till
digitala möten och utbildningar, distansarbete där det är möjligt, nya rutiner,
stängning av idrottshallar, bibliotek samt stödpaket till lokala
näringsverksamheter. En viktig del i krisarbetet har varit att föra ut en bra
kommunikation både internt och externt.
Deltagare i stabsgruppen har varit; stabschefer, kommunchef, säkerhetssamordnare samt resurser för dokumentation, analys, omvärldsbevakning och
kommunikation. Kommunen deltar fortlöpande i digitala samverkanskonferenser
med bland andra länsstyrelsen, MSB, räddningstjänsten, Region Värmland, polisen
och Värmlands kommuner.
Storfors kommun var i början förskonad med bekräftade smittade av covid- 19.
Det första bekräftade fallet upptäcktes inte förrän vecka 32 och inte förrän vecka
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45 drabbades även Storfors kommun som övriga kommuner i Sverige av våg två
med många bekräftade fall varje vecka. Smittoppen kom vecka 48 med 20
bekräftade fall. Summerar man året har Storfors kommun haft 93 bekräftade
smittade och 232 smittade/10 000 invånare. Rikssnittet för Sveriges kommuner
ligger på ca 500 smittade/10 000. Enligt Socialstyrelsens register över antal
avlidna i covid-19 har ingen i Storfors kommun dött med covid-19 under året.

Samhällsplanering
LIS-plan
Syftet med LIS-planen är att bidra till en långsiktig hållbar landsbygdsutveckling
och möjliggöra utveckling i utvalda strandnära lägen.
Storfors kommun har tidigare upprättat ett förslag till plan med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning för Landsbygdsutveckling i strandnära områden. LISplanen utgör ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. Planprocessens
första del är klar. En nulägesrapport med information om områdesspecifika
förutsättningar, med olika förslag till typ av insats/åtgärd och lämplig prioritering
utifrån exempelvis; redan tagna politiska beslut om planändring, byggnation,
marknadstryck från samhället, har tagits fram under året och presenterats för
kommunstyrelsen.

Detaljplaneändring Kvarnvägen
Storfors kommun önskar återinföra Kvarnvägen som allmän platsmark (gata).
Gatan har en funktion att binda samman två delar av Storfors samhälle och
genom att övergå till allmän platsmark följer och tydliggörs det kommunala
ansvaret genom drift och underhåll.
Löpande i processen har inkomna synpunkter sammanställts i samråds- och
granskningsutlåtande, som har presenteras tillsammans med i planprocessen
uppdaterade handlingar. Kommunstyrelsen har den 2 november 2020, beslutat
att godkänna granskningsutlåtandet och planprocessens delar fortgår löpande,
med mål om att vinna laga kraft i kommunfullmäktige under våren 2021.

Lokalförsörjningsplan
Med utgångspunkt från tidigare framtagen lokalförsörjningsplan, har
lokalsituationen i Storfors kommun analyserats och uppdaterats under året
utifrån gällande nuläge. Planen beskriver kommunstyrelsens verksamhetsområden uppdelade i olika områden. Lokalförsörjningsplanen utgår från
fastighetsbeståndet inom Storfors kommun, Trygga Hem och Stiftelsen Björkåsen.
Samlokalisering och lokalförtätning skall prioriteras i kommunens verksamheter,
med fokus på ändamål och nyttjandegrad. Planen skall ses som ett instrument för
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att möjliggöra planering av lokalbehovet för kommunens alla verksamheter under
perioden 2020-2027. Mål och syfte med planen är att den skall balansera
verksamheternas krav och lokalbeståndet på ett effektivt och rationellt sätt.

Digitalisering
Digitaliseringen innebär omvälvande förändringar för alla verksamheter.
Arbetsplatsen, som länge varit synonym med en fysisk plats, är i stark förändring
och drivs av nya beteenden hos både medborgare, leverantörer och anställda i
Storfors kommun. Digital agenda med handlingsplan 2018 – 2022 ligger
fortfarande till grund för det digitala arbetet. Förutsättningar för framgångsrik
digitalisering är att kommunen ska fortsätta att stärka sin förmåga inom samtliga
områden. Under året infördes ett nytt ledningssystem för kommunens
ledningsgrupp som ska implementeras i fler verksamheter. Tillsammans med flera
kommuner genomfördes en upphandling för telefoni vars syfte är att leverera
moderna och mer kostnadseffektiva tjänster utifrån förändrade krav. Löpande
arbete med kunddatainsamling, workshops, och utbildning har pågått under året
och i december driftsattes det nya systemet.

Digitalt systemstöd för ledningssystem för informationssäkerhet
I och med ny säkerhetsskyddslag har arbetet med att ta fram ett digitalt stöd för
ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) formaliserats under året. Ett nytt
system har testats som även hanterar struktur och metodstöd för
kontinuitetsplanering. Detta har visat sig vara ett kraftfullt stöd till att
kvalitetssäkra processer och höja kommunens förmåga till att samverka och
arbeta mer systematiskt – med hjälp av ett digitalt ledningssystem.
Krisledningsarbetet i och med pandemin, har kunna hållas på ett mycket flexibelt
sätt med hjälp av bra verktyg för ett digitalt och mer platsoberoende arbetssätt.
Ett bra bidrag till att minska smittorisk och bibehålla fullgod kapacitet hos
nyckelfunktioner i våra verksamheter.

E-tjänster
Kommunens e-tjänster, via www.storfors.se, ger medborgaren möjlighet att
digitalt via dator, platta eller smartphone skicka in ansökningar eller
uppsägningar, söka bidrag, lämna uppgifter, synpunkter eller göra felanmälningar
inom kommunens olika verksamheter. Bank-ID används för allt som kräver
identifiering, men det finns även e-tjänster som fylls i utan identifiering. Vissa etjänster inom ”bygga, bo och miljö” går direkt till Karlskoga kommun som hanterar
och beslutar inom den gemensamma Tillväxt- och tillsynsnämnden.
För kommunens personal finns ett antal interna e-tjänster som går digitalt till rätt
handläggare och minimerar antalet pappersblanketter.
För tillfället finns 40 egna e-tjänster, 20 externa e-tjänster till annan webbplats
samt 20 e-tjänster internt för personalen. Antal ärenden per vecka ligger mellan
30 och 60 med enstaka toppar runt skolstarten. Användarnöjdheten ligger
generellt på 4-5 på en femgradig skala.

Bredband/fibrering
Storfors, Filipstad och Kristinehamn har sedan tidigare tecknat ett
samverkansavtal med IP-Only. I samverkansavtalet förbinder sig IP-Only att ge ett
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erbjudande till alla fastboende fastighetsägare på landsbygden så att dessa ska få
tillgång till en snabb fast bredbandsanslutning, i normalfallet genom fiber. Denna
utbyggnad är planerad att i Storfors kommun vara utförd under slutet av 2021.
Fiberutbyggnaden pågår i samtliga tre områden i Storfors kommun som ingår i IPOnlys landsbygds projekt för Östra Värmland.
I området Storfors sydost, som byggstartades under slutet av 2019, har arbetet
efter en viss försening nu kommit in i en slutfas. Planen är att området ska vara
helt uppkopplat våren 2021. Allt fler kunder har fått uppkoppling under året.
I områdena Storfors Väst Kommersiellt och Storfors Väst Bidrag pågår arbetet
med att lägga fiber. Schaktningen för fiber startades i maj 2020. I dessa områden
är planen att kunderna kommer att vara helt uppkopplade under senhösten 2021.
Några enstaka kunder har blivit aktiverade.
IP-Only har under året gjort en sälj-efterbearbetning av de som bor i dessa tre
landsbygdsområden och som hittills har tackat nej till att skaffa fiber och även
tackat nej till medgivandeavtal. Cirka 95 procent av Storfors fastboende på
landsbygden vill ha fiber eller har sagt ja till ett medgivandeavtal, vilket innebär
framdragning till fastigheten men att fibern inte tänds upp förrän kunden väljer
att betala anslutningen.
För privata fastighetsägare i Storfors tätort är det främst Telia som tillhandhåller
bredbandsanslutningar. Denna fiber är sedan några år redan lagd i tätorten och de
fastighetsägare som nu vill efteransluta sig kan ibland få en lång väntetid.
Väntetid på efteranslutningar av fiber i redan utbyggda områden är ett generellt
problem i hela Sverige.
Statistik nedan från senaste PTS Bredbandskartan från 2019 på total andel som
har tillgång till fiber i Storfors kommun, publicerad mars 2020. Ny data för 2020
publiceras mars 2021.
Storfors kommun: Areal: 483 km², 2 108 hushåll, 429 arbetsställen/företag.

Teknik

Tillgång totalt:

Fiber

58 %

Inom
tätort/småort
63 %

Utanför
tätort/småort
49 %

En treprocentig ökning på tillgång till fiber jämfört med siffrorna från 2018.

Budget och utfall 2020
Kommunledning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Resultat

Utfall 2019

-

663
6 925
8 639
24
0
14 925

Utfall 2020

-

1 433
4 598
8 991
29
12 184

Budget 2020

-

771
6 250
14 598
25
20 101

diff. Utfall Budget 2020
662
1 652
5 607
4
7 917

Analys: Enheten gör ett klart bättre resultat än budgeterat med 7,917 mnkr.
Resultatet beror till stor del på att kommunstyrelsens oförutsedda medel inte har
lagts ut på verksamheterna.
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Enhet kommunikation, näringsliv och turism
Vid starten av året var kommunikation, näringsliv och turism en del av staben.
Dessa tre verksamheter är från och med 1 augusti 2020 en egen
redovisningsenhet. Enheten har ansvar för intern och extern information,
marknadsföring, näringslivsutveckling och turism. Enheten belastas under 2020 av
heltidsanställd kommunikationschef, kommunikatör 30 procent samt från 1
augusti näringslivsutvecklare 50 procent.
Enheten har under året, lite utanför verksamhetsområdet, jobbat fram en
ansökan till Allmänna arvsfonden gällande uppbyggnad av en mekargård i
Storfors. Ett omfattande arbete har skett i nära dialog med ungdomar samt flera
olika föreningar för att involvera målgrupperna och göra dem delaktiga.

Kommunikation
Kommunikationsavdelningen ansvarar för att planera, samordna och till stor del
utföra kommunens övergripande interna och externa kommunikation samt ge råd
och stöd i kommunikations- och mediefrågor. Avdelningen är en resurs som kan
och bör användas av samtliga verksamheter. Avdelningen ansvarar för
kommunikationskanaler, tillämpning av policy-, webb- och varumärkesfrågor.
Under de senaste åren har ett allt större fokus lagts på övning och fortbildning
inom kriskommunikationsområdet. Storfors samverkar med övriga länet när det
gäller utveckling av kriskommunikation under ledning av länsstyrelsen.
Ett utökat avtal mellan Storfors kommun och Stiftelsen Björkåsen började gälla 1
januari 2020 vilket innebär att Stiftelsen Björkåsen köper del av tjänsten
kommunikationschef (5 procent) av Storfors kommun.
Infartsskyltar med en fast del samt en mindre LED display för text har använts för
att visa kommande arrangemang. Ett problem har nu uppstått med infartsskyltarna där företaget meddelat att man byter leverantör för meddelandefunktionen. Detta kommer att kräva utökad ekonomisk insats om funktionen ska
behållas. Information och välkomstpaket till nyinflyttade hushåll i Storfors har
skickats ut med cirka 150- 200 utskick under året. Dessa utskick kommer att
upphöra 2021 på grund av att enheten får minskat tjänsteutrymme med 20
procent av en heltid.
En lite större händelse inträffade med mycket höga järnvärden i dricksvattnet i
början av augusti. Detta krävde kontakt med VAKA (nationella vattenkatastrofgruppen) och lite extra informationsinsatser.
Under hösten har fokus legat på att tillgänglighetsanpassa hemsidan enligt EU:s
tillgänglighetsdirektiv. Webbredaktörer har utbildats inom de flesta enheter, men
relativt stort arbete återstår för att dessa fullt ut ska komma i funktion.
Under våren och senhösten har stort fokus ägnats åt information gällande
coronapandemin. Texter, skyltar och annat informationsmaterial har tagits fram –
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även på andra språk. Avdelningen har regelbundet deltagit i kriskommunikationsnätverk med länsstyrelsen och övriga kommunikatörer i Värmland.

Kommuntidningen, hemsida & intranät
Antalet kommuntidningar har minskats från sju till fem per år från och med 2020.
Sommarnumret fungerar också som turistfolder och sprids i högre upplaga till
turistbyråer och olika platser där turister rör sig. Avdelningen har också försett
gratistidningar och andra media med material från Storfors.
Under året har över 200 nyhetsartiklar publicerats på webben och ett 50-tal på
intranätet. När det gäller sociala medier använder Storfors kommun i första hand
Facebook där antalet följare de senaste åren ökat stadigt. Nyheter strömmas även
över till kommunens Twitterkonto från kommunens hemsida. Sista december
hade kommunen 2815 följare på Facebook samt 688 följare på Twitter. I
genomsnitt gjordes ett manuellt inlägg per dag på Facebook medan ett inlägg
varannan dag strömmade från hemsidan till Twitter. Storfors kommun använder
också Linkedin i begränsad omfattning – i första hand för rekryteringssyfte. En
Instagramsida har också skapats för kommunen där olika enheter haft hand om
kontot.

Näringsliv
Stöd och hjälp till näringslivet är ett viktigt område för en liten kommun.
Kommunen kan vara en katalysator för kontakter mellan kommunens näringar
och även ge hjälp till utveckling och nytänkande samt förmedla viktiga kontakter.
Från mars och framåt har de tidigare så välbesökta företagsfrukostarna fått ställas
in på grund av coronapandemin och likaså den näringslivsdag som årligen brukar
arrangeras.
Företagsbesök, som är en viktig del av verksamheten, har också drastiskt minskat,
däremot har många kontakter hållits via digitala kanaler. En del av näringslivsarbetet har varit att hjälpa de mindre företagen att nå ut och att få information
om de olika stöd som kans sökas.
Storfors kommun medfinansierar även projektet Smart-in, vars övergripande mål
är att öka antalet innovativa små och medelstora företag inom stål- och
verkstadsindustrin samt industrinära tjänster i Värmland. Näringslivsutvecklaren
är också delaktig i arbetsmarknadsprojektet MOVE.
Under senare delen av året har ett intensivt och omfattande arbete pågått med
ett par eventuella etableringar samt företag i Storfors som vill utöka sin
verksamhet. En digital sändning tillsammans med ortens två livsmedelsbutiker och
en stjärnkock fick mycket stor genomslagskraft i regional media.
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Näringslivsutvecklaren har under året jobbat i projektet NAV 2.0 tillsammans med
övriga näringslivsutvecklare för att ta fram ett material som ska attrahera
etableringar till Värmland.
Näringslivsutvecklaren har under perioden även haft som uppgift att jobba med
analys, inventering och beställning gällande skyddsutrustning för covid-19.

Näringslivsranking
I årets näringslivsranking från Svensk Näringsliv tappar Storfors 15 placeringar
men ligger fortfarande på plats 170 av Sveriges 290 kommuner. Företagarna har
gett högre betyg för service och bemötande än förra året och där ligger Storfors
på plats 52 i landet. Storfors är också en av de tryggaste kommunerna i Sverige att
driva företag i enligt företagarna som placerar kommunen på plats nio i landet när
det gäller trygghet. Kommunen är i ”topp 40” gällande dialog med kommunens
beslutsfattare och tjänstemännens attityder. Betyget för kommunpolitikernas
attityder har sjunkit något men Storfors ligger ändå på plats 77 i Sverige. Största
klättringen har kommunen gjort gällande ”konkurrens från kommunens
verksamheter” där Storfors klättrat från plats 199 i landet till plats 96.

Turism
Gällande turism har Järnsjöleden färdigställts, både vad gäller själva leden samt
filmer och annat informationsmaterial. Slutredovisningen är godkänd av
länsstyrelsen och slutbetalningen på 110 000 kronor till kommunen är genomförd.
Rövarleden och Lårhöjdsleden har slutröjts av inhyrd aktör och sökt bidrag från
skogsstyrelsen på drygt 200 000 kronor (utan egeninsats) har utbetalats från
NOKÅS. Nätverket med turismaktörer kring sjöarna i Storfors/Asphyttan har varit
vilande, men det finns önskemål och behov av en nystart som kommer att
genomföras under 2021. Storfors sommartidning är inriktad på de turismaktörer
som finns i området och de lyftes fram i text och bild. I övrigt har de lokala
turismentreprenörerna och de lokala evenemangen marknadsförts både på
hemsida, Facebook och i pressmaterial som levererats till regional media. I
tidningen Turist i Värmland lyftes Storfors som besöksmål samt ett antal
sommaraktiviteter och aktörer.
Samverkan har skett med Visit Värmland genom att Storfors kommun arrangerat
distriktsträff under våren samt en guidad dag på Järnsjöleden under hösten. En
ansökan för friluftsprojekt 2021 jobbades fram, men den avslogs tyvärr.
Budget och utfall 2020
Näringsliv, turism & information
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Resultat

Utfall 2019

-

238
1 338
694
14
0
1 809

Utfall 2020

-

217
1 461
509
8
1 761

Budget 2020

-

280
1 349
655
14
1 738

diff. Utfall Budget 2020
63
111
145
6
23

Analys: Enheten gör ett negativt resultat med 23 tkr mot budget. Det beror på att
personalkostnader för folkhälsosamordnare, som skulle ha belastat enheten för
personal och folkhälsa, felaktigt belastade kommunikation under hösten. Enheten
har lägre annonsintäkter, och även lägre kostnader för tryck och porto, eftersom
tidningen nu ges ut med fem nummer istället för sju. Verksamhetskostnaderna
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(förutom löner) är 145 000 kronor lägre än budgeterat beroende på minskat
tryck/porto, uteblivna arrangemang och återhållsamhet.

Enhet personal och folkhälsa
Avdelningen, som tidigare inrymdes under enheten stab, har från 2020-08-01 haft
verksamhet enligt följande verksamhetsområden; folkhälsoarbete för
kommuninnevånarna, personalenhet med HR-stöd, avtalstolkning och
arbetsrättsliga förhandlingar, fackliga ledigheter för kommuntotal,
företagshälsovård och friskvård för kommuntotal, centrala utbildningar för
kommuntotal inom områdena arbetsmiljö, brand och HLR.
Löneadministration (LÖV) utförs i samverkan med Karlskoga-, Filipstad- och
Kristinehamns kommun. LÖV ingår i den administrativa nämnden. Utförare av
lönesamverkan är Kristinehamns kommun.
Under perioden har driftsättning av nya lönesystemet genomförts. Leverantör av
är Visma och driften sker via molndrift. Den nya standarden SITHS e-id har införts
för digitala tjänstelegitimationer och innebär ett enklare flöde med digitala
uppdateringar samt förlängd giltighetstid från tre till fem år. Den nya standarden
innebär också en höjning av tillitsnivån till nivå 3, (från LoA 2 till LoA 3). Ett arbete
har påbörjats gällande planering av krigsorganisation för Storfors kommun samt
tillhörande krigsplacering. Ett utökat avtal mellan Storfors kommun och Stiftelsen
Björkåsen började gälla 2020-01-01 vilket innebär att Stiftelsen Björkåsen köper
tjänster av Storfors kommun inom HR-området.
Gällande kompetensförsörjning kan konstateras att arbetsgivaren idag är
beroende av personal som pendlar in från kringliggande orter. Detta gäller främst
inom yrken med krav på akademisk utbildning. Inom gruppen lärare pendlar 61
procent av de tillsvidareanställda medarbetarna till arbete i Storfors kommun.
Motsvarande siffra för gruppen socialsekreterare är 95 procent. Även Svenskt
Näringslivs undersökningar påvisar ett försämrat läge när det gäller tillgång på
arbetskraft med relevant kompetens.

Folkhälsa
Folkhälsa handlar om att skapa möjligheter för en god hälsa för hela befolkningen
genom att ge gynnsamma förutsättningar och undanröja risker. Detta kan göras
på många olika sätt; genom att skapa tobaksfria miljöer, säkra barnens väg till
skolan längs cykelvägar, ge möjlighet till fysisk aktivitet, attraktivt boende,
möjlighet till påverkan genom dialogmöten och mycket mer.
Inom folkhälsoområdet visar samhällsutvecklingen på en ökad problematik med
övervikt och ökad psykisk ohälsa varför fortsatt arbete och prioriteringar inom
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området bedöms nödvändiga. Den rådande situationen med pandemin kan
komma att ytterligare bidra till ett ökat behov inom folkhälsoområdet inom de
närmaste åren. Aktiviteten med styrketräningsgrupper för seniorer har fortsatt
och under första kvartalet 2020 var tre grupper igång med totalt 53 aktiva
seniorer. I mitten på mars avslutades aktiviteten på grund av pandemin.
Styrketräningsgrupp för seniorer har pågått under tio års tid och Friskvården i
Värmland har tillhandahållit motionsledare för aktiviteten som har en betydande
effekt för att förebygga fallolyckor. Statistik från Folkhälsomyndigheten, för åren
2014-2018 och innevånare 65 år och äldre, visar att Storfors kommun totalt sett
har ett lägre antal fallolyckor än både Värmland och riket. Ett direkt
orsakssamband mellan den förebyggande träningen och det lägre antalet
fallolyckor kan inte sägas föreligga, men det är en intressant korrelation (samband
mellan de två faktorerna).

Källa; Folkhälsomyndigheten, Kommunfaktablad 2020 - Storfors

Under våren har en samverkan inletts gällande satsningen ”Långsiktig
folkhälsosamverkan för att främja hälsosamma matvanor och ökad fysisk aktivitet
bland barn och unga i Värmland, i syfte att förebygga och minska övervikt och
fetma”. Denna satsning genomförs i samverkan med Region Värmland och
Filipstads- och Säffle kommun. Arbetet fortgår genom en kartläggning som ska ge
en översikt över hur det ser ut i respektive kommun.
Den nya folkhälsoplanen för Storfors kommun är antagen och i den finns tre
fokusområden; ”barn och ungas övervikt och fetma”, ”höga sjuktal” samt
”psykisk ohälsa”. Under hösten genomfördes en coronaanpassad ”hälsovecka” där
alla aktiviteter genomfördes utomhus.
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Budget och utfall 2020
Personal enhet

Utfall 2019

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Resultat

-

8
1 174
2 455
3
3 624

Utfall 2020

-

-

70
1 452
2 182
3 563

Budget 2020

-

1 178
2 431
3
3 611

diff. Utfall Budget 2020
70
274
250
3
48

Analys: För att minska kostnader för kommuntotal, samt som en anpassning
utifrån rådande pandemi, har centralt anordnade utbildningar inom områdena
brand, -HLR, -arbetsmiljö och -våld och hot bromsats. Förebyggande insatser inom
arbetsmiljö- och folkhälsoområdet har heller inte kunnat genomföras i planerad
omfattning, då antalet fysiska besök i verksamheterna har minimerats för att
minska smittoriskerna med covid-19. Från 1 augusti har lönekostnader, men inte
budget för personalkostnader innevarande år, flyttats från kommunledning till
enheten vilket genererat ett underskott för innevarande verksamhetsår på -274
tkr för enhetens personalkostnader. Ett överskott på motsvarande belopp bör
således uppstå på kommunledning. Sammantaget ger ovanstående ett positivt
resultat på 48 tkr.

Mål
Redovisning av enhetens måluppfyllnad utifrån delårsbokslut 2020. Enheten
splittrades upp efter 1 augusti, 2020 och finns inte längre kvar som stab.

Verksamhetsmål

Aktiviteter

Indikator

Tillgänglighet och
god service – över
medel KKIK:s
servicemätning

Informationsbroschyrer på
andra språk

Andel som får svar på epost inom två dagar när
de har en enkel fråga
Andel som får ett direkt
svar på en enkel fråga när
de tar kontakt med
kommunen via telefon
Andel som uppfattar att
de får ett gott bemötande
när de via telefon ställt en
enkel fråga till kommunen

%/Antal

Måluppfyllnad

Analys: Kundmätning som skulle genomförts under året har flyttats fram mot bakgrund av
prioriterat arbete med pandemin samt inköpsstopp.

Verksamhetsmål
Delaktighet och
information –
enligt medelvärde
i KKIK:s
servicemätning

Aktiviteter
Genomlysning,
stöd med
uppdatering samt
anpassning av
hemsida
Sökoptimering

Indikator

%/Anta
l

Måluppfyllnad

Hur god är kommunens
webbinformation till
medborgarna
Andel enheter som
uppfyller krav på aktuell
serviceinformation på
storfors.se

Analys: Arbete med tillgänglighetsdirektivet pågår men har ej kunnat slutföras under året mot
bakgrund av arbete med pandemin. KKIK:s servicemätning har ej genomförts.
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Verksamhetsmål

Aktiviteter

Bra
näringslivsklimat –
placering bättre än
100, år 2020

Genomföra
beslutade
aktiviteter i
Näringslivsprogrammet

Indikator

%/Antal Måluppfyllnad

Svenskt Näringslivs ranking
(plats 170, 2020) plats 155
år 2019, plats 122 år 2018,
plats 157 år 2017, plats
208 år 2016, plats 242 år
2015).)
Ökat antal nya företag per
1000 invånare. (7,25
företag per 1000 invånare,
år 2019, 6,1 företag per
1000 invånare, år 2018)
Sammanfattat omdöme,
resultat 3,3 år 2020 jämfört
med 3,6 år 2019.

Analys Storfors tappade 15 placeringar i näringslivsrankingen. Antal nya företag anges till
september 2020. källa: Nyföretagarcentrum.se

Verksamhetsmål
Folkhälsa
Försäkringskassans ohälsotal
ska minska

Aktiviteter

Indikator

Genomföra
beslutade
aktiviteter i
Folkhälsoplanen

Försäkringskassans
ohälsotal i
Storfors

%/Antal

Måluppfyllnad

2020 = 32,2 dgr
2019 = 30,1 dgr
2018 = 31,6 dgr
2017 = 34,0 dgr

Genomföra
informationskampanjer med
syfte att öka
kommuninnevånarnas
kunskap om
hälsoeffekterna
av fysisk
aktivitet

Minskad andel Andel i Storfors
överviktiga barn 37 %, övriga länet
24 %.
i f-klass, åk 4
och åk 7.
Hälsoveckan
genomfördes
utomhus med
aktiviteter kring
folkhälsa.
Analys: Den nya folkhälsoplanen är antagen och internkontrollmoment framtagna. Ohälsotalet har
ökat i jämförelse med 2019 från 30,1 till 32,2 år 2020. Nyckeltalet för överviktiga barn har ökat
från 29 % föregående år till 37 % under 2020, notera att mätningen inte avser samma individer
utan de elever som varje år går i vissa årsklasser. För ytterligare aktiviteter se barnbokslut sid 15.
Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar under en tolvmånadersperiod som försäkringskassan
betalar ut ersättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande till antalet försäkrade i åldrarna 16–64
år. I ohälsotalet ingår sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Verksamhetsmål

Aktiviteter

Indikator

HME-index, hållbart
medarbetarengage
mang, resultat
bättre än
medelvärde
(Kolada)

Genomföra
medarbetarenkät
samt HME-enkät för
alla medarbetare i
Storfors kommun.

*HME-index bättre
än medelvärdet för
Sveriges
kommuner,
mätperiod i Kolada
= senaste 3 åren.

%/Antal

Måluppfyllnad
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Analys: Storfors kommun har bland de högsta resultaten i landet av redovisade kommuner i Kolada.se
(SKR). Värde för Storfors kommun är 87 jämfört med 79 som är medelvärde för samtliga
inrapporterande kommuner. Ny mätning ej genomförd under 2020, nästa mätning sker under 2021.
HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas
engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang.
HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart
medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning.

Enhet kansli
Vid starten av delåret var kansliet en del av staben. Kansliet blev en egen
redovisningsenhet vid omorganisationen den 1 augusti. Kansliet har under delar
av året bedrivit verksamhet och ansvarat för följande områden:
Ärendeberedning, registratur, arkiv, dataskydd. E-tjänster, telefoni, ITsamordning, upphandlingssamordning i samverkan med Karlskoga kommun,
försäkringssamordning, bemanning av receptionen i kommunhuset, handläggning
av vägbidrag, vårdavgifter, partistöd och olika standardärenden, utredningar,
samordning och förberedelser runt val samt verksamhetsstöd.
Under våren rekryterade kansliet en ny registrator eftersom föregångaren gick i
pension. IT-samordnare (med ansvar för systemförvaltning och telefoni) flyttades
till kansli i samband med omorganisationen. Under hösten har kanslichefen varit
föräldraledig på 50 procent.
Under våren och början av sommaren infördes det nya dokument- och
ärendehanteringssystemet Lex. Systemet har inneburit ytterligare digitalisering
och effektivisering av ärendeprocess och handläggning. För de förtroendevalda
har systemet inneburit att publiceringsverktyget Netpublicator blivit utbytt mot
LexMeeting. Vissa inkörningsproblem har förekommit men efter uppdateringar av
programvaran, kombinerat med utbildning för förtroendevalda, har det löst sig.
Pandemin har inneburit en ökad arbetsbelastning för kansliet som vid sidan av
ordinarie arbetsuppgifter har stöttat administrativt i samband med
stabsorienteringarna. Arbetet har framförallt bestått av sekreterarskap och
diarieföring. Pandemin har dessutom inneburit att de politiska sammanträdena
under hösten har hållits digitalt via Teams. Det har varit en utmaning att planera,
instruera och genomföra sammanträden med bibehållen kvalité.
Budget och utfall 2020
Kansli enhet
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal
Avskrivningar
Resultat

Utfall 2019

-

118
1 101
424
45
1 453

Utfall 2020

-

110
1 653
628
2 171

Budget 2020

-

58
1 069
523
1 533

diff. Utfall Budget 2020
52
584
105
638

Analys: Enheten gör ett negativt resultat mot budget med 638 tkr. Dubbla
lönekostnader under ca en månad vid rekrytering av ny registrator,
engångskostnader kopplat till införandet av nytt dokument- och
ärendehanteringssystem samt extra lönekostnader för augusti-december för
kanslichef och IT-samordnare som överfördes till enheten utan att budgetmedel
följde med. Annan enhet gör överskott med motsvarande.
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Enhet ekonomi
Ekonomiavdelningen har hand om Storfors kommuns externa och interna
redovisning. Avdelningen hanterar också sammanställning av redovisningen, samt
viss löpande hantering för Stiftelsen Björkåsen samt all ekonomisk hantering av
AB Storfors Mark- och Industrifastigheter.
Avdelningen har också representation i delar som knyter an till ekonomi som
ekonomihanteringen i Trygga Hem, BRT, Överförmyndarnämnden och Tillväxtoch Tillsynsnämnden.
Fram till augusti ingick ekonomiavdelningen i enheten stab, men efter
omorganisationen utgör avdelningen en egen enhet.
I början av 2019 fanns totalt fem tjänster i ekonomiavdelningens budget. Under
hösten år 2019 slutade redovisningsansvarig och tjänsten tillsattes inte. Under
2020 i samband med pensionsavgång och nyanställning på kansliavdelningen
flyttades kostnaden för en 50 % tjänst från ekonomiavdelningen till
kansliavdelningen, denna tjänst hanterade hemtjänstavgifter. I justerad budget
för 2021 är även budgeten medflyttad till kansliavdelningen för 50 % tjänsten.
Arbetsuppgifterna som båda dessa personer utfört kvarstår dock,
kansliavdelningen hanterar inom sin budget debiteringen av hemtjänstavgifterna,
arbetsuppgifterna från redovisningsansvarig har fördelats inom
ekonomiavdelningen.
Under året har ekonomiavdelningen utökats med 10 % av en nyanställning på
personalavdelningen. Totalt antal årsarbetare på ekonomiavdelningen den 31
december 2020 är 3,6 tjänst.
Budget och utfall 2020
Ekonomi enhet
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat

Utfall 2019

-

297
2 252
1 188
78
3 222

Utfall 2020

-

418
1 869
1 131
49
2 631

Budget 2020

-

265
1 663
1 078
80
2 556

diff. Utfall Budget 2020
153
207
53
31
75

Analys: Enhetens kostnader översteg budget med 75 tkr jämfört med budget för
år 2020.

Verksamhet stöd och service
Verksamhet stöd och service består av flera enheter:
Enheten teknisk drift med avdelningarna vatten och avlopp samt kost och städ.
Enheterna individ och familjeomsorg barn och unga samt individ och
familjeomsorg vuxen. Dessutom enheten arbetsmarknad och integration samt
enheten kultur och fritid.
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Enhet teknisk drift
Inom enheten finns verksamheter kopplade till det tekniska området,
förvaltningsfastigheter, parker och lekplatser, energirådgivning, gator och vägar
och VA. Verksamheten har inte varit drabbad av några större sjukdomsbortfall
trots att vi har en pågående pandemi.
Under året har verksamheten skött vårstädning av gator och vägar samt grönytor
med den resurs som har funnits att tillgå. Bortprioritering har fått göras av sådan
som enheten inte absolut måste göra, exempelvis slyröjning och kantslåtter efter
vägar.
Toppbeläggning av del av Lillforsvägen gjordes enligt aktuell plan. Lillforsvägen är
åtgärdad från Småstugevägen till Västerängsvägen.
Både Stiftelsen Björkåsens och kommunens grönytor och buskar sköttes under
semesterperioden med hjälp av feriearbetare och tre semestervikarier. Enligt
överenskommelse faktureras Stiftelsen Björkåsen för en del av kostnaden.
Kommunala lekplatser har besiktats av ett oberoende besiktningsföretag och
resultatet visar att lekutrustningen är sliten överlag i kommunen. Brister som var
direkt farliga åtgärdades omedelbart efter besiktningen, de mindre allvarliga
bristerna kvarstår då det varken finns medel i budget eller personalresurser för att
åtgärda dem. Samtlig större lekutrustning, utom den senaste vid Vargbroskolan,
är 15 år eller äldre och har passerat sin avskrivningstid och livslängd. En
investering behöver göras för att förnya utrustningen.
Energiprojekt i Kulturhuset/Folkets hus är i slutfasen, det som återstår är
injustering av värme, ventilation och slutprovning av styrutrustningen. Dessutom
pågår kompletteringar av belysningsarmaturer som tillkommit under projektet.
Budget och utfall 2020
Teknisk drift inkl. Kost och
Lokalvård
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Resultat

Utfall 2019

-

9 141
13 664
19 298
6 443
0
30 264

Utfall 2020

-

6 201
10 654
16 645
7 050
28 148

Budget 2020

-

5 343
9 434
18 050
6 373
28 514

diff. Utfall Budget 2020
858
1 221
1 405
677
366

Analys: Enheten gör ett överskott på 366 tkr. Det beror på minskade kostnader
för energi och vägunderhåll på grund av mild vinter och medveten
återhållsamhet. I samband med omorganisationen har tidigare enheten kost och
lokalvård integrerats i enheten teknisk drift. Kostnadsreduceringar har ägt rum
främst inom området kost och lokalvård.
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Avdelning vatten & avlopp, VA
VA-verksamheten har löpt på utan vattenläckor men drabbades däremot av
kraftigt ökad järnhalt på utgående vatten. Spolningsfrekvens av filter i
anläggningen har ökats och borrhålen för råvatten är renspolade. Åtgärderna har
medfört att vattenkvalitén åter är god.
Projektet för framtagande av VA-plan är genomfört och där hade enheten ett
samarbete med Filipstads kommun om en projektanställning som upphörde 30
september 2020. Projektet är delvis finansierat med bidrag från länsstyrelsen
(Lova). Ombyggnad av huvudpumpstationen för avlopp, som är placerad i
båthamnen, har under hösten utförts. Detta projekt genomfördes för att
säkerställa driften och minimera bräddningar av avloppsvatten till sjön på grund
av driftstopp i pumparna.
Budget och utfall 2020
VA

Utfall 2019

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal
Investeringar
Avskrivningar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat

-

9 348
2 685
4 274
1 759
526
103

Utfall 2020

-

9 095
2 702
4 313
1 791
495
205

Budget 2020

-

9 071
2 728
4 006
1 811
526
0

diff. Utfall Budget 2020
24
26
307
20
31
206

Analys: Avdelningen gör ett underskott med 206 tkr.

Mål
Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.
Verksamhetsmål
Aktiviteter
Indikator
Ökad tillgänglighet
i kommunens
lokaler

Genomföra
anpassningar enligt
plan.

% /Antal

Antal genomförda
anpassningar

Måluppfyllnad

0

Analys: Anpassningar har inte utförts under året på grund av att andra projekt har prioriterats.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

Minskad
klimatpåverkan

Byta fordon enligt
fordonsplan

Andelen miljöklassade
fordon (Euro 6/VI)

95%

Energieffektivisera
fastigheter
Kulturhuset

Energiförbrukning

50%

Energieffektivisera
gatubelysning etapp 2 klar.

Energiförbrukning
Byte till LED

100%

Ny VA plan är upparbetad i
samarbete med Filipstads
Kommun.

% /Antal

Måluppfyllnad

Klart

Ny avfallsplan 2020-2023
Skall antas av
Ja
är framtagen.
Kommunfullmäktige.
antagen
Analys: Enheten har lyckats genomföra de tänkta målen för att minska klimatpåverkan. Projekt
Kulturhuset är i stort sett klart det som återstår är några mindre kompletteringar med armaturer som

Årsredovisning 2020
Storfors kommun

36
har tillkommit och slutprovning av värme och ventilationsanläggningarna efter styrsystemsbytet.
Detta slutförs i mars -21.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

Trygg och säker
kommun
(infrastruktur)

Projekt för öppnande av
Kvarnvägen för trafik pågår.
Detaljplan för området har
varit ute på granskning.
Inventering av kommunens
samtliga vägar och gång- och
cykelvägar är utförd.

Ja/nej

Införa reservkraft till
kommunhuset
Projekt klart 2020-04-01

Ja/nej

% /Antal

Måluppfyllnad

Ja
Ja
Ja
Ja

Analys: Kommunen är på god väg att blir en trygg och säker kommun med hjälp av de genomförda
aktiviteter som gjorts under året.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

Välskötta
genomfarter

Ja/nej

Upprustning av sidoområden
för genomfart Storfors riksväg
26 och länsväg 237

% /Antal

Måluppfyllnad

Nej

Analys: Det finns för lite resurser för att hålla snyggt efter upprustning.

Verksamhetsmål Aktiviteter
Välskötta
vandringsleder

Indikator

% /Antal

Ta fram skötselplan
för vandringsleder

Ja/nej

Delvis

Grovröja och
inventera
Lungälvsleden

Ja/nej

Nej

Måluppfyllnad

Analys: Det saknas resurser för att grovröja och märka upp Lungälvsleden. Skötselplan för
Järnsjöleden är framtagen.

Avdelning kost och lokalvård
Från 1 augusti integrerades denna enhet med enheten teknisk drift. Enheten
planerar och tillreder måltider till förskola, skola, särskilda boenden samt lagar
mat till hemtjänstens kunder. Enheten ansvarar även för kommunens lokalvård,
samt säljer städtjänster till Stiftelsen Björkåsen, Bergslagens räddningstjänst,
vårdcentralen och apoteket.
Årets första del innebar hantering av pandemin genom nya städrutiner och
skyddsutrustning för att säkerställa personalens arbetsmiljö och minska
smittspridning. Upphandling kring livsmedel har också tagit mycket tid.
Arbetsledaren har omfördelat personal från centralköket till Vargbroskolan för att
säkerställa matsituationen så att smitta minimeras. Personal har spritat bord och
stolar under lunchen samt sett till att toaletterna varit extra rena.
Investeringar har gjorts i nya matberedningsmaskiner i två kök eftersom Miljö och
Hälsa haft återkommande anmärkningar på de gamla maskinerna.
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Enheten har infört ett nytt schema i centralköket för att effektivisera och sänka
kostnader för olika ob- och storhelgsersättningar. Personalen tycker att det
fungerar bra. Planeringen av semester har gjorts på ett annat sätt i år än tidigare,
för spara in på vikarier i verksamheten, vilket gav ett bra resultat.
Enheten har köpt in en tv-skärm i syfte att minska matsvinnet och ge information
till eleverna. På skärmen visas den rekommenderade storleken på en talrik med
dagens mat samt information om gårdagens matsvinn. Under sista halvåret ses en
tydlig minskning av matavfallet jämfört med föregående år.
Nya skurmaskiner är inköpta till förskolorna Lillåsen och Viken vilket betyder att
nästan alla avdelningar nu har en egen skurmaskin. Det innebär bättre resultat på
golven, en bättre arbetsmiljö och förebyggande av arbetsskador. Att ställa om
enligt nya organisationen, från 1 augusti, har tagit mycket energi från personalen
och skapat många frågor och funderingar. Under 2020 har lokalvårdsenheten haft
extra arbete med att utföra covid-städning med extra tillsyn och desinficering av
toaletter, handtag, ledstänger samt bord/bänkar. Enheten har dock skapat en bra
rutin som är hållbar.

Volymer & Nyckeltal

Serverade matportioner jan - dec 2020
43 275
3 850

18 980

35 275
2 025

9 345

17 130

2 050

500

Matavfall kg / mån
150
100
50
0
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feb

mar

apr

maj

jun

Matavfal 2019, kg / mån

jul
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okt

Matavfal 2020, kg / mån
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Mål
Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden. Enheten integrerades
som en avdelning i enheten teknisk drift i och med den nya organisationen som
trädde i kraft 1 augusti, 2020.
Verksamhetsmål Aktiviteter
Indikator
%/Antal Måluppfyllnad
Ökad andel
ekologiska varor
inom kost –
minst 20 %

Utökat inköp av ekologiska
varor. Framför allt frukt
och grönt.

Andel (%) av
varorna som är
ekologiska.

22,8 %

Analys: Målet är uppnått med frukt, grönt, kaffe, te, ketchup och mejeri som har varit prioterade
områden. Nu utökas det med bröd om budget tillåter.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

%/Antal Måluppfyllnad

Servera
hälsosam kost
och bidra till
medvetenhet
och ett hållbart
samhälle

Ta bort varor med
socker/fett eller
byta ut till varor
med lägre
sockerhalt/fetthalt.

Varor i utbudet med
socker och hög
fetthalt som tagits
bort eller bytts ut

4

Informera och
utbilda i hur man
äter hälsosamt.

Genomförda
informationstillfällen

2

Analys: Enheten gör egen sylt och gör egna kalla såser/dressingar. Ketchup utan tillsatt socker
serveras. Smörgåsmargarinet har lägre fetthalt. På matmöten informeras om vikten om att inte ta
mer mat än man äter upp.

Verksamhetsmål

Aktiviteter

Indikator

Erbjuda bra miljöval
i form av
kvalitetssäkrade
livsmedelsprodukter

Säkerställa att MSC-märkt
fisk finns på avtal. Ökad
andel MSC-märkt fisk <80
% av totalt inköpt fisk.

Andel (%) av
inköpt fisk som
är MSC-märkt.

%/Antal

Måluppfyllnad

89,2

Analys: Enheten fortsätter arbetet med att se över de varor som innefattas i mätningen för att
säkerställa MSC-märkning för 100 % inköp.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

Välstädade
lokaler –
totalpoäng 4,0

Mäta totalpoäng i
enkät 1-5
Antal inkomna
klagomål

Utvärdera kundenkät
för att identifiera
förbättringsområden

%/Antal

Måluppfyllnad

Inga

Analys: Sex enkäter lämnades ut i åk 4-9, men bara tre svar inkom vilket bedömdes vara för få att
göra en mätning utifrån. Mindre korrigeringar i städning görs kontinuerligt i de olika
verksamheterna vid påpekanden. Några formella klagomål har inte inkommit.
Kundupplevelsen utvärderas i en lokalvårdsgrupp inom förskolan, under 2020 var omdömet att
det fungerat bra. En avdelning hann dock inte få den årliga poleringen av golv 2020 pga
merarbete utifrån pandemin. Bra städning är alltid ett samspel mellan förskolan och
lokalvårdaren eftersom verksamhet pågår samtidigt som städningen. Ökad nöjdhet blev resultatet
av de nyinköpta skurmaskinerna till förskolorna Viken och Lillåsen.
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Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

%/Antal

Minimera
matsvinnet

Livsmedelskostnad per
barn/elev
Antal kilo mat som slängs (år,
månad, vecka, dag)
Livsmedelskostnad per
brukare

12.37 kr
per portion
1146,52 kg
på helår
11,50 kr
per portion

Informera
elever – ta
inte mer mat
än vad du
orkar äta upp.

Måluppfyllnad

Analys: Matsvinnet har minskat med 64 kg totalt varav matsvinnet i Bjurtjärn har ökat och medan
matsvinnet i Vargbroskolan har minskat. Arbetet fortsätter under 2021.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

%/Antal

Kunder skall
serveras en
måltid för bästa
smak, doft och
syn

Följa/utveckla rutiner
från produktion till
leverans och servering.

Antal klagomål
Antal brister
Matråd

0
0

Ökad samverkan
mellan personal i
produktion, leverans
och servering.

Veckorapporter
Andel (%) nöjda
kunder

Måluppfyllnad

2/år
Varje
vecka

Utföra stickprov
Enkätundersökningar

Enkät ej
genomförd
2020 –
ska göras
2021

Analys: Under hösten 2020 skickade hemtjänsten ut en enkät om alternativ till dagens varma
matlåda för att undersöka om det ska serveras kalla matlådor till hemtjänstkunder. 23 av 29
angav att de inte vill få kall matlåda. Den återkommande undersökningen om smak, utbud och
portionsstorlek görs under våren 2021, för att antalet enkäter inte skulle bli för stort under 2020.
Samverkan mellan tillagningskök och serveringskök gällande skolmaten görs veckovis om vad
som är bra och dåligt med storlek och smak på portioner. Matråd med elever hålls varje termin
och dokumenteras. Resultatet skickas sedan till köken för eventuella åtgärder.

Enhet kultur och fritid
Inom enheten finns verksamheterna bibliotek, kulturverkstad, kulturcafé,
föreningsstöd, fritidsgårdsverksamhet, biograf, BUS (Barn och Unga i Storfors)
samt Fritidsbanken.
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Biblioteket
Verksamheten har under året präglats av omställningar och anpassningar där
användarnas behov av litteratur, information och digitala tjänster har stått i fokus.
Besökssiffrorna har av förståeliga skäl sjunkit, samtidigt som bibliotekets digitala
närvaro har ökat och personalen har arbetat mycket med en uppskattad och väl
utnyttjad uppsökande verksamhet. Under året har bibliotekspersonalen gjort 98
utkörningar av böcker (”Boken kommer”), varav 32 av leveranserna skett till
låntagare utanför tätorten. Det har under hösten och vintern varit möjligt för
låntagare att hämta böcker utanför kulturhusets entré, en tjänst som även den,
flitigt har använts. Telefonkontakter, e-post och kommunikation via bibliotekets
Facebook-konto har ökat markant, inte minst då biblioteket även fungerat som
kommunens Infopoint. Utlåningen för folkbiblioteket har minskat något i och med
att besökssiffrorna gått ner men utlåning av e-medier har samtidigt ökat. På
skolbiblioteket har utlåningen ökat med hela 55 % jämfört med 2019. Ökningen
sammanfaller med att en skolbibliotekarie anställdes med start i januari 2020.
Under året har samtliga fysiska programaktiviteter på folkbiblioteket som
exempelvis läsecirkel, föreläsningar och seniorsurf fått ställas in. En IT-kurs i
samarbete med Vuxenskolan samt läsecirkeln hann hållas vid ett par tillfällen i
början av året innan restriktionerna kom. I december arrangerade biblioteket en
föreläsning som sändes digitalt via Storfors biblioteks Youtube-kanal.
Föreläsningen hade 296 visningar, vilket gör den till bibliotekets mest sedda
föreläsning någonsin.
Ett bidrag på 560 000 kronor från Kulturrådet har erhållits. Bland annat ska entrén
breddas och förberedas för ”meröppet”. Gamla personalutrymmen byggs om till
studie/grupprum. Projektet påbörjades i december 2020 och avslutas december
2021. Biblioteket har under året påbörjat arbetet med det av länsstyrelsen
finansierade projektet ”Min språkvän”. Projektet ska gynna språkutvecklingen hos
Storforsbor med annat modersmål än svenska och samtidigt engagera äldre i
samhället som annars riskerar att bli isolerade. Projektet avslutas sommaren
2021. Delar av metoder som utvecklas inom projektet ska implementeras i den
ordinarie biblioteksverksamheten.

Kulturskolan
Kulturskolan har genomfört musikdagar i Bjurtjärns och Storfors skola. Tisdagar
och onsdagar kan man komma ner till Kulan på de öppna tiderna och spela eller
bara prata musik. Kulturskolans personal bemannar Kulan med hjälp av Kyrkstens
fritidsgårdspersonal och bedriver från 1 september fritidsgårdsverksamhet för
högstadiet och gymnasiet. Dock har denna varit stängd under senare delen av
hösten på grund av pandemin.
Årets vår- och höstkonsert anpassades genom att bli en digital konsert då publik
inte tilläts. Verksamheten utvecklades genom att eleverna fick möjlighet att spela
in sina uppträdanden med både ljud och film. Enheten filmade och spelade också
in Vargbroskolans skolavslutning som sändes digitalt under skolavslutningsdagen.
Under sista delen av terminen ställdes undervisningen om till distansundervisning.
Årets nationaldagsfirande och Idrottsgala ställdes in på grund av pandemin.
Lovaktiviteter: Prova- på pingis, fotboll, skytte och innebandy, spela musik i Kulan,
bokfika, scrapbooking, Pokémon go, pyssel samt tre biofilmer. Arrangemangen
genomfördes av BUS, biblioteket, Storfors biograf, Kulturverkstaden, innebandy-,
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skytte-, pingis- och fotbollsföreningarna. Summercamp pågick i två veckor i
Kyrksten och arrangerades av ungdomsgården, Våran gård (IOGT/NTO).
Biografen har visat 13 filmer och haft besök av 562 personer innan pandemin
satte stopp för visningarna eftersom distributörerna inte fick fram några filmer
och premiärerna flyttades fram. Föreningsmöten med RF SISU Värmland har
genomförts och projektet Storforsföreningarna tar fart.
Under slutet av året samlades Idrottsalliansen, skytteföreningarna, Lundsbergs
golfklubb och pingisföreningen för att diskutera ett nytt sport- och aktivitetscenter.
Då det inte hyrs ut lika många lokaler har enheten passat på att uppdatera ljuset i
huset. Biografen och Kulturcaféet har installerat ett kassasystem i verksamheten.
Vandringsleder har varit välbesökta och tennisbanan har nyttjats väl av
allmänheten under pandemin. Motorklubbens aktivitetsbana på motorstadion har
varit välbesökt under vår och sommar av både yngre och äldre cross-, enduro- och
ATV-förare. SVT besökte banan och gjorde ett reportage.

Evenemang & aktiviteter
Under 2020 ställdes de större evenemangen i Storfors in på grund av pandemin.
det gäller bland andra Storforsmarken, nationaldagsfirandet i Ravinen,
Centrumfesten och Kulturveckan. Även många mindre evenemang blev inställda
av föreningar och organisationer.
Budget och utfall 2020
Kultur och fritid

Utfall 2019

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Resultat

-

-

1 772
2 800
4 265
5 292

Utfall 2020

-

-

1 009
3 129
2 891
5 010

Budget 2020

-

-

637
2 931
3 107
5 400

diff. Utfall Budget 2020
372
198
216
390

Analys: Allmän återhållsamhet och inställda arrangemang pga pandemin innebär
att enheten gör ett positivt resultat 390 tkr gentemot budget.

Mål
Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden. Siffror för förra året,
samma period, inom parentes
Verksamhetsmål Aktiviteter
Indikator
%/Antal
Främja läs- och
språkutveckling

Se över
tillgänglighet/
öppettider på
biblioteket

Antal utlån

Totalt antal utlån:
17423 (17894) varav
folkbibliotek: 13490
(14187)
Skolbibliotek: 3933
(2524)

Besökare
biblioteket

18322 (20785) besök
på folkbiblioteket
0,74 lån/besök.

Måluppfyllnad
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Antal
inköpta
böcker

Nya medier Storfors
bibliotek: 1794
Nya ex skolbiblioteket:
846

Tydliggöra för
biblioteksanvändare
att orientera sig i
medieutbudet

Ett kontinuerligt arbete
som görs varje dag.

Samarbeta och
samverka med
förskolan och BVC
för stimulans av små
barns läsning

Antal besök
förskolor
och
förskoleklass

Två besök före
pandemin, samt två
besök i början av
hösten (ute). (Bokgåvor
har fungerat som
vanligt)

Läsfrämjande
aktiviteter

Genomförda
läsfrämjande
aktiviteter

Bokcirkel, ett tillfälle
innan den ställdes in
pga pandemin.
Sommarlovsläsning
med flera deltagare.

Analys: Fysiska besök på folkbiblioteket har på grund av pandemin minskat, men uppsökande
verksamhet samt utlämning av böcker utanför entrén har ökat och utlåningen har därför minskat
ganska marginellt. Stor ökning noteras också av utlånade e-böcker, strömmande film och digitala
tidskrifter. Observera att e-medier dock redovisas gemensamt för hela Bibliotek Värmland och
därför inte tas upp här. Skolbibliotekets utlåning har samtidigt ökat med lite drygt 55 %.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

%/Antal

Synliggöra
kulturarvet

Publicera
digitaliserade
bilder

Antal
publicerade
digitaliserade
bilder

Pga sjukdom är inga
bilder publicerade

Konstutställningar

Antal
utställningar

Ingen pga pandemin

Måluppfyllnad

Analys: Tyvärr har inte arbetet kunnat genomföras då personal drabbats av sjukdom.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

%/Antal

Skapa fler
möjligheter till
fysisk aktivitet

Återställa
tennisbanan,
Rönningen under
2020

Ja/nej

Tennisbanan är
spelbar

Undersöka vad
Storforsaren vill
göra

Enkät/hemsida
/träffar

Samtal med SFF
utveckla verksamhet
vid Rönningen efter
dialogmöte

Inventera
möjligheten att
skapa ytor för
spontanidrott/rörelse

Möjlighet
finns/finns inte

Hänvisat till lederna
som nu är i skick att
nyttjas.

Måluppfyllnad
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Marknadsföra
Fritidsbanken

Antal utlån

388 artiklar till 119
låntagare

Analys: Glädjande att målet uppnåtts till fullo.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

%/Antal

2500 besökare
på Storfors
biograf

Antal besökare
Antal filmer på
skollov

562 (13
filmer)
3

Brett
filmutbud

Måluppfyllnad

Analys: Målet har inte uppnåtts på grund av pandemin.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

%/Antal

Öka
attraktiviteten i
kulturhuset

Ja/nej

Byter ut ljus i lokalerna.
Planerar för infoskärmar.
Bokningssystem till
biografen & kassasystem
installerat.

Effektivisera
lokalerna för
ändamålen

Måluppfyllnad

Analys: Attraktiviteten har ökat i Kulturhuset.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

%/Antal

Utvecklande
kulturskola

Antal deltagare
i kulturskolan

53
elever

Anpassa
kulturskolan utifrån
efterfrågan

Måluppfyllnad

Analys: Verksamheten har ställt om till distansutbildning och fortsätter att utveckla det digitala
skapandet.

Verksamhetsmål
Öka digital
kompetens
och minska
digitala
klyftor

Aktiviteter
Stödja och hjälpa
besökare, information
och utbildningsinsatser
samt se över möjligheten
med e-tjänster.

Indikator

%/Antal

Genomförda
insatser

Seniorsurf och IT
grundkurs ägde rum
ett antal gånger.

Måluppfyllnad

Analys: Bibliotekspersonalen har under året utökat sin digitala kompetens via både fortbildning och
praktik vilket kommer brukare till del. Bibliotekspersonalen bistår också regelbundet med enklare
IT-hjälp gällande bland annat användande av smartphones, surfplattor och e-tjänster.
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Enhet individ- och familjeomsorg (IFO)
Individ- och familjeomsorgens (IFOs) arbete består i huvudsak av att bistå
kommunmedborgarna när de är i behov av stöd i sin livsföring.
Verksamhetens målgrupper utgörs av individer och familjer som socialt,
ekonomiskt eller av andra skäl inte själva klarar av att lösa sin situation och är i
behov av stöd. Socialtjänsten är den specialistfunktion som träder in som
skyddsnät när ingen annan myndighet/organisation har ansvaret. Kvalitet inom
socialtjänst kan beskrivas i termer av att verksamheten svarar mot de krav och
mål som gäller enligt lagar, förordningar och föreskrifter. Som stöd för detta finns
ett ledningssystem för kvalitet som omfattar verksamhetens alla delar. Ledningen
planerar, leder, kontrollerar, följer upp, utvärderar och utvecklar verksamheten.
De lagar som styr verksamheten är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilt stöd
(LSS), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM), Föräldrabalken (FB) och Barnkonventionen som är
lag från 1/1 2020. Från 1 augusti 2020 har IFO delats upp i två enheter, barn &
unga samt vuxen med en enhetschef för varje område.

Enhet IFO barn och unga
Enheten riktar sig till barn och unga upp till 18 år, men vid placeringar som längst
till 21 år.
Fortsatt arbete med insatser på hemmaplan görs för att förhindra placeringar där
det bedöms vara det bästa för den enskilda individen. Att minska externa
placeringar är ett långsiktigt arbete, som intensifierats de två senaste åren då IFO
haft två familjebehandlare som kan arbeta med familjerna på hemmaplan och
utvecklar det förebyggande arbetet. Familjebehandlarna har genomfört
föräldrautbildning ”Föräldraskap i Sverige”. Utbildningen riktas till utlandsfödda
föräldrar med syfte att integrera och stärka dem i föräldrarollen i Sverige.
De externa (köpta) öppenvårdsinsatserna har minskat kraftigt under året då
enheten istället använder sig av sina egna medarbetare/familjebehandlare.
Enheten har också startat ett samarbete med kommunens stödboende Solforsen
kring familjebehandlarinsatser och placeringar.
Tack vare ett omfattande kvalitetsarbete kring handläggningen har alla
utredningar och förhandsbedömningar (dvs bedömning av om orosanmälan ska
leda till utredning eller ej) kunnat utföras inom den lagstadgade tiden under året.
Socialsekreterarna har haft fler samtal än tidigare med barn/ungdomar gällande
utredningar och placeringar, samt gjort dem ännu mera delaktiga i uppföljning av
insatser utifrån intentionerna i Barnkonventionen.
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Två placeringar har gjorts på kommunens eget stödboende Solforsen under året.
Endast två nya placeringar i familjehem har gjorts under 2020, vilket är klart färre
än åren innan.
Totalt har det under året avslutats två placeringar på HVB (hem för vård och
boende) /SiS (Statens institutionsstyrelse) samt sju familjehemsplaceringar.
Förbättrade rutiner kring uppdragstagare har införts där man bland annat kopplar
utbetalning av ersättning till att en månadsrapport från uppdragstagaren måste
ha inkommit.
Budget och utfall 2020
IFO barn och unga
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal
Resultat

Utfall 2019

Utfall 2020

Budget 2020

2 725
-3 815
-10 983
-12 073

1 248
-7 441
-8 025
-14 217

2 664
-2 650
-7 926
-7 912

diff. Utfall Budget 2020
-1 416
-4 791
-99
-6 305

Analys: IFO barn och unga påvisar ett underskott 6,3 mnkr gentemot budget.
Lägre intäkter än budgeterat, höga kostnader runt placeringar och ökande
kostnader för familjehem och kontaktpersoner mm, som ersätts och bokförs
under verksamhetens personalkostnad.

Enhet IFO vuxna
Enheten riktar sig till vuxna från 18 år.
Fortsatt arbete med insatser på hemmaplan görs för att förhindra placeringar där
det bedöms vara det bästa för den enskilda individen. Enheten har startat ett
samarbete med kommunens eget stödboende Solforsen, där en vuxen person fått
placering under året. De externa öppenvårdsinsatserna har minskat kraftigt under
året då enheten använder sig av sina egna medarbetare.
Utbildning inom återfallsprevention planeras för att intensifiera arbetet med
förebyggande metoder för återfall i missbruk. Detta kommer fortsatt minska
externa kostnader för återfallsprevention, eftersom arbetet kan utföras i den egna
organisationen. Som ett led i detta pågår också planering av en mötesplats för
personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa.
Tack vare ett omfattande kvalitetsarbete kring handläggningen har alla
utredningar kunnat utföras inom den lagstadgade tiden under 2020.
Förbättrade rutiner kring uppdragstagare har införts där man bland annat kopplar
utbetalning av ersättning till att en månadsrapport från uppdragstagaren måste
ha inkommit. Man har också stoppat tills-vidare-beslut gällande insatsen
”kontaktperson” för att istället ge tidsbegränsade insatser som kontinuerligt
utvärderas. Detta har minskat kostnaderna.
Det pågår ett samverkansarbete mellan IFO och arbetsmarknadsenheten, AME,
med syfte att minska kostnaderna för försörjningsstöd. IFO ger uppdrag till AME
och får bland annat hjälp med genomförandeplaner och insatser vilket både
gynnar den enskilde och kommunens ekonomi.
Budget och utfall 2020
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IFO vuxna
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Resultat

Utfall 2019

Utfall 2020

Budget 2020

9 633
-13 763
-13 238
-20
0
-17 388

847
-9 243
-7 310
0
0
-15 705

7 766
-12 240
-11 543
0
0
-16 017

diff. Utfall Budget 2020
-6 919
2 997
4 234
0
0
312

Analys: IFO vuxna visar ett överskott 312 tkr gentemot budget. Differenser mot
budget och utfall 2019 beror på att verksamheten för ensamkommande
flyktingbarn (EKB), som tidigare låg under IFO, har upphört med sin verksamhet.

Mål
Redovisas gemensamt för båda enheterna.
VerksamhetsAktiviteter
mål
Rättssäkerhet
och gott
bemötande i
myndighetsutö
vningen

Utveckling av kvalitetsarbetet
samt kompetens- och
informationsinsatser för att
säkra kvalitén i mötet med
medborgarna. Uppföljning
genom egenkontroll,
uppföljning av ärenden i
verksamhetssystemet.

Indikator

%/
Antal

Antal klagomål

5

Antal avvikelser

15

Andel brukare som
är nöjda med
bemötandet

Måluppfyllnad

-

Analys: Enheten har inte gjort några direkta brukarundersökningar som handlar om andel brukare
som är nöjda med bemötande, dock följs nöjdhet upp kontinuerligt i mötena med brukare. Det har
inte inkommit några klagomål gällande bemötande.

Verksamhetsmål

Aktiviteter

Indikator

%/
Antal

Ett gott
förebyggande
arbete

Utökad samverkan och
samarbete med civilsamhället
och övriga samhällsaktörer

Antal aktiviteter i
samverkan med
olika aktörer

-

Antal
genomförda
sociala
stödsamtal per
individ.

5 samtal
vardera
för sju
personer

Antal besök i
hembesöksprogrammet

1

Utveckling av familjecentralen
och ungdomsmottagningens
verksamheter
Föräldragrupper i
föräldraskapsstöd samt
deltagande i familjecentralens
hembesöksprogram i samband
med 8-månadersbesöket.

Måluppfyllnad

Analys: Hembesöksprogrammet har inte kunnat genomföras utifrån rådande situation med
pandemin, utöver ett genomfört besök i början på året. Aktiviteter i samverkan med civilsamhället
har heller inte varit möjliga att genomföra.
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Verksamhetsmål

Aktiviteter

Indikator

%/
Antal

Insatser som
ger gott
resultat

Insatser för barn på
hemmaplan,
rekryteringsinsatser
uppdragstagare, utbildning för
familjehem, utbildning i
familjerätt, utveckling av
utredningsarbetet.

Externa
placeringar

2

Andel brukare som
är nöjda med
insatsen
Antal utredda
familjehem
Antal stödsamtal

Måluppfyllnad

-

2

Ca 10
Insatser för vuxna på
hemmaplan (stödsamtal)
Analys: Enheten har inte gjort några brukarundersökningar som handlar om nöjdhet med insatsen,
dock följs nöjdhet upp kontinuerligt i mötena med brukare. Det har inte inkommit några klagomål
gällande insatser.

Verksamhetsmål

Aktiviteter

Indikator

% / Antal

Personer med
försörjningsstöd ska
komma ut i
egen
försörjning

Intensifierat arbete med
personer som har långvarigt
försörjningsstödsberoende.

Andel av
befolkningen
som får
försörjningsstöd

0,15 %

Tisdagsmodellen och
mottagningsgrupp i
samverkan med
arbetsmarknadsenheten

Antal möten

Måluppfyllnad

Ca 50
tillfällen

Analys: Regelbundna ärendegenomgångar genomförs och det finns individuella planer i varje
ärende för att nå självförsörjning. Samverkan mellan olika samverkanspartners sker bland annat
via tisdagsmodell och mottagningsgrupp.

Enhet arbetsmarknad och Integration
Arbetsmarknadsenhetens (AMEs) huvudsyfte är att individer ska närma sig
arbetsmarknaden och egen försörjning. 1 augusti slogs enheten ihop med
integrationsenheten. I slutet av samma månad tog enheten även över uppgifter
som tidigare legat på Komvux. I ett inledningsskede har det detta inneburit
mycket tid för omprioriteringar och omdisponering av personalresurser vilket har
varit ett stort och omfattande arbete.
Under perioden året har sex projekt drivits i AME’s regi varav tre av dem startats
under senare del av året. Samtliga projekt syftar till att finna metoder för att
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personer ska närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning. AME’s målgrupp
har förändrats radikalt under året till att i princip uteslutande omfatta personer
som står särskilt långt från arbetsmarknaden och som ej räknas stå till
arbetsmarknadens förfogande enligt arbetsförmedlingen. Kommunernas uppdrag
och målgrupp gällande den nationella arbetsmarknadspolitiken har förändrats och
tydliggjorts. Se arbetsförmedlingens beskrivning enligt nedan.

Corona-pandemin har påverkat AME’s verksamhet då deltagarnas närvarotider i
verksamheten kortats ner och en ökad psykisk ohälsa kan ses hos de personer
som redan innan pandemin utbrott hade nedsatt psykisk hälsa. Vissa kontakter
har fått genomföras via digitala kanaler vilket inte är optimalt då det gäller den
målgrupp som är inskriven i enhetens verksamheter. Pandemin har även lett till
att det är svårare att placera deltagare för praktik hos arbetsgivare. Enhetens
verksamhet gällande internationella utbyten har också legat nere på grund av
pandemin.
Enheten arbetsmarknad & integration är sammankallande för en rad
samverkansforum som även dessa fått ställas om med anledning av pandemin och
även om samverkan i många fall kan bedrivas via digitala forum tenderar viss
samverkan att inte hålla samma kvalitet som när möten kan bedrivas traditionellt.
Arbetslösheten har påverkats negativt med anledning av pandemin även om den
för Storfors del har varit marginell med en ökning av 1,6 procentenheter under
året.
januari

februari

mars

april

maj

9,2

9,6

9,4

9,6

9,5 9,6 10,1 10,4

juni

juli

augusti

september

oktober

november

december

10,8

10,5

10,7

10,8

Tabell över arbetslösheten i Storfors under 2020. Anges i procent. Källa: Arbetsförmedlingen.

Budget och utfall
Arbetsmarknads och Integration
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal
Finansiella kostnader
Resultat

Utfall 2019

-

9 848
8 649
1 012
187

Utfall 2020

-

4 948
4 986
920
959

Budget 2020

-

5 337
6 859
1 054
2 577

diff. Utfall Budget 2020
389
1 873
134
1 618
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Analys: Enheten gör ett överskott 1,618 mnkr gentemot budget. Till stor del
beroende på lägre personalkostnader än budgeterat.

Mål
Verksamhetsmål

Aktiviteter

Indikator

% / Antal

Måluppfyllnad

Arbetslösheten
ska inte
överstiga 8 %

Identifiera och snabbt
få in personer i rätt
aktivitet
Erbjuda arbetsträning

Arbetsförmedlingens
arbetslöshetsstatistik.

December
månad:
10,8 %

Genomföra
gruppaktiviteter
Bidra till anställningar
med anställningsstöd.

Antal deltagare
som erhåller
arbete

8

Analys: Målet att få ner arbetslösheten till 8 procent har inte lyckats. Detta kan bero på rådande
coronapandemi men också på att kommunen (AME) inte längre arbetar lika mycket med de
personer som står inskrivna på arbetsförmedlingen. Det i sin tur medför att arbetsförmedlingen i
första hand anlitar fristående aktörer för att arbeta med målgruppen.

Verksamhetsmål

Aktiviteter

Indikator

% / Antal

Minst sju
deltagare går
vidare till
utbildningsinsats

Arbeta fram
samverkansmetoder
tillsammans med
utbildningsanordnare
Matchning och
coachning på
individnivå

Antal deltagare som
gått vidare i
utbildningsinsats

5

Måluppfyllnad

Analys: Målet ej uppnått. En anledning kan vara den rådande pandemin som påverkat matchning
och coachning av målgruppen på individnivå.

Verksamhetsmål

Aktiviteter

Indikator

% / Antal

Bidra till att
sänka
försörjningsstödet

Verka för att personer kan
ta del av arbetsförmedlingens resurser och utbud
Matcha personer med
försörjningsstöd till
anställning eller utbildning
Identifiera personer med
mindre än sex månader
kvar i etableringsprogrammet

Antal personer
som erhållit egen
försörjning via
studier, arbete
eller försäkringskassa

18

Måluppfyllnad

Analys: Trots förändrad målgrupp och trots den pågående pandemin har 18 personer gått vidare
från försörjningsstöd till egen försörjning.

Verksamhetsmål

Aktiviteter

Indikator

% / Antal

Personer som
inte står till
arbetsmarknade
ns förfogande

Skapa/erbjuda meningsfulla
sysselsättningsplatser
Motiverande samtal

Antal personer
som deltagit i
sysselsättning

8

Måluppfyllnad
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ska erhålla
sysselsättning

Medverkan i enhetens
gruppaktiviteter

Analys: Målgruppen som erhåller sysselsättning består av personer med psykisk ohälsa och/eller
personer som omfattas av LSS.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

% / Antal

Säkerställa
anvisat
mottagande

Antal anvisade
individer som
mottagits under
angiven tid

3

Kontinuerlig dialog med
Migrationsverket

Måluppfyllnad

Ordna med lämplig bostad
samt utrusta den
Samordna transport vid
kvotmottagning
Tidigt samarbete med skola,
förskola, socialtjänst kring
mottagande
Säkerställa inkomst vid
ankomst
Analys: De personer som mottagits har gjort det via säkerställda rutiner. Dock har Migrationsverket
bromsat antal personer som kommit till kommunen på grund av rådande pandemi.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

% / Antal

Informera och
vägleda till
självständighet

Antal personer
som vänder sig
till integrationsverksamheten.

17

Stötta nyanlända i kontakt
med myndigheter och
andra kommunala
verksamheter.

Måluppfyllnad

Skapa kontakt med
arbetsgivare och
föreningsliv samt
informera om utflyktsmål
och lokala händelser i
Storfors.
Analys: Genom drop- in- verksamhet har varje nyanländ kunnat få bra stöd.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

% / Antal

Kännedom om
det svenska
samhället

Antal som
deltagit

2

Genomföra samhällsorientering
för nyanlända

Måluppfyllnad

Analys: Samtliga personer i etableringsprogrammet erbjuds samhällsorientering för nyanlända.
Vissa personer har inte påbörjat kurs ännu då start är senarelagd. Samtliga personer inom
etableringsprogrammet är dock anmälda och inväntar kursstart.
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Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

Egen bostad

Antal som fått
eget kontrakt

Stötta nyanlända med
bostadsfrågor och kontakt
med hyresvärdar

% / Antal

Måluppfyllnad

2

Analys: En person/familj har ännu inte erhållit eget kontrakt, där står kommunen som
kontraktshållare.

Verksamhetsmål
Egen
försörjning

Aktiviteter

Indikator

% / Antal

Samverkan med
arbetsförmedlingen kring
etableringsplanering

Antal nyanlända
med etableringsplan
med samverkan

100 %

Upprätta lokala
överenskommelser i
samverkan

Antal aktuella
överenskommelser

0

Måluppfyllnad

Analys: Samtliga nyanlända ingår i etableringsprogrammet och erhåller sin försörjning via
arbetsförmedlingen. Vissa personer kan behöva del av sin försörjning via försörjningsstöd till
exempel om det är en familj med flera barn.

Verksamhet skola och förskola
Storfors kommun har fem förskolor och tre grundskolor samt vuxenutbildning.
Under året lyckades kommunen åter hamnat högt upp på rankinglistor vad gäller
bästa skolkommun och att skolan har hög andel legitimerad personal. Det är ett
resultat av ett långsiktigt arbete där kommunen valt att satsa på skolan, vilket
media också bevakat.
Från våren fick skolan anpassa sitt arbete utifrån den rådande situationen med
coronapandemin, och har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skolan
har bedrivit närstudier med undantag för högstadiet de sista fem dagarna av året
då distansundervisning bedrevs efter rekommendationer till samtliga grundskolor
i Värmland från Smittskydd och Region Värmland. I det regionala
skolchefsnätverket har träffarna utökats för att samverkan ytterligare ska stärkas.
Skolan har utifrån rådande situation lyckats bemanna verksamheterna tämligen
väl. Några omorganisationer personalmässigt har inte behövts göras.
Under pandemin har verksamheterna anpassat elevträffar och personalträffar till
digitala möten. Vid behov har fysiska möten hållits. Arbetsbelastningen har ökat
för såväl personal som skolledning.
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Skola
Skolan består av grundskola, fördelad på tre grundskolor, Bjurtjärns skola,
Kroppaskolan och Vargbroskolan, grundsärskola, skolhälsovård och fritidshem.
Enheten erbjuder även gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning
externt. Svenska för invandrare (SFI) och Komvux bedrivs i Storfors. Den senare
via distansutbildning.
Under året lades den del av gymnasieskolan som Storfors haft,
Introduktionsprogrammet (IM), ned. Gymnasieplatser köps istället in externt.
Grundskolornas elevhälsoteam består av en skolsköterska med medicinskt
ledningsansvar, en kurator och två specialpedagoger. Skolläkare och skolpsykolog
köps in externt.
Storfors kommun har fler elever som lever i socioekonomiskt utsatta förhållanden
än genomsnittskommunen. Det är många som har problematik inom
neuropsykiatriska områden och den psykiska ohälsan tenderar att framträda i allt
tidigare ålder. Undervisningen söks tillgängliggöras efter elevernas förutsättningar
och individuella behov. Under året har skolans personal haft kompetensutveckling
inom matematik, ämnesövergripande undervisning, entreprenöriellt lärande,
betyg och bedömning.
 Den öppna förskolan har under delar av året varit stängd.
 Ny skolledning tillsattes i augusti med ny rektor och biträdande rektor på
Kroppaskolan, en ny rektor tillika skolchef och en biträdande rektor på
Vargbroskolan samt en ny rektor på Forsbroskolan. Den senare har även
Bjurtjärn under sitt område. Skolledning har under året minskats inom
förskolan med 0.5 tjänst och även inom vuxenutbildningen med 1.0 tjänst.
 Storfors har högst andel legitimerade lärare i riket.
 Storfors är bästa skolkommun i Värmland och hamnade på sjätte plats i
riket i Lärarförbundets ranking.
 Arbetet med projektering av ny skola i Kyrksten har fortsatt.
 Nationella proven ställdes in för alla årkurser.
 Till följd av den rådande pandemin har ett antal aktiviteter inom skolan
ställts in och anpassats efter aktuella rekommendationer. Bland annat
ställdes Polenresan för åk 9 och resan till Dovre för åk 7 in. Skolavslutning
och lucia firades genom digitala lösningar.
Antal elever
Kroppaskolan F – 3
Bjurtjärns skola F – 6
Vargbroskolan 4 – 9
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
IM-programmen
Komvux
Yrkesvux
Yrkesutbildning
SFI

Maj 2019
112
59
244
5
124
7
16
25
2

Juni 2020
117
63
238
5
140
6
6
25
2

27

30

Oktober December
108
103
65
64
236
231
8
5
137
137
5
6
0
0
15
15
8
27

8
22
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Cirka 110 barn har varit inskrivna på fritidshem.
Under hösten sjönk elevantalet för grundskolorna från 415 till 398 elever.
Grundsärskolans elevantal minskade från 8 till 5 elever.
Budget och utfall 2020
Skola
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Resultat

Utfall 2019

-

13 351
46 558
33 756
32
66 995

Utfall 2020

-

11 093
43 640
36 100
69
0
68 716

Budget 2020

-

9 321
39 868
31 751
2
62 300

-

diff. Utfall Budget 2020
1 772
3 772
4 349
67
0
6 416

Analys: Skolan, exkluderat förskolan, gör ett negativt resultat på 6,416 mnkr
gentemot budget. Detta kan förklaras med höga personalkostnader och att det
finns flera elever med omfattande behov. Under våren gjordes
personalneddragningar på 10.65 tjänst vilket visat sig vara otillräckligt.
Omställningsarbete pågår löpande.

Förskola
Det finns fem förskolor i kommunen med totalt 152 barn. Tre stycken är belägna i
tätorten, en på Bjurtjärns skola och en i Kyrksten. Det finns även en öppen
förskola som bedrivs inom familjecentralen. 20 procent av förskolans personal är
barnskötare och 80 procent har förskoletjänster. Av dessa är hälften behöriga
förskollärare. Rekrytering till förskollärare har gjorts bland personer som studerar
till förskollärare. Förskolorna har under året haft kompetensutveckling inom
språkutveckling med hjälp av beviljade statsbidrag. Läslyftet har genomförts
under året och har fungerat väl, förutom att föreläsningar har blivit inställda till
följd av pandemin. Behovet av förskoleplats har tillgodosetts under året.
Budget och utfall 2020
Förskola
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Resultat

Utfall 2019

-

3 883
17 002
3 562
22
16 703

Utfall 2020

-

4 292
16 058
3 889
16
15 671

Budget 2020

-

3 522
16 801
2 892
29
16 200

diff. Utfall Budget 2020
770
743
997
13
529

Analys: Förskolan redovisar ett positivt resultat 529 tkr gentemot budget. Ledning
inom förskolan har minskats med 0.5 tjänst.
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Mål
Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

%/antal

Alla elever ska
vara behöriga
till gymnasiets
nationella
program

Andel
behöriga
elever

96 % i juni

Ferieskola under 3 veckor
Eftermiddagsskola tre
dagar/vecka, 1,5 timmar vid
varje tillfälle.
Lovskola
Extra anpassningar
Individuella lösningar utifrån
elevens förutsättningar
Vargbroskolan har fortsatt att ge
aktuella elever bästa möjligheter
att nå gymnasiebehörighet.

Måluppfyllnad

Analys: En mycket hög andel gymnasiebehöriga. Endast två elever nådde inte gymnasiebehörighet i
juni - tidigare nyanlända elever med liten tid för att återhämta grundkunskaperna i engelska. Skolan
erbjuder förutom ferieskola även lovskola och träningsläger i slutet av vårterminen.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

Minst 90 % av
eleverna ska
klara nationella
proven i årskurs
3, 6 och 9.

Andel elever
som klarar
nationella
proven i åk
3, 6 och 9

Kompetensutveckling inom
matte, betyg och bedömning
samt ämnesövergripande
undervisning
Specialpedagog handleder
lärarpersonal
Kompetensutveckling
språkutveckling inom förskolan
Läsa skriva räkna garantin åk F-3

%/antal

Måluppfyllnad

Inga prov
VT 2020.
Dock
klarade
över 90%
målen.

Analys: Nationella proven genomfördes inte under våren på grund av coronapandemin. Gamla prov
genomfördes däremot i ordinarie undervisning och som övningstillfällen. Under vecka 45-50
genomfördes muntliga Np för åk 6 och åk 9 i Sv, Eng och Ma. För åk 3 var det fem elever som inte
nådde målen i ma och sv. I åk 6 är det tre F i engelska, fyra F i Sv och SvA och fyra F i Matte.

Verksamhetsmål

Aktiviteter

Indikator

%/antal

Endast anställa
legitimerade
lärare,
förskollärare och
fritidspedagoger.

Samverkan med
universitetet (ta emot
studenter, VFU)

Andel
legitimerade
lärare,
förskollärare och
fritidspedagoger.

Se analys

Aktiviteter kopplat till
attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllnad

Ambassadörskap
Analys Storfors har hög andel legitimerade lärare. Det är mycket framgångsrikt mot bakgrund av
den rådande rekryteringssituationen med stor lärarbrist i landet. Den höga lärarbehörigheten kan
förklaras med att Storfors uppfattas som en mycket god arbetsgivare och med god arbetsmiljö på
våra skolor. Skolan har kunnat behålla och nyrekrytera personal med konkurrenskraftiga löner.
Inom förskolorna har det varit svårare att rekrytera legitimerade förskollärare. Här har
verksamheten behövt visstidsanställa olegitimerad personal på förskollärartjänster. Fem personer
som studerar till förskollärare är anställda och tjänstlediga under utbildningstiden. Flera av dessa är
boende i Storfors kommun.
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Verksamhet vård och omsorg
Inom verksamheten vård och omsorg ingår förutom verksamhetschef, planering
samt medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och medicinskt ansvarig
rehabilitering, MAR. Planeringsavdelningen är uppdelad på två ansvarsområden;
bemanning och planering. Inom bemanning handläggs korttidsfrånvaro samt
schemaläggning för personalen inom enheterna. Inom planering schemaläggs
kundernas dagliga insatser vilka hemtjänstpersonalen utför. MAS/MAR är en
tillsynsfunktion över de hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs inom
verksamhetens enheter.

Enhet funktionsstöd
I Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS, finns tio olika
insatser. Under 2020 har Storfors kommun verkställt personlig assistans,
kontaktperson, korttidsvistelse utanför det egna hemmet (verkställs i
kontaktfamilj), korttidstillsyn för personer över tolv år, daglig verksamhet samt
bostad med särskild service för vuxna. Personal vid LSS-boendet har även utfört
boendestöd enligt SoL (Socialtjänstlagen). Boendestöd ges till personer boende i
eget hem och där beslut om insatsen är fattad av IFO (Individ och
familjeomsorgen). Solforsen skyddat boende är organisatoriskt förlagt under
enheten funktionsstöd från 1 augusti, 2020.
Coronapandemin har ställt krav på extra resurser i form av utbildning inom hygien
och användandet av skyddsutrustning. Stor vikt har lagts på inventering av hygienoch skyddsmaterial. Beredskapslåda med skyddsutrustning inför eventuell
konstaterad covid-19 infektion har lämnats ut till varje arbetsplats. Under
perioden har Varnumhälsan genomfört kartläggning av personalens psykiska hälsa
inom en specifik arbetsgrupp. Verkställigheten av två nya beslut daglig
verksamhet påbörjades via AME (arbetsmarknadsavdelningen). En större
verksamhetsförändring har skett under året där nu Solforsens skyddade boende
samt stödboende ingår i enheten funktionsstöd. På Solforsen bedrivs även
familjestödsinsatser på uppdrag av socialtjänsten.

Solforsen skyddat boende
Solforsens skyddade boende har från och med 1 augusti övergått till enheten
funktionsstöd, innan denna övergång har Solforsen varit del av
integrationsenheten. Mycket arbete har ägnats åt att marknadsföra boendet.
Inom en verksamhet som är beroende av externa placeringar är det av största vikt
att de placerande kommunerna är nöjda med sina placeringar samt upplever att
kunderna fått det förväntade stödet. Referenser och ett gott rykte är avgörande
och det tar tid att bygga upp. Det har varit ett svårt läge att starta verksamhet och
etablera Solforsen på marknaden under det ansträngda ekonomiska läget som
kommunerna befinner sig i samt att skyddat boende inte varit lagstadgat.
Solforsen har från den 22 april 2020 ändrat boendets upplägg genom att starta ett
stödboende i samma byggnad med befintlig personalstyrka. Genom detta kan
individ- och familjeomsorgen få utökade möjligheter gällande placeringsalternativ.
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Solforsens stödboende har haft två IFO-kunder placerade vilket inneburit att
externa placeringar inte krävts i dessa fall.
Solforsens boende utför även familjestödsinsatser på uppdrag av individ och
familjeomsorgen. Totalt har fem kunder fått stöttning. Familjestödsinsatser utförs
en gång per vecka/ kund och pågår under sex månader.
Fram till 2020-06-30 har Solforsens personal bemannat nattjouren på
Stjärnforsens stödboende. Via Solforsens boende finns även kapacitet och ökade
möjligheter att snabbt kunna ställa om verksamheten inför eventuella nya
placeringsbehov som kan uppstå i kommunen, exempelvis korttids, utredning av
föräldraförmåga, boende som ersätter sociala kontrakt eller placering av
ensamkommande barn. Även intern placering av skyddat boende skulle kunna
ske. Totalt har det sedan öppnandet av boendet (2019-08-30) bott 17 kvinnor + 23
barn från tio olika kommuner på Solforsen. Solforsens hyresavtal löper till och
med 2021-12-31.
Budgetläget visar på underskott vilket till hög del beror på att Solforsens skyddade
boende inte nått den beläggning som till en början var beräknad. Interna
placeringar har skett på Solforsen vilket lett till kostnadsreduceringar för
kommunen inom de sociala verksamheterna, dock inga specifika intäkter till
funktionsstöd. På grund av pandemin har sjukfrånvaro varit betydligt högre än
normalt, i perioder har det varit stora utmaningar för att täcka upp med nya
vikarier. Dubbelbemanning vid introduktion samt kvalificerad övertid till ordinarie
personal när frånvaro inte kunnat lösas på annat sätt har medfört ökade
kostnader för enheten. Kostnadsreduceringar kan påvisas inom enheten individoch familjeomsorgens verksamhet eftersom externplaceringar undviks.
Budget och utfall 2020
Funktionsstöd inkl. Skyddad
boende
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Resultat

Utfall 2019

-

-

6 227
16 319
5 847
15 940

Utfall 2020

-

-

10 148
21 123
6 878
17 853

Budget 2020

-

11 002
18 814
7 402
20
15 235

diff. Utfall Budget 2020
855
2 309
525
20
2 619

Analys: Enheten gör ett negativt resultat 2,619 mnkr. Skyddat boende
integrerades i enheten Funktionsstöd efter omorganisationen och står för det
negativa resultatet 2,641 mnkr varav avtalad hyra avser 2,0 mnkr. Funktionsstöd
gör ett positivt resultat på 22 tkr.

Mål
Verksamhetsmål
100 % delaktiga
kunder Inom
personlig assistans,
boende med
särskild service
samt boendestöd

Aktiviteter

Indikator

Utvärdera resultat
av antalet kunder
vilka deltagit i
upprättandet av
genomförandeplan

Antal kunder som
deltagit i
upprättandet av
respektive
genomförandeplan

%/ Antal

Måluppfyllnad

100 %

Analys: Kunderna har deltagit utifrån sin förmåga. Delaktigheten har sett olika ut utifrån den
enskildes funktionsvariation. Delaktigheten har varit i form av att verbalt och självständigt framfört
sin åsikt eller verbalt svarat på öppna alternativt slutna frågor. För kunder som inte har förmågan
att svara verbalt har svaret avgetts med hjälp av AKK (alternativ kompletterande kommunikation).
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Målet om delaktighet vid upprättandet av genomförandeplaner för kunder inom personlig assistans,
boendet med särskild service samt boendestöd är uppnått.

Verksamhetsmål

Aktiviteter

Indikator

%/ Antal

100 % nöjda
kunder

Ett årligt samtal
med respektive
kund

Resultat av antalet
genomförda samtal

Måluppfyllnad

90-100%

Analys: Nära samverkan sker med varje kund inom enheten och kunderna är överlag nöjda med
sina insatser. Vissa situationer kan uppkomma som gör att kunder är något mindre nöjda som
exempelvis att ordinarie personal är sjuk och vikarie måste tillsättas.

Verksamhetsmål

Aktiviteter

Indikator

%/ Antal

100 % trygga
kunder

Ett årligt samtal med
respektive kund

Resultat av antalet
genomförda samtal

Måluppfyllnad

100%

Analys: Nära samverkan sker med varje kund inom enheten, kunderna upplevs som överlag trygga.
Det förekommer däremot många externa faktorer som kan bidra till att kunder inte känner en
trygghet, exempelvis kring sin personliga ekonomi.

Verksamhetsmål Aktiviteter
Tillhandahålla
säkerhet och
trygghet för de
skyddsökande
och
medföljande
barn till
skyddade
boendet
Solforsen.

Samverkan med placerande
kommun kring riskbedömning.

Säkerhetssamtal med varje
individ som placeras.

Följa riktlinje vid
missförhållande.
Inskrivningssamtals dokument
upprättas vid varje placering
Säkerställa att samtliga
medarbetare är väl förtrogna
med rutiner kring säkerhet.

Indikator/antal

Måluppfyllnad

Antal placeringar
som skett utan att
checklista ”första
kontakt
socialtjänst ifyllts”
=0
Antal som
genomgått
säkerhetssamtal =
100 %
100 %
100 %

Antal inkomna
avvikelser = 0
Analys: Enheten arbetar aktivt med checklistor och rutiner. Samtlig personal utgår från dessa vilket
även säkerställer att samtliga dokument har upprättats.
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Enhet hemtjänst
Enheten ger stöd i hemmet till kunder som fått olika insatser biståndsbedömda.
Verksamheten präglas av värdegrundsarbetet individens behov i centrum (IBIC) så
att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna trygghet och välbefinnande.
Enheten har under året haft extra stor belastning på grund av smittskyddsåtgärder under pandemin. Verksamheten har tagit fram riskanalyser, åtgärder och
kontinuerligt sett över behov av skyddsmaterial. Hög personalfrånvaro har
påverkat bemanningen när vikarier fått introduceras kontinuerligt under året.
Tack vare systemet Intraphone, som infördes i slutet av 2019, har arbetet med
planering av kundernas beviljade insatser effektiviserats. Utvärderingar och
vidareutveckling av systemet sker kontinuerligt. Uppföljning av utförd tid och
kunders avbokade besök görs i systemet. Avgift faktureras kunder vid sent
avbokat besök. Via Intraphone har medarbetarna en bättre överblick av
arbetsdagen än tidigare. Upprättande samt uppföljning av kundernas
genomförandeplaner görs direkt i medarbetarnas telefoner tillsammans med
kund. Kunden kan signera planen direkt. Inköp av två Ipad har underlättat
dokumentationen av genomförandplanera hemma hos kunderna.
Arbetet för att flytta från trånga till andra mer rymliga personallokaler
intensifierades under 2020, då pandemin ställde högre krav på möjlighet till
distans mellan medarbetarna. I december flyttade verksamheten till avsevärt
större lokaler på Hammargården. Den psykosociala arbetsmiljön har kraftigt
förbättrats och personalnöjdheten är mycket stor. Beredskapslådor med
skyddsutrustning inför eventuell konstaterad covid-19 infektion är iordningställda.
Budget och utfall 2020
Hemtjänst
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Resultat

Utfall 2019

-

1 734
17 255
2 443
3
0
17 966

Utfall 2020

-

3 191
17 136
3 693
3
0
17 641

Budget 2020

-

1 585
13 629
1 959
3
14 005

-

diff. Utfall Budget 2020
1 606
3 508
1 734
0
0
3 636

Analys: Enheten gör ett negativt resultat på 3,636 mnkr. Personalkostnaderna är
högre än budgeterat. Orsakerna är både ökad kundtillströmning och ökade behov
hos befintliga kunder. Hos några kunder har kundernas behov krävt dubbelbemanning för att behovet ska tillgodoses. Detta har även medfört ökad
bemanning under helger.
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Mål
Verksamhetsmål Aktiviteter
Hög
trygghetskänsla
Delaktighet för
kund

Indikator

% / Antal

Färre personal hos
kund genom
kontaktmanskap.

Medelvärdet av antal
olika personer som
besöker kund (>15)

Alla kunder ska ha
aktuella och
uppdaterade
genomförandeplaner

Genomförandeplan
upprättad inom 14
dagar

Måluppfyllnad

21

100 %

Analys: Målet med kontinuitet har inte kunnat uppnås på grund av ökad frånvaro bland personalen.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

% / Antal

Hög kompetens
hos personal

Kompetenskrav vid
rekrytering

Andel utbildad
personal

Kompetensutveckling
i sårvård, inkontinens
och palliativ vård i
livets slut.

Andel personal som
genomgått
kompetensutveckling.

Måluppfyllnad

97,4 %
Ej genomgått pga
pandemin

Analys: Verksamheten har två regionombud inom palliativt vård. Fortbildning/kompetensutveckling
sker normalt löpande och efter behov.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

% / Antal

100 % nöjda
kunder

Följer upp
socialstyrelsens
enkät årligen

Ingen enkät pga
pandemin

Klagomål och
avvikelser följs upp
på möten.

Måluppfyllnad

Analys: Inkomna klagomål hanteras skyndsamt. Klagomål har mestadels handlat om att personal ej
kommit på exakta tider, vilket heller aldrig kan utlovas pga arbetsflödet.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

% / Antal

Kvalitetssäkra
vården för
personer med
demenssjukdom

Registrering i
demensregistret

Ej påbörjat

Registrera kunder med
beteendemässiga psykiska
symtom vid demens, BPSD

Måluppfyllnad

Analys: Underlag fattas med demensdagnos och registreras i samverkan med sjuksköterska.
Samverkan har varit svårare under pandemin.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

% / Antal

Minimera risker
för kund

Uppföljning av
antal trycksår,
fall, undernäring,
munhälsa och
blåsdysfunktion

26 kunder är
registrerade/
riskbedömda
men ej
uppföljda
ännu

Registrerade
riskbedömningar i
Senior Alert (trycksår,
fall, undernäring,
munhälsa och
blåsdysfunktion).

Måluppfyllnad

Analys: Hos alla kunder med beviljade insatser genomförs riskbedömningar. Antalet registreringar
av kunder har ökat under perioden från 12 till 26. Uppföljningar återstår att göras efter 6 månader.
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Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

Minskad
sjukfrånvaro och
förebygga
arbetsskador

Sjukfrånvaro (>11%)
Uppföljning i KIA

Arbeta aktivt med
tillbudsrapport
Förflyttningsinstruktörer
i verksamheten

% / Antal

Måluppfyllnad

16 %

Analys: Ökad sjukfrånvaro med ca 5 % under perioden. Det har delvis berott på covid-19, eftersom
medarbetarna fått stanna hemma under minst 7 dagar vid sjukdomssytom.

Enhet särskilt boende
Särskilt boende är en boendeform som anpassats för äldre med stort behov av
omsorg. I kommunen finns särskilda boendena Sjögläntan och Humlegården vilket
tillika är ett korttidsboende (invigdes hösten 2020). Plats inom särskilt boende kan
erhållas efter ansökan till kommunens biståndshandläggare. Verksamheten utför
också HSL-insatser (Hälso- och sjukvårdsinsatser) på ordination från sjuksköterska
och rehabilitering.
Enhetschef för Smeden, rehab, planering och bosamordning slutade under året
och organisationen förändrades. Enhetschef för Sjögläntan blev även enhetschef
för Smeden. Biträdande enhetschef rekryterades som stöd till enhetschef samt
bosamordning. På grund av covid -19 har verksamheten haft mycket arbete med
att införa nya rutiner och införskaffa skyddsmaterial. Enheten har även upprättat
ett centrallager på Sjögläntan för vård och omsorg. Inventering av
skyddsutrustning har gjorts varje vecka. Beredskapslådor med skyddsutrustning
inför eventuell konstaterad covid-19 infektion finns att tillgå.
Inför sommaren har vikarier fått introduktion och gjort webbutbildning i basal
hygien. Sommaren innebar hög andel frånvaro.
För att minska risken för smittspridning har enheten inte använt personal mellan
enheterna. Detta arbetssätt har ställt andra krav för att lösa vikariefrågan.
Personal med förkylningssymtom har testats för covid -19. Negativt provsvar har
möjliggjort att personen kommit tillbaka tidigare i arbete. Kunder samt personal
har antikroppstestats. Besöksförbud infördes inom verksamheten och enheten
köpte in ett plexiglasbord för säkra besök utomhus.
Humlegårdens nya särskilda boende och korttidsboende stod klart för inflyttning
i november. I samband med det tog enhetschef särskilt boende över
personalgruppen kvalificerad hemsjukvård. Planeringssystemet Intraphone har
införts på Sjögläntan för att underlätta planeringen av personalens
arbetsuppgifter samt möjliggöra fördelning av personal utifrån kundens behov.
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Under året har elever från Filipstad, Kristinehamn och den lokala
arbetsmarknadsenheten gjort praktik vid enheten.
Budget och utfall 2020
Särskilda boende

Utfall 2019

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Resultat

-

6 449
33 256
6 702
0
33 509

Utfall 2020

-

7 198
33 339
7 508
1
33 650

Budget 2020

-

-

6 506
31 170
7 336
32 000

-

diff. Utfall Budget 2020
692
2 169
172
1
1 650

Analys: Enheten påvisar ett underskott gentemot budget på 1,650 mkr. Höga
personalkostnader på grund av specifika krav på insatser är orsaken till
underskottet.

Mål
Verksamhetsmål Aktiviteter
Behovsanpassat
Schema

Önskeschema

Indikator

% / Antal

Kundens uppskattade
behov i tid i genomförandeplanen kontra utförda
arbetstimmar.

1 st
schema

Måluppfyllnad

Analys: Schema läggs efter kundens behov och bemanningskrav. Personalen har inte önskeschema
men får lägga in önskemål inför varje schemaperiod. Bemanningskravet är inte uppfyllt på helger
vilket gör att verksamheten får sätta in timvikarier eller ordinarie personal som önskar högre
sysselsättningsgrad.

Verksamhetsmål

Aktiviteter

Indikator

100 % registreringar
i BPSD av kunder
med
demensdiagnos

Registrera kunder med
BPSD (beteendemässiga
psykiska symtom vid
demens).

Antal
registreringar

% / Antal

Måluppfyllnad

40 st

Analys: Alla kunder med demensdiagnos registreras.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

0 % av trycksår,
undernäring,
munhälsa samt
blåsdysfunktion

Antal
registreringar
i Senior alert

Registrera
riskbedömningar i Senior
Alert (trycksår, fall,
undernäring, munhälsa
och blåsdysfunktion)

% / Antal

Måluppfyllnad

40 st

Analys: Alla kunder som samtycker registreras och eventuella risker och åtgärder skrivs in i
genomförandeplanen.

Verksamhetsmål Aktiviteter
100 % upprättade
genomförandeplaner

Använda
metoden IBIC
(individens
behov i centrum)

Indikator
Antal upprättade och
uppdaterade
genomförandeplaner

% / Antal
40
st

Analys: Genomförandeplaner upprättas och uppdateras enligt rutin.

Måluppfyllnad
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Verksamhetsmål

Aktiviteter

Indikator

% / Antal

Måluppfyllnad

Att personalens
korttidsfrånvaro
inte ökar

Utredningar och
uppföljningssamtal med
Varnumhälsan.
Intern uppföljning
och utredningar.

Statistik
från
personalavdelning

Frånvaro en dag vid 26
tillfällen (30 tillfällen
2019).
Frånvaro 2-14 dgr vid
222 tillfällen (128
tillfällen 2019)

Analys: Rehabsamtal tillsammans med företagshälsovård och personal utförs alltför sällan.
Korttidsfrånvaron vid mer än sex tillfällen/år följs upp av arbetsgivaren vid medarbetarsamtal.
Korttidsfrånvaron 2-14 dgr har ökat kraftigt, vilket troligen beror på åtgärder p.g.a. pandemin.

Verksamhetsmål Aktiviteter
100 % Nöjda
kunder

Utvärdera
och följa upp
brukarundersökning

Indikator

% / Antal

Statistik från
Socialstyrelsens
brukarundersökning

Måluppfyllnad

0%
Undersökning
ej utförd

Analys: Socialstyrelsen tog ett beslut att inte göra någon undersökning på grund av covid-19.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator

% / Antal

Aktiviteter kund

Antal
genomförda
aktiviteter

3 st/vecka

Erbjuda tre större
schemalagda
aktiviteter per vecka

Måluppfyllnad

Analys: Utförs efter kundens förmåga. Exempelvis promenader, sittgympa, tipspromenad, sång och
musik, kasta boll.

Enhet kommunal hälso- och sjukvård
Med kommunal hälso- och sjukvård avses hemsjukvård och rehabilitering inom
särskilda boendeformer, funktionsstöd och ordinärt boende. Legitimerade
professioner som ingår i den kommunala hälso-och sjukvård är
distriktsköterska/sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut. I enheten ingår
hjälpmedelstekniker samt anhörigstödjare.
Samordnande sjuksköterska blev under året ny enhetschef för enheten hälso- och
sjukvård. Två sjuksköterskor är fortsatt långtidssjukskrivna och ersätts med
timvikarier när behov finns. Under perioden har önskeschema tillfälligt pausats på
grund av schematekniska skäl.
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Enheten har fått löpande information samt utbildning runt basala hygienrutiner
samt skärpta hygienrutiner gällande covid-19.
Sjuksköterskor är Region Värmland behjälpliga med provtagning av misstänkta
covid-19 smittade. Specialistutbildad undersköterska har placerats om som extra
resurs inom hemsjukvården samt har varit behjälplig med antikroppsprovtagning
av vård- och omsorgspersonal.
Planering av vaccinering mot covid -19 inom den kommunala hemsjukvården har
påbörjats. Beredskapslådor med skyddsutrustning inför eventuell konstaterad
covid-19 infektion finns att tillgå. Delegeringar av vårdpersonal har genomförts.
Fysioterapeutens tjänst har utökats till heltid. Ett nytt digitalt system, Cosmic
meddelande, mellan region Värmland och kommunen, har introducerats vilket har
medfört ett förbättrat samarbete. Journalsystem Pulsen Combine har uppdaterats
till Combine och har introducerats i början av hösten. Hjälpmedelstekniker har
gjort klart utbildning inom hjälpmedelsområdet.
Enhetschef för hälso-och sjukvård har lämnat över personalansvar över
undersköterskor inom kvalificerad hemsjukvård till enhetschef för särskilt boende.
Fysiska träffar inom dagverksamheten och anhörigträffar har ställts in på grund av
pandemin. Uppföljningar och samtal har skett per telefon.
Budget och utfall 2020
Kommunal hälso & sjukvård
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Resultat

Utfall 2019
388
7 867
1 906
36
0
9 422

-

Utfall 2020

-

372
7 907
2 156
39
0
9 731

Budget 2020

-

10
6 934
1 701
10
8 635

-

diff. Utfall Budget 2020
362
973
455
29
0
1 096

Analys: Enheten gör ett negativt resultat 1,096 mnkr gentemot budget. Orsaken
är högre personalkostnader gentemot budget.

Mål
Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Indikator %

Måluppfyllnad

Alla kunder ska
Inskrivningssamtal med alla kunder
100 %
känna sig
där hänsyn tas till varje individ och
inskrivningsrespektfullt
dennes specifika hälsotillstånd.
samtal
bemötta
Analys: Alla kunder som har skrivits in har fått ett inskrivningssamtal.

Verksamhetsmål

Aktiviteter

Indikator %

Alla kunder ska ha
möjlighet att påverka sin
situation och känna sig
trygga och informerade

Individuell vårdplan
görs för varje kund.

100 % individuella
vårdplaner

Måluppfyllnad

Analys: Alla kunder har fått en individuell vårdplan.

Verksamhetsmål

Aktiviteter

Indikator %

Måluppfyllnad
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Medarbetare ska ha rätt
kompetens samt
möjlighet till utveckling

Delta på riktade
fortbildningsinsatser

Antal
fortbildningsinsatser
Antal: 0

Analys: Ingen medarbetare har deltagit i riktade fortbildningsinsatser på grund av covid-19.

Patientsäkerhet och kvalitetsarbete inom särskilda boenden,
hemtjänst, funktionsstöd och hälso- och sjukvård
Övergripande mål
Storfors kommun har som mål en hög kvalitet där kunden kan känna sig trygg och
säker i kontakten med verksamheten och personalen.
Verksamheten ska underlätta för kund och närstående att delta i det systematiska
kvalitetsarbetet genom att uppmuntra dem till att komma in med synpunkter.

Riskanalys
”Verksamheten ska fortlöpande bedöma om det finns risk för händelser som
skulle kunna inträffa och som medför brister i patientsäkerhet och
vårdkvaliteten”. Riskanalyser som utförts 2020: Delegeringsprocessen.

Egenkontroller
Egenkontroll utförs i den frekvens och omfattning som krävs för att verksamheten
ska kunna säkra kvalitet och patientsäkerhet.
Egenkontroll

Omfattning

Resultat analys

Basala hygienrutiner och
klädregler

1 gång per år

Egenkontroll utförd. I stort sett 100 % följsamhet
till de basala hygienrutinerna.

Hygienronder

1 gång per år

Egenkontroll inte utförts på grund av
coronapandemin.

Avvikelser

3 gånger per år

Egenkontroller utförda. Kvarglömda
läkemedelsdoser är den dominerande
avvikelsen.

Patientens klagomål och
synpunkter

3 gånger per år

Egenkontroller utförda. Ett inkommet klagomål
avseende hälso- och sjukvård.

Journalgranskning

2 gånger per år

Egenkontroller utförda. Journaler förs på ett
tillfredsställande sätt. Områden som kan
förbättras är dokumentation om patientens
delaktighet och dokumentation om samtycke.

Loggranskning av journal

3 gånger per år

Egenkontroller utförda. Inga överträdelser har
uppmärksammats.

Avvikelser
”Verksamheten ska utreda och åtgärda avvikelser som kan påverka
patientsäkerheten negativt”.
Avvikelser enl HSL

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Läkemedelsavvikelse

64

35

44

16

5

40

46

Trycksår

0

2

0

0

0

2

2

Övrig avvikelse

16

29

20

29

9

9

3
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Läkemedelavvikelser handlar till största delen om kvarglömda doser. Två trycksår finns rapporterade
fördelade på olika enheter. Övriga avvikelser inom hälso- och sjukvården berör
informationsöverföring mellan olika yrkeskategorier och fördröjd/utebliven behandling.
Fall

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

297

348

517

310

287

248

346

273

Största delen av falltillbud sker inom hemtjänsten. Av fallskador är smärta och blåmärken de mest
förekommande. En och samma person kan stå för många fall och kan bero på sjukdom som gör att
personen faller ofta.
Extern
avvikelse

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7

6

3

4

9

9

1

2

Två externa avvikelser behandlades under året. En avvikelse skickades till Region Värmland och
berörde ändring av utskrivningsdatum. Den andra kom från ambulansen och handlade om brist på
rapportering när ambulanspersonalen skulle hämta en patient.
klagomål
enligt HSL

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

3

4

3

3

2

2

1

Endast ett klagomål kom in 2020. Klagomålet kom via Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som
lämnade över klagomålet utan åtgärd till kommunen för handläggning. Klagomålet berörde brister i
medicinskt omhändertagande. Händelsen ledde inte till någon skada för patienten.

Åtgärder för att öka patientsäkerheten
Läkemedel. Genomförande av systematiska läkemedelsgenomgångar i samverkan
med Storfors vårdcentral samt inspektion av läkemedelsförråd och kontroll av
läkemedelshanteringen tillsammans med apotek har skett under året.
Vårdhygien. Mätningar av följsamheten till de basala hygienrutinerna har utförts.
Delegeringsprocessen. Medarbetare inom hemtjänst har fått svara på enkät
avseende delegeringsrutinen. Utifrån svar pågår uppdatering och förbättring av
delegeringsprocessen.

Måluppfyllelse
Palliativa registret: Minst 70 procent av personer i livets slutskede har erhållit
brytpunktssamtal och en validerad smärtskattning.
Av de personer som är registrerade i kvalitetsregistret har 31 procent fått en
validerad smärtskattning och 92 procent erhållit ett dokumenterat
brytpunktsamtal. Arbetet med att skapa ett lokalt vårdprogram för palliativ vård
har påbörjats.
Förebyggande registret- Senior Alert: 80 procent av kunder boende på särskilt
boende med risk för fall, trycksår, undernäring eller ohälsa i munnen ska erhålla
minst en förebyggande åtgärd.
Av 38 personer på särskilt boende som registrerats i Senior Alert har 91 procent
erhållit minst en förebyggande åtgärd.
Demensregistret- BPSD: Alla enheter registrerar i demensregistret 2020.
Sjögläntan registrerar i kvalitetsregistret. Övriga enheter kommer att påbörja
registrering under 2021.
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Förvaltningsberättelse
I denna förvaltningsberättelse lämnar Storfors kommun information om
förvaltningen av kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och RKR R15
Förvaltningsberättelse.

Översikt över verksamhetens utveckling
Den kommunala koncernen redovisade ett positivt resultat av 618 tkr för
verksamhetsår 2020. Detta resultat innehåller för kommunens del en vinst och för
koncernbolagen förlust. Under den senaste femårsperioden har resultatet
varierat, främst beror detta på att verksamheternas intäkter minskat och att
kostnaderna hållit sig relativt konstanta, resultatvariationerna har då bakåt i tiden
berott på fluktuationer i skatteintäkterna. Föregående verksamhetsår hade både
verksamhetens intäkter och skatteintäkter minskat så att ett större negativt
resultat erhållits. Verksamheterna har dock under år 2020 gjort en nedskärning på
ca 14 mnkr, detta tillsammans med årets ökade skatteintäkter och generella
statsbidrag har medfört det positiva resultatet för året. Soliditeten minskar över
tid och ligger i slutet av verksamhetsåret på en nivå av 13 procent. Soliditeten
inklusive pensionsförpliktelserna har under de senaste fem åren sjunkit från 13,7
procent till 10 procent. Investeringarna för året ligger i linje med genomsnittet
under femårsperioden. En femårsöversikt över kommunkoncernens nyckeltal
visar utvecklingen över tid.
NYCKELTAL FÖR DEN KOMMUNALA KONCERNEN
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Skatteintäkter, Gen. statsbidrag mm
Årets resultat

tkr

Soliditet
Soliditet inkl. tot. Pensionsförpl.
Investeringar (netto)
Självfinansieringsgrad
Långfristig låneskuld
Antal årsanställda 31/12

%

tkr
tkr
tkr

%
tkr
ggr
tkr

2020
2019
2018
2017
2016
83 586
97 334 108 512 112 047 123 579
-344 109 -358 827 -357 559 -357 167 -358 109
261 141 247 187 249 471 243 633 236 524
618 -14 306
423
-1 486
1 995
13,0%
10,0%
13 859
2,3
208 227
332

13,3%
10,1%
20 247
-1,2
208 725
335*

16,9%
13,0%
9 087
1,8
206 648
359*

17,3%
13,1%
15 894
1,7
197 215
342*

18,1%
13,7%
12 761
0,7
199 270
359*

*) Endast uppgift från kommunen tillgänglig

Kommunens invånarantal sjunker över tid och uppgick den 1 november 2020 till
4007 personer, detta leder till minskade skatteintäkter för kommunen då
skatteintäkterna baseras på invånarantalet. Kommunen gjorde under
verksamhetsåret ett positivt resultat av 1,6 mnkr främst beroende av
stödåtgärder från staten på grund av pandemin och ökade generella statsbidrag.
Verksamhetens nettokostnad är konstant jämfört med föregående år. Soliditeten
för kommunen har minskat med fem procentenheter under de senaste fem åren,
skuldsättningsgraden har därmed haft motsatt utveckling och ökat med fem
procentenheter under samma period.

Årsredovisning 2020
Storfors kommun

67
KOMMUNENS EKONOMISKA NYCKELTAL
2018
Enhet 2020 2019
Grunduppgifter
4 007 4 006 4 081
antal
Folkmängd 1/11*
-9
-75
1
antal
Årlig förändring av antal invånare
22,70 22,02 22,50
kr
Kommunal utdebitering
11,68 11,68 11,20
kr
Landsting/region
1,55
1,59
1,59
kr
Kyrko- och begravningsavgift
Personal
143,9 146,9 144,6
mnkr
Personalkostnader exkl PO
359
335
324
antal
Årsarbetare 31/12
444 247 438 507 402 702
kr
Snitt personalkostnader
Resultat
mnkr -260,6 -261,2 -249,8
Verksamhetens nettokostnader
-65,0 -65,2 -61,2
tkr
per invånare
261,7 247,5 249,4
mnkr
Skatteintäkter, Gen. statsbidrag mm
61,5
61,7
65,3
tkr
per invånare
Verksamhetens nettokostnader i %
av totala skatteintäkter och
100% 106% 100%
%
statsbidrag
736
729
560
tkr
Finansnetto
334
1 615 -12 985
tkr
Årets resultat
Investeringar
9,4
13,1
-2,4
mnkr
Nettoinvesteringar
Övriga ekonomiska nyckeltal
222,1 210,3 237,2
mnkr
Balansomslutning
58,1
52,5
55,4
tkr
per invånare
Totala skulder och
177,4 167,2 178,8
mnkr
pensionsavsättningar
43,8
41,7
44,3
tkr
per invånare
58,4
43,1
44,8
mnkr
Eget kapital
14,4
10,7
11,2
tkr
per invånare
25%
20%
20%
%
Soliditet före pensionsåtagande 1998
-3,4
-17,9 -23,2
mnkr
Rörelsekapital
28,3
3,8
18,4
mnkr
Likvida medel
0,9
0,5
0,7
ggr
Balanslikviditet
217,3 205,8 208,2
mnkr
Borgensåtagande
96,9 101,3 103,3
mnkr
Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt
314,2 307,1 311,5
mnkr
Summa ansvarsförbindelser
76,3
76,4
78,4
tkr
per invånare
Övriga finansiella nyckeltal
Långfristig låneskuld i % av
53,6% 52,9% 53,8%
%
anläggningstillgångar
79,8% 79,5% 75,4%
%
Skuldsättningsgrad
* Underlag för skatteintäkter året efter

2017
4 090
61
22,50
11,20
1,55

2016
4 029
-2
22,50
11,20
1,55

145,6 145,1
359
342
425 734 404 014
-243,0 -235,9
-59,4 -58,5
244,2 237,3
58,7
59,7

100%
127
1 256

99%
120
1 546

15,8

10,8

225,4
55,1

225,9
56,1

167,4
40,9
58,0
14,2
26%
-16,2
15,5
0,7
152,1
109,7
261,9
64,0

169,1
42,0
56,8
14,0
25%
-10,6
0,7
0,8
110,9
110,2
221,1
54,9

55,1%
74,3%

58,7%
74,9%
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Definition av nyckeltal:
Soliditet
Investeringar (netto)

Självfinansieringsgrad
Rörelsekapital
Balanslikviditet
Skuldsättningsgrad

Eget kapital dividerat med totalt kapital
Bruttoinvesteringar med avdrag för de
investeringsbelopp som finansierats med offentliga
bidrag.
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat
med nettoinvesteringar.
Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.
Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga
skulder.
Dividera skulder med totalt kapital.

Den kommunala koncernen
Den kommunala koncernen består av kommunens organisation, den
allmännyttiga bostadsstiftelsen Stiftelsen Björkåsen samt det helägda bolaget AB
Storfors Mark- och Industrifastigheter.
Den politiska organisationen består av en nämnd (kommunstyrelsen) med två
utskott; kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) samt kommunstyrelsens
individutskott (KSIU).
Storfors kommun samäger även Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
tillsammans med Karlskoga energi och miljö, KEMAB. Bolaget
sköter avfallshämtningen i Karlskoga och Storfors kommuner.
Storfors ingår i tre olika kommunalförbund; Värmlands läns vårdförbund,
Värmlands läns kalkningsförbund samt Bergslagens Räddningstjänst. Storfors
kommun har också, liksom övriga kommuner i länet, tecknat ett samverkansavtal
med Region Värmland. Regionen ansvarar för utvecklingsinsatser inom områden
som hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv,
arbetsmarknad, jämställdhet, kompetensförsörjning och kultur samt för fem
folkhögskolor i länet.
Kommunen har också del i fem gemensamma nämnder tillsammans med olika
kommuner i länet och närområdet; Tillväxt- och tillsynsnämnden, Östra
Värmlands Överförmyndarnämnd, Administrativa nämnden (löneadministration),
Drift- och servicenämnden samt Hjälpmedelsnämnden.
Storfors kommun är, liksom 96 procent av Sveriges kommuner och regioner,
medlem i Kommuninvest, som består av två delar; Kommuninvest ekonomisk
förening äger aktiebolaget Kommuninvest i Sverige AB, som erbjuder krediter och
finansiell expertis. Kommuninvest finansierar de svenska lokala och regionala
sektorernas utveckling och investeringar med målet ett gott och hållbart
samhälle.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Befolkningsutveckling
Storfors kommun har en vikande befolkningsutveckling med en hög andel äldre.
Detta får effekter på framtida skatteintäkter, då dessa baseras på invånarantal.
Befolkningsutvecklingen över tid presenteras i diagram nedan.

Arbetsmarknad
Arbetslösheten har i landet påverkats negativt med anledning av pandemin. För
Storfors kommun är ökningen 1,6 procentenheter under året.
januari

februari

mars

april

maj

9,2

9,6

9,4

9,6

9,5 9,6 10,1 10,4

juni

juli

augusti

september

oktober

november

december

10,8

10,5

10,7

10,8

Tabell över arbetslösheten i Storfors under 2020. Anges i procent. Källa Arbetsförmedlingen.

Bostadsmarknad
Storfors kommun har ett utbud av hyreslägenheter genom Stiftelsen Björkåsen
och via ett antal privata uthyrare. I Storfors finns ingen brist på boende för
tillfället. En lokal bostadsförsörjningsplan finns framtagen och beslutad politiskt.

Betydande avtal och regelförändringar
Inga lagstiftningsförändringar, förändringar i huvudmannaskap eller liknande som i
hög grad påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar har genomförts.
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Utbildning
Storfors Kommun har en av Sveriges bästa skolor och ligger i topp vid de flesta
undersökningar av skolans kvalitativa värden. Det finns inget gymnasium i
kommunen förutom privata Lundsbergs skola som erbjuder tre teoretiska
program.

Vård och omsorg
Storfors kommun har en ambition att ha Sveriges bästa särskilda boenden. Under
hösten invigdes det nyrenoverade äldreboendet Humlegården och inflyttning
skedde i november.

Riskanalys
Risk

Beskrivning

Organisatorisk
enhet

Hantering av risk

Kommunen har brist på
högutbildad personal
som bor inom
kommunen, vilket gör
att såväl
kommunkoncernen
som privata företag har
svårt att rekrytera
denna personalgrupp.

Kommunkoncernen

Kommunen ligger centralt
beläget med kort avstånd till
centralorter i andra
kommuner och har hög
inpendling. Ett fortsatt
arbete med att vara en
attraktiv arbetsgivare är
viktigt för att locka till
pendling.

Åldrande
befolkning

Ökat tryck på
omsorgsverksamheten

Kommunen

Med ett nyöppnat
äldreboende finns plats för
den ökande äldre
befolkningen. Effektivisering
inom hemtjänst för att möta
det ökade trycket av
biståndsbedömda tjänster.

Verksamhetsrisk
Åldrande
anläggningar och
fastigheter

Kartläggning av
problemområden

Kommunen
och Stiftelsen
Björkåsen

Årlig uppdatering av
underhålls- och
investeringsplaner. Översyn
av behov av
fastighetsrenovering.

Hög skuldsättning,
betydande
kostnadseffekter vid
ökad räntenivå.

Kommunkoncernen

Fortsatt bunden ränta för
procentuell andel av lån.
Strategi med diversifierade
förfallodatum på lån.

Krympande likviditet

Kommunkoncernen

Fortsatt stort kvarvarande
utrymme på checkkrediter.

Omvärldsrisk
Brist på
arbetskraft

Finansiell risk
Ränterisk

Kredit- och
likviditetsrisk
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Omvärldsrisk
En risk för hela kommunkoncernen är tillgången till högutbildad personal. Storfors
kommun inklusive kommunkoncernen har under lång tid arbetat för att vara en
attraktiv arbetsgivare för att stimulera till inpendling från andra kommuner för att
lösa tillgången på högutbildad arbetskraft. En annan risk är den åldrande
befolkningen som kommer att utgöra tryck på de kommunala verksamheterna
inom vård och omsorg. För att lösa problemet med platser på särskilt boende har
under verksamhetsåret ett nytt boende öppnat i kommunen. Effektivisering pågår
i hemtjänsten för att skapa utrymme för ökade behov av biståndsbedömd
omsorg.

Verksamhetsrisk
En risk för verksamheterna inom kommunen och Stiftelsen Björkåsen är ett
åldrande fastighetsbestånd. Inom kommunen är det främst en äldre fastighet som
inrymmer vattenverk och en annan äldre fastighet som inrymmer en skola i
Bjurtjärnsområdet som är de enheter som har stora underhållsbehov. Arbete
pågår för att lösa problemet med skolan i Bjurtjärnsområdet. För vattenverkets
del har under året en genomgång gjorts av rutiner för skötsel och underhåll.
För Stiftelsen Björkåsen är renoveringsbehovet stort vad gäller inre underhåll av
fastigheterna. En plan för underhåll är under utarbetning.

Finansiell risk
Hela kommunkoncernen har en hög skuldsättningsgrad och är därmed känslig för
förändringar i ränteläget. Koncernens lån är placerade i Kommuninvest ekonomisk
förening, som ägs av kommuner och regioner i Sverige, och därmed hålls en lägre
räntenivå än om lånen skulle vara placerade på öppna marknaden. En
borgensavgift tas ut från kommunen till koncernbolagen för att uppväga
konkurrens med den fria marknaden. Förhållandet mellan bundna och rörliga lån
kommer att fortgå och vid omsättning av lån tillses att en diversifiering av
förfallodagar finns för att minimera ränterisken. Det finns också en likviditetsrisk
inom kommunkoncernen, denna har minimerats genom att ett större utrymme
för checkkredit ansökts och erhållits under året. Det är dock av största vikt att ett
positivt kassaflöde fortsätter även framöver.

Pensionsförpliktelser
Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande som uppgår till 24,1 (22,9)
mnkr inklusive löneskatt som redovisas i not 16. Pensionsförpliktelsen redovisas i
den s.k. blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 redovisas som
ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår
till 99,3 (101,3) mnkr inklusive löneskatt. Se även tabell under ansvarsförbindelser
nedan.

Ansvarsförbindelser
Kommunen har borgensåtaganden till ett sammanlagt belopp av 217 310
(205 833) tkr. Borgensförbindelserna gäller de två koncernbolagen Stiftelsen
Björkåsen 92 850 (97 975) tkr samt AB Storfors Mark- och Industrifastigheter
7 800 (7 800) tkr. Men även Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i
Storfors, 115 604 (99 000) tkr, som äger fastigheterna där kommunen har SäBoverksamhet. Kommunen borgar också för lån hos Bjurtjärn fiber ekonomisk
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förening 1 000 (1 000) tkr samt för Egna hem 56 (58) tkr. Se uppgifter i tabell
nedan. I tabellen redovisas också pensionsförpliktelser inkl. löneskatt.
Ansvarsförbindelser (Storfors kommun) tkr
Borgensåtagande
Stiftelsen Björkåsen
AB Storfors Mark och Industrifastigheter
Föreningen Alkvetterns fritidsgård Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Storfors
Bjurtjärn fiber Ekonomisk förening
Egna hem
Summa borgensåtagande
Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt

2020

2019

92 850
7 800

97 975
7 800
-

2018

2017

2016

101 295
7 800

102 254
7 800

102 934
7 800
85

-

-

115 604
1 000
56
217 310

99 000
1 000
58
205 833

99 000

42 000

71
208 166

93
152 147

75
110 894

96 903

101 318

103 289

109 718

110 225

Händelser av väsentlig betydelse
Under tidig vår utbröt en pandemi i landet och som är pågående. För koncernens
del medförde pandemin ett stort merarbete för personal att hantera och planera
för att verksamheterna skulle påverkas i minsta möjliga mån, en krisledningsstab
tillsattes i kommunen för att samordna och öka beredskapen. Vissa kostnader
inom vård- och omsorgsblocket har ersatts genom merkostnadsersättning av
socialstyrelsen, staten har också ersatt vissa kostnader för sjukskrivningar och satt
ner delar av arbetsgivaravgifterna. Merkostnader inom andra områden har hittills
inte ersatts, utan har fått hanterats inom verksamheternas budgetar.
Under hösten har en omorganisation trätt i kraft. Omorganisationen har medfört
att lagd budget fått fördelas om efter ändringarna av organisationen, vissa
enheter har slagits ihop medan andra har delats isär. Även ansvarsfördelning på
chefsnivå har förändrats i linje med omorganisationen.
Stiftelsen Björkåsen har från årsskiftet haft fastighetsförvaltning i egen regi, från
att tidigare helt köpt tjänsten från kommunen. Stiftelsen har under sensommaren
fått en verkställande direktör.
AB Storfors Mark- och Industrifastigheter har haft problem med lönsamheten.
Kommunfullmäktige beslöt den 10 september 2020 att ge bolaget ett ovillkorat
aktieägartillskott om 700 tkr. Styrelsen för AB Storfors Mark- och
Industrifastigheter har beslutat att inte förlänga avtalet med den hyresgäst som
bedrivit verksamhet på anläggningen under sommaren, detta för att ha spelrum
att utföra åtgärder för anläggningens framtid.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Vision Storfors 2030 är sedan några år tillbaka beslutad av kommunfullmäktige.
Visionen är kommunens ledstjärna. Gällande övergripande mål så antog
kommunfullmäktige ett antal mål under slutet av 2020. Utvärdering av dessa
kommer att ske under 2021. Varje enhet tar fram sin egen verksamhetsplan och
mål som sedan kopplas till respektive verksamhetsblock. Från 1/8-2020 finns fyra
verksamhetsblock; Kommunövergripande, Skola & förskola, Vård & omsorg och
Stöd & service. Verksamhetsplanerna inkluderat uppsatta mål beslutas och följs i
kommunstyrelsen.
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Budgetarbetet sker genom bestämda möten, budgetberedningsmöten och som
leds av kommunstyrelsens ordförande. Chefer med budget- och resultatansvar
deltar till viss del i processen. Efter budgetberedningen processas och beslutas
sedan budgeten i kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige.
Kommunens investeringsplan antas i kommunfullmäktige. Dialog förs inom
verksamhetsblocken gällande vilka investeringsbehov som finns de kommande
åren.
Kommunen har nära samverkan med Karlskoga kommun gällande upphandling
och inköp. Genom samverkan minimeras den interna sårbarheten och kommunen
kan använda ett brett spektra av kompetens. Enheten för upphandling är placerad
i Karlskoga kommun. Inköp finns med i internkontrollplanen och följs upp.
Lokalförsörjningsplanen är sedan tidigare processad och politiskt beslutad. Planen
skall användas som ett strategiskt styrdokument i det löpande arbetet med
lokalförsörjning.
Internkontrollplan tas årligen fram och beslutas och rapporters politiskt.
Kontrollmomenten diskuteras inom ledningsgruppen innan de lyfts för politiskt
beslut. Kontrollmoment utförs löpande inom organisationen och sammanställs i
en årlig rapport.
Gällande kompetensutveckling sker detta löpande genom att medarbetare och
chef lyfter frågan under APT och via medarbetarsamtal. Idag erbjuds allt mer
kompetensutveckling via digitala lösningar. I kommunen har vi som ambition att
löpande skickliggöra varandra (kollegial och ömsesidig utveckling).
Gällande kompetensförsörjning så är detta en stor utmaning för mindre
kommuner, så även för Storfors. Det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare,
att medarbetare känner glädje att gå till jobbet, har tydliga mål att jobba efter
samt att kunna utvecklas. Stor andel av personalen pendlar in till Storfors. Inom
skolan är exempelvis hela 60 procent inpendlare. I ledningsgruppen och inom
chefsleden bor majoriteten i någon av grannkommunerna. Någon specifik och
övergripande kompetensförsörjningsplan finns inte framtagen.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om tre strategiområden som
Storfors kommun skall arbeta mot. De tre strategiområdena är; Det goda livet,
Den goda företagsmiljön och Det livslånga lärandet. För att kommunen skall
leva upp till målen inom dessa tre strategiområden så förutsätter det en sund
ekonomi, en nöjd och frisk personal och en god folkhälsa. I förlängningen
leder detta till en ökad inflyttning. Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-26
om mål för Storfors Kommun.

Kommunfullmäktiges tre långsiktiga mål


En trygg och hållbar livsmiljö. Goda möjligheter för företagande.

Årsredovisning 2020
Storfors kommun

74



En god ekonomisk hushållning där verksamheten bedrivs
kostnadseffektivt och ändamålsenligt, samtidigt som merparten av
kommande investeringar egenfinansieras.
Samarbete med andra kommuner av kompetensmässiga och
ekonomiska skäl.

Kommunfullmäktiges tio inriktningsmål











En attraktiv kommun som erbjuder goda boendemöjligheter, bra
kommunikationer och infrastruktur, en god folkhälsa, ett brett utbud
av fritidsaktiviteter samt goda förutsättningar för företagande.
En hållbar kommun som långsiktigt utvecklar goda förutsättningar för
människor, miljö och natur.
En god ekonomi. God hushållning och planering av resurserna bidrar till
en långsiktigt ekonomisk hållbar utveckling.
Service och bemötande. Kontakter med Storfors kommun ska
kännetecknas av ett gott bemötande och en professionell service.
En skola med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat som ger
varje elev lust att lära, samt förutsättningar att lyckas, utvecklas och
rustas för vuxenlivet.
En trygg vård och omsorg av hög kvalitet som utformas i nära
samverkan mellan kund och personal.
En effektiv organisation med nya utvecklande arbetssätt, ett aktivt
förbättringsarbete och ny teknik skapar på ett ansvarsfullt sätt en
effektivare organisation.
Välmående och växande företag som bidrar till tillväxt, service och
arbetstillfällen.
Attraktiv arbetsgivare som förmår attrahera, bibehålla och utveckla
kompetens.
En jämställd organisation som aktivt verkar för en jämlik och jämställd
kommun där alla medborgare kan delta och utvecklas efter sina egna
villkor.

Kommunfullmäktiges tre finansiella mål




Det genomsnittliga årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag skall uppgå till 1,5 procent, ± 1 procentenhet
under innevarande mandatperiod.
Likviditeten skall hållas på lägsta rimliga nivå (8 mkr). Inlösen av
pensionsskuld skall prioriteras före överskott om investeringarna kan
finansieras med likvida medel.
Den totala investeringsnivån under nuvarande mandatperiod skall vara
högst 30 miljoner. Större investeringsvolymer därutöver planeras
senare under perioden med bl a en investering i nybyggnation av
Kyrkstens skola.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning
De finansiella målen, som antagits av kommunfullmäktige, kommer att utvärderas
när år 2021 redovisas, så kommer även de tre långsiktiga målen samt de tio
inriktningsmålen.

Årsredovisning 2020
Storfors kommun

75
Resultat och ekonomisk ställning
Den kommunala koncernen upprättar ingen budget, jämförelse mot budget visas
endast mot kommunen.
Resultatutveckling:
Koncernen visar ett bättre resultat för år 2020, 618 tkr, än vad som blev utfallet
för år 2019 (-14 306). Detta beror på att kommunen, genom tillförande av statliga
medel, bidrag och nedsättningar av avgifter, gjort ett bättre resultat än 2019
1 615 (-12 985), koncernbolagen gör ett sammanlagt minusresultat för år 2020
med -997 (-1 321) såväl som året innan. För koncernbolagen är problemen med
lönsamheten av liknande slag, hyresintäkter täcker inte kostnaderna för
fastighetsbeståndet inklusive dess skötsel, finansiering och administration. En
femårsöversikt över koncernens resultat visas i tabellen nedan.

ÅRETS RESULTAT FÖR KONCERNEN
Kommunen
Koncernbolagen
Årets resultat för koncernen

tkr
tkr
tkr

2020
1 615
-997
618

2019
-12 985
-1 321
-14 306

2018
334
89
423

2017
1 256
-2 742
-1 486

2016
1 546
449
1 995

Koncernens verksamhetsintäkter har minskat över tid, under en femårsperiod har
intäkterna minskat med nästan 40 mnkr, kostnaderna under denna period har
minskat med 14 mnkr, där minskningen skett mellan de två senaste åren -344,1
(-358,8.) Slutligen har skatteintäkter, generella statsbidrag mm under
femårsperioden ökat med nästan 25 mnkr. Förändringen över tid visar på en
omstrukturering av intäkterna, där skattemedel och bidrag blir en allt större
bärare av koncernens totala intäkter. En femårsöversikt över koncernens intäkter
och kostnader visas nedan.

INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR KONCERNEN
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Skatteintäkter, Gen. statsbidrag mm
Årets resultat

tkr
tkr
tkr
tkr

2020
2019
2018
2017
2016
83 586
97 334 108 512 112 047 123 579
-344 109 -358 827 -357 559 -357 167 -358 109
261 141 247 187 249 471 243 633 236 524
618 -14 306
423
-1 486
1 995
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Budgetuppföljning drift
Kommuntotal Budget

utfall 2020

utfall 2019

KF 2020-06-25 § 42
bilaga 4
reviderad budget budget 2020 ny
organisation
2020

diff utfall budget 2020

Politisk verksamhet -

3 001

-

2 687

-

2 900

-

2 900

213

Kommunledning -

14 925

-

12 184

-

18 609

-

14 992

2 808

KS oförutsett

-

-

5 109

5 109

-

11 800

-

Stab

-

Kommunikation, turism, näringsliv -

1 809

-

1 761

-

1 738

-

23

Kansliavdelning -

1 453

-

2 171

-

1 533

-

638

Personalavdelning -

3 624

-

3 563

-

3 611

Ekonomiavdelning -

3 222

-

2 631

-

2 556

Teknisk Drift -

30 264

-

28 148

-

28 514

103

-

205

5 292

-

5 010

-

5 400

VA
Kultur o Fritid Kost o Städ

-

19 300

-

5 400

-

9 500

0

-

-

6 416

-

7 912

-

6 305

-

16 017

312

-

2 577

1 618

-

15 235

16 703

-

15 671

-

16 200

-

16 200

Skola -

66 955

-

68 716

-

62 300

-

-

22 500

IFO BoU -

12 073

-

14 217

IFO vuxna -

17 388

-

15 705

187

-

959

-

3 500

15 940

-

17 853

-

15 400

Vård och omsorg gemensam -

4 092

-

3 923

-

3 975

Hemtjänst -

17 966

-

17 641

-

16 000

-

Funktionsstöd -

390

62 300

Förskola -

529
-

-

200

Integration o EKB

206
-

336

Arbetsmarknad

-

336

-

IFO

75
366

-

-

64

Stöd och service gemensam

48
-

-

2 619

14 005

-

3 636

52

SäBo -

33 509

-

33 650

-

32 000

-

32 000

-

1 650

Komm. Hälso & sjukvård -

9 422

-

9 731

-

10 000

-

8 635

-

1 096

Verksamhet Tillväxt- och tillsynsnämnden -

1 084

-

1 519

-

1 500

-

1 500

-

19

1 500

-

257

-

10 556

Kommunmomsersättning
Reducerad arbetsgivaravgift

1 500

1 243

1 996
255 477

-

255 365

-

244 809

-

244 809

Pensioner -

4 864

-

4 113

-

6 361

-

6 361

Pensioner, löneskatt -

1 357

-

1 629

-

1 543

-

1 543

Pensioner från Ansvarsförbindelsen -

6 221

-

5 742

-

7 904

-

7 904

Verksamhet netto -

261 698

-

261 107

-

252 713

-

252 713

Allmän kommunalskatt
Slutavräkning Inkomstutjämn.bidrag

1 297

-

4 220
49 779

49 779

49 779

52 845

86
2 162

-

8 394

-

4 220

153

186 436

186 436

186 589

180 128

2 248
-

4006

4006

befolkning

1 274

400

400

1 674

896

Summa netto -

0

-

Strukturbidrag

106

Reglering

2 866

4 207

4 101

4 101

Kostnadsutjämn.bidrag

4 946

13 072

13 072

13 072

-

0

Mellankommunal utjämning

1 131

779

850

850

-

71

Fastighetsavgift

7 560

7 654

Generella statsbidrag
Välfärdsmiljonerna/ Balansmedel
Avgift till LSS utjämn. -

7 541

113

10 500

10 500
1 415

7 524

6 109

6 109

2 357

2 000

2 000

5 334

Finansiella intäkter

1 971

Totalt -

-

-

247 457

Summa finansnetto

10 500

4 613

Summa skatteintäkter

Finansiella kostnader -

7 541
-

Återställning tidigare års underskott

715

-

6 048

-

-

1 092

6 047

357
-

1 874
-

1
8 352

253 341

1 874

1 779
751

-

253 341

261 693
-

6 047

-

95

1 092

341

1 256

1 029

782

782

247

12 985

1 615

1 410

1 410

204
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Den politiskt beslutade budgeten, som antogs av Kommunfullmäktige 25 juni
2020, har justerats enligt hur redovisningsenheterna hamnar efter
omorganisationen. Jämförelse mellan utfall och budget samt föregående år
redovisas i ovanstående tabell. I den reviderade budgeten för 2020 ingår 5,1 mnkr
i KS oförutsett under enhet kommunledning som en post att fördela ut i
verksamheterna, den har särredovisats i rapporten. Som en minuspost bland
skatteintäkterna ligger i budgeten också årets planerade återställande av tidigare
års underskott. Siffror inom parantes avser 2019.
Politisk verksamhet gör ett överskott med 213 tkr mot budget. Kostnaden för den
politiska verksamheten har sjunkit med 350 tkr jämfört med föregående år -2 687
(-3 001) tkr.
Kommunledningen gör ett bättre resultat med 2,8 mnkr mot budget, detta beror
främst på att kostnader för chefer, som delvis tidigare låg under kommunledning,
flyttats ut i verksamheterna efter omorganisationen utan att budgetmedel följt
med, ca 1,5 mnkr. Ytterligare en faktor som påverkar det positiva resultatet är att
budgetmedel som tidigare ingått i enhet stab, följt med när verksamhet flyttat in
under kommunledning efter omorganisationen och kostnaderna för
verksamheten som flyttats inte uppgått till det budgeterade, ca 0,8 mnkr.
Kostnaderna för kommunledningen har minskat med 2,7 mnkr jämfört med
föregående år -12 184 (-14 925) tkr.
Kommunikation, turism, näringsliv gör ett underskott med 23 tkr mot budget.
Detta beror på att lönekostnad för folkhälsa felaktigt belastat kommunikation
istället för personalenheten under hösten. Kostnaderna för kommunikation,
turism, näringsliv har minskat med 48 tkr jämfört med föregående år -1 761
(-1 809) tkr.
Kansliavdelningen gör ett underskott med 638 tkr mot budget. Detta beror på att
kostnad för chef flyttats från kommunledning i samband med omorganisation,
samt att kostnad för en anställd även den belastat kansli efter omorganisationen,
denna anställda har tidigare kostnadsförts på stabs verksamhet vars budget
flyttats till kommunledningen. Kostnaden för kansli har ökat med 718 tkr jämfört
med förra året -2 171 (-1 453) tkr.
Personalavdelningen gör ett överskott med 48 tkr mot budget. Kostnaderna för
personalavdelningen har minskat med 61 tkr jämfört med förra året -3 563
(-3 624) tkr.
Ekonomiavdelningen gör ett underskott med 75 tkr mot budget. Kostnaderna för
ekonomiavdelningen har minskat med 591 tkr jämfört med föregående år -2 631
(-3 222) tkr.
Teknisk drift gör ett bättre resultat mot budget med 366 tkr, detta beror på att
den tidigare enheten för kost och städ nu ingår i teknisk drift och har minskat sina
kostnader mot budget. Teknisk drift har minskat sina kostnader med 2,1 mnkr
mot förra året -28 148 (-30 264) tkr.
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VA har en nollbudget och gör i år ett minusresultat med 205 tkr. Detta ska
jämföras med resultatet för förra året som var positivt. -205 (103) tkr
Kultur och fritid gör ett bättre resultat mot budget med 390 tkr, detta beror
främst på att man fått in mera verksamhetsbidrag än budgeterat. Enheten har 282
tkr lägre kostnader jämfört med år 2019, -5 010 (-5 292) tkr.
Stöd och service gemensam är en nybildad enhet som inte har någon tilldelad
budget. Resultatet för året är -336 tkr. I enheten ingår energirådgivare och
föregående år gjorde energirådgivaren ett överskott med 64 tkr. Resultatet är för
de olika åren -336 (64) tkr.
Förskolan har gjort ett överskott mot budget med 529 tkr, överskottet beror till
största delen på lägre personalkostnad mot budget. Förskolan har minskat sina
kostnader med 1 mnkr mot föregående år -15 671 (-16 703) tkr.
Skolan har gjort ett underskott mot budget med 6 416 tkr. Underskottet består av
högre kostnader för placeringar på andra skolor i landet, 4,7 mnkr, och personal
3,8 mnkr som delvis vägs upp mot lägre allmänna kostnader -0,3 mnkr,
återbetalningar av sjuklönekostnader -0,9 mnkr samt högre bidrag -0,8 mnkr mot
budgeterat. Skolan har ökat sina kostnader med 1 761 tkr mot föregående år
-68 716 (-66 955) tkr.
IFO Barn och unga gör ett underskott med 6 305 tkr mot budget. Det beror dels
på högre kostnader för utförande personal och placeringar som betalas som
ersättning i form av lön på ca 3 000 tkr, bidragen har också minskat med 1 441 tkr
mot budget. Dels beror det också på högre kostnader för ledning/administration
och mindre bidrag för den administrativa delen mot budget. IFO BoU har ökat sina
kostnader/minskat sina intäkter med 2 144 tkr jämfört med förra året -14 217
(-12 073) tkr.
IFO vuxna gör ett bättre resultat med 312 tkr mot budget, resultatet beror på att
enheten haft lägre kostnader över lag. IFO vuxna har sänkt sina kostnader med
1 683 tkr jämfört med föregående år -15 705 (-17 388) tkr.
Arbetsmarknad inkluderat integrationsverksamheten har gjort ett bättre resultat
mot budget med 1 618 tkr. Detta beror till största delen på att
personalkostnaderna var lägre än budgeterat. Enhetens kostnader har ökat
samtidigt som intäkterna har minskat vilket betyder en ökning med 1 146 tkr mot
år 2019 -959 (187) tkr.
Funktionsstöd har gjort ett underskott med 2 619 tkr mot budget, detta beror till
största delen på att intäkterna för det skyddade boende blivit lägre än budgeterat.
Enheten funktionsstöd har 1 913 tkr högre kostnader/lägre intäkter jämfört med
föregående år -17 853 (-15 940) tkr.
Vård och omsorg gemensam gör ett bättre resultat än budget med 52 tkr.
Enheten har sänkt sina kostnader med 169 tkr jämfört med år 2019, -3 923 (4 092) tkr.
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Hemtjänst har ett utfall som ligger under det budgeterade med 3 636 tkr.
Förlusten beror till största delen på högre personalkostnader jämfört med budget.
Enheten har sänkt sina kostnader med 325 tkr jämfört med föregående år -17 641
(-17 966).
Särskilt boende gör ett sämre resultat med 1 650 tkr mot budget, detta beror till
största delen på högre personalkostnader mot budgeterat. Enheten har ökat sina
kostnader med 141 tkr jämfört med år 2019 -33 650 (-33 509) tkr.
Kommunal hälso- & sjukvård har gjort ett underskott med 1 096 tkr jämfört med
budget. Underskottet beror till största delen på personalkostnader som fick ett
högre utfall än budgeterat. Enheten har gjort ett sämre resultat med 309 tkr i
jämförelse med år 2019 -9 731 (-9 422) tkr.
Verksamhet Tillväxt- och tillsynsnämnden har gjort ett resultat som är 19 tkr
sämre än budgeterat. Verksamheten har ökat sina kostnader med 435 tkr jämfört
med år 2019 – 1 519 (-1 084) tkr.
Övrigt
Kommunmomsersättningen blev 257 tkr lägre mot budgeterat, ersättningen har
sjunkit med 753 tkr i jämförelse med 2019 till 1 243 (1 996) tkr.
Reduceringen av arbetsgivaravgifter fick ett utfall som var 1 274 tkr bättre än
budgeterat, detta positiva utfall beror till största delen på de nedsättningar i
arbetsgivaravgifter som staten beslöt om med anledning av pandemin. Jämfört
med år 2019 var reduktionen av arbetsgivaravgifter 778 tkr högre 1 674 (896) tkr.
Resultatet av ovanstående visar ett negativt utfall gentemot budget med 10 556
tkr. Verksamheterna har som helhet sänkt sina kostnader med 112 tkr i jämförelse
med år 2019 -255 365 (-255 477) tkr.
Pensionskostnaderna visar ett positivt utfall i jämförelse med budget på 2 162 tkr.
Detta beror till en del på att pensionskostnaden blev lägre än budgeterat, och till
en del på att beräkningsunderlaget för pensionsskuld för innevarande år ändrats
efter rekommendation från revisionen. Pensionskostnaden har minskat med 479
tkr i jämförelse med 2019 -5 742
(-6 221).
I budgeterade summan skatteintäkter ingår en återställning av tidigare års
underskott. När man drar ur denna ur budgeterade skatteintäkter blir
budgeterade skatteintäkter 263 841 tkr. I jämförelse med utfallet av 261 693 tkr
blir det en negativ avvikelse på 2 148 tkr mot budget. Denna avvikelse beror på en
negativ slutavräkning på 4 220 tkr samt ökade generella statsbidrag. Summa
skatteintäkter har ökat med 14 236 tkr i jämförelse med år 2019, 261 693
(247 457) tkr.
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Finansnettot har ett utfall som är 247 tkr bättre än budgeterat, detta beror till
stor del på det låga ränteläget. Finansnettot gör ett lägre resultat med 227 tkr i
jämförelse med år 2019, 1 029 (1 256) tkr.
Det totala budgeterade resultatet för kommunen, inklusive återställning av
tidigare års underskott, uppgår till 11 910 tkr, årets utfall är ett positivt resultat av
1 615 tkr, detta ger ett resultat som är 10 295 tkr lägre än det budgeterade.
Kommunen visar ett bättre resultat med 14 600 tkr i jämförelse med föregående
år 1 615 (-12 985) tkr. Förbättrat resultat mot 2019 beror på ökade skatteintäkter
och generella bidrag.

Budgetuppföljning investeringsverksamhet
Investeringsverksamhet med större projekt särredovisade.
Investeringsredovisning kommunen belopp i tkr
Budgetperiod2019
2020
2020
Budgetperiod
Färdigställda projekt
2019-2022
Utfall
Budget
Utfall
kvarv utrymme
Storfors Kommun exkl VA
30 000
15 125
8 060
6 119
8 756
Varav Reservkraft
Varav Kommnens fastigheter, Folkets Hus o jobbcentrum
Varav Underhållsplaner
Varav ombyggnation Djupadalsgatan
Varav Fibrering av kommunen
Varav upprustning broar
Varav ny skola Bjurtjärn - Kyrksten
Varav värdeökning andelar AB SMI genom aktieägartillskott

VA

1 000
2 800
3 800
2 078
5 500
1 500
0
0

2 317
595
1 730
3 136
45
1 007
686
0

0
2 205
700
0
0
0
0
0

222
1 862
416
528
24
0
591
700

-1 539
343
1 654
-1 586
5 431
493
-1 277
-700

12 500

3 099

3 100

1 119

8 282

1 750

2 150

0

255

-655

Varav Saneringsplan

Pågående projekt
Storfors Kommun

IB 2019

2019
Förändring
3 492
686

2020
Förändring UB
57

Investeringsbudget beslutas per mandatperiod. Mandatperioden och därmed
tillika budgetperiod är 2019-2022. Senaste revideringen av investeringsbudget
beslutades av Kommunfullmäktige 2020-06-25. Totalt budgetutrymme för
Storfors kommun exklusive VA uppgår till 30 mnkr, av dessa återstår 8 756 tkr när
två år återstår av budgetperioden. Budgetutrymme för VA är för mandatperioden
beslutat att uppgå till 12,5 mnkr, av denna budget återstår 8 282 tkr för
resterande två år av budgetperioden. Investeringsverksamheten med större
projekt särredovisade presenteras i ovanstående tabell.

Soliditet:
SOLIDITET FÖR DEN KOMMUNALA KONCERNEN
Soliditet
Soliditet inkl. tot. Pensionsförpl.

%
%

2020
13,0%
10,0%

2019
13,3%
10,1%

2018
16,9%
13,0%

2017
17,3%
13,1%

Soliditeten för den kommunala koncernen (se tabell ovan) har sjunkit med 5
procentenheter under den senaste femårsperioden, det senaste året har

2016
18,1%
13,7%

4 235

Årsredovisning 2020
Storfors kommun

81
soliditeten sjunkit med 0,3 procentenheter 13,3 % (13,0%). När
pensionsförpliktelserna tas med i soliditetsberäkningen har nedgången varit drygt
13 procentenheter under den senaste femårsperioden men är så gott som
oförändrad i jämförelse med föregående år 10 % (10,1 %).
Kommunens soliditet, som presenteras i tabell nedan, presenteras för en
tioårsperiod. Under hela tioårsperioden har soliditeten sjunkit med 10
procentenheter och de senaste fem åren har sänkningen varit 5 procentenheter. I
jämförelse med år 2019 har soliditeten varit oförändrad 20 procent (20 procent).

Pensionsförpliktelser:
I tabellen och diagrammet nedan redovisas de pensionsförpliktelser inklusive
löneskatt som inte är upptagna som en skuld i balansräkningen.
Pensionsförpliktelsen avser pensioner intjänade före 1998 och har en
nedåtgående trend. År 2020 uppgår förpliktelsen till 99 294 (101 318) tkr.
2013
tkr

2014
tkr

2015
tkr

2016
tkr

128 402

122 222

116 873

110 225

2017
tkr

109 718

2018
tkr

2019
tkr

2020
tkr

103 289

101 318

96 903
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Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning
Utfallet för år 2020 är positivt men det uppgår ändå inte till önskat resultat för att
återställning av förra årets kraftiga underskott ska kunna genomföras till så stor
del som budgeterat. Skatteintäkter och generella bidrag ökar, övriga intäkter
minskar och kostnaderna ökar i takt med generella prisökningar och
lönerevisioner. Koncernbolagen, förutom kommunen, har gjort ett negativt
resultat och det totala resultatet för koncernen är lågt. Den största
resultatpåverkan för koncernen är att de kommunala verksamheterna inte klarar
att hålla sina budgetramar, detta håller på att bearbetas genom att en
analysgrupp tillsatts som tillsammans med verksamhetschefer och enhetschefer
går igenom verksamheterna för att utröna var justeringar i verksamheterna kan
göras, så att positiv påverkan på budgetföljsamhet uppnås. Även de andra två
enheterna i koncernen har ett pågående arbete för att minska kostnadsbilden i
respektive bolag.

Balanskravsresultat
I en kommun finns det krav på att varje generation ska bära sina egna kostnader
och inte flytta dem framåt i tiden, därför ska kommunens resultat i genomsnitt
per treårsperiod inte vara negativt. Ett negativt resultat måste återställas inom tre
år genom att positivt resultat som uppväger tidigare negativa resultat erhålls. I
balanskravsuträkningen nedan framgår att hela årets resultat kan användas till att
återställa delar av föregående års underskott.

Balanskravsuträkning
Belopp i tkr
Årets resultat
Reducering av samtliga realisationsvinster
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets-/periodens resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

2020-12
1 615

1 615

1 615

Från föregående år finns ett ej återställt negativt resultat av 12 985 tkr, detta
resultat kan delvis återställas med årets positiva resultat för kommunen med ett
belopp av 1 615 tkr. Det utgående negativa resultatet, som ska återställas senast
år 2022, uppgår till -11 370 (-12 985) tkr. Se tabell nedan.
Storfors Kommun har ingen resultatutjämningsreserv.
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Redovisning av ackumulerade negativa resultat
Belopp i tkr
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen
+ Synnerliga skäl att inte återställa
+ Synnerliga skäl att inte återställa under en längre tid
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år
UB Synnerliga skäl som ska återställas (över längre tid)
UB ackumulerade ej återställda negativa resultat
varav från år 2019 - (återställs senast år 2022)
varav från år 2019 - (återställs senast år 202X) - synnerliga skäl
hävdas för att inte återställa inom tre år)

2019-12

2020-12
0
-12 985

-12 985

1 615

-12 985

-11 370

-12 985

-11 370
-11 370

Väsentliga personalförhållanden
Sjukfrånvaro 2020
Storfors kommun hade under helåret 2020 en sjukfrånvaro på 9,3 procent.
2019 var den totala sjukfrånvaron 6,9 procent och år 2018 var den 6,8
procent. Medelvärdet för samtliga kommuner var 2019 6,7 procent och 2018
6,8 procent enligt Sveriges kommuner och landsting (SKR). Medelvärde för
landets kommuner 2020 fanns ej tillgängligt vid tidpunkten för denna rapport.
Den totala sjukfrånvaron 2020 är fördelad enligt nedan;
Män sjukfrånvaro total= 3,60 procent
Kvinnor sjukfrånvaro total = 10,48 procent.
Sjukfrånvaro total från och med dag 60 i sjukskrivningsperioden = 36,28 procent.
Sjukfrånvaro män från dag 60 i sjukskrivningsperioden = 0 procent.
Sjukfrånvaro kvinnor från dag 60 i sjukskrivningsperioden = 38,91 procent.

Tabellen ovan visar Storfors kommuns sjukfrånvaro, trendlinje, per år jämfört med
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medelvärde för kommunerna i riket. Vid tidpunkten för årsredovisningens upprättande
fanns ej nationellt medelvärde för år 2020 att tillgå.

Tabellen ovan visar hur sjukfrånvaron 2021 är fördelad mellan olika åldersgrupper
samt kön. Ytterligare information om sjukfrånvaro och arbetsmiljö redovisas i
rapporten Årlig sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förväntad utveckling
Kommunen jobbar löpande med att kostnadsreducera sina verksamheter. Detta
innebär att utvecklingen begränsas då det i flera fall saknas resurser.
Kommunen har dock tagit ett beslut om att projektera för ny skola i Kyrksten.
Processen har passerat första stadiet där det under året har genomförts en
arkitekttävling och där ett vinnande objekt att utsetts. Entreprenadformer har
diskuterats med extern konsult och i samverkan med upphandlingsenheten.
Planprocess kommer att inledas under början av 2021. Beslut om att bygga
kommer att föras upp som ett ärende till kommunfullmäktige. Prislappen för
skolan är idag svårt att säga med exakthet. Uppskattningsvis ca 80 mnkr.
Kommunen är idag väl rustad när det gäller att ta emot kunder till våra två
särskilda boenden. Idag finns det ingen kö och flera tomma platser erbjuds till
kommande kunder.
Gällande nybyggnation är det idag ett projekt som har gått in i fasen
detaljplaneprocess. Detta avser ett område som i framtiden skulle kunna bli
föremål för nybyggnation och är placerat i ett LIS-område, nära sjösystemet i
Kyrksten.
En fastighet som i omgångar lyfts fram och som har stort renoveringsbehov
alternativt skulle kunna resultera i nybyggnation är vattenverket. Dialog har
genom åren förts med grannkommunerna om att göra något gemensamt. Detta
har fram tills idag inte resulterat i någon konkret plan. Vattenverket och dess
äldre teknik är enligt VA-avdelningen en risk gällande dess funktionalitet.
Stiftelsen Björkåsen ser att hyresintäkterna kommer att minska under kommande
år, samtidigt som kostnaderna ökar, detta medför att ett stort fokus kommer att
läggas på kostnadsreduceringar och eventuell minskning av fastighetsbeståndet.

Årsredovisning 2020
Storfors kommun

85
Stiftelsen Björkåsen har gjort en värdering av sitt fastighetsbestånd, med hjälp av
en extern värderare, för att få fram ett marknadsvärde. Denna värdering visar att
marknadsvärdet betydligt överstiger det bokförda för hela fastighetsbeståndet.
Utrymme finns att höja det egna kapitalet med ca 11 mnkr. Stiftelsen Björkåsen
kommer under år 2021 att justera värdet på sina fastigheter i bokföringen, där så
är tillämpligt.
AB Storfors Mark- och Industrifastigheter (SMI) har fått klartecken från
kommunfullmäktige att antingen fortsätta låta en entreprenör driva
verksamheten på företagets fastighet i Lungsund, alternativ att SMI avyttrar
fastigheten. Kontakt är upprättad med mäklare för värdering och eventuell
försäljning. I samband med detta kan en omvärdering av kommunens andelar i
bolaget behöva göras.
Det förs löpande diskussioner om hur kommunens tjänstemannaorganisation
optimalt ska organisera sig för att uppnå bästa möjligt effekt utefter de resurser
som finns. Flera centrala resurser har genom åren avslutats i syfte att banta
organisationen. Ny tjänst tillsattes under året vars uppdrag är att söka externa
medel till projekt som kan växla upp de kommunala insatserna. En tjänst som med
stor sannolikhet kommer att betala sig själv.
I samverkan med Storfors Idrottsallians pågår diskussioner om att anlägga ett nytt
Sport- och aktivitetscenter i anslutning till befintlig bollhall. Detaljplaneprocess
kommer att påbörjas under början av 2021. Kommunens roll är att borga för
idrottsalliansens tagna lån.
Antagen budget 2021 och plan 2022 och 2023
Kommunfullmäktige antog 2020-11-26 budget för år 2021. Budgeten presenteras i
nedanstående tabell i fjärde kolumnen ”Budget 2021” följt av ”Plan 2022” och
”Plan 2023”. I budgeten presenteras budgeterat resultat med 867 tkr samt
återställning av tidigare års underskott med 9 500 tkr, tillsammans ger dessa ett
budgeterat resultat av 10 367 tkr. För att uppnå detta resultat ska
verksamheterna effektiviseras så att deras resultat förbättras med 11 727 tkr,
jämförelse är gjord mellan ”Budget 2021 summa netto” och ”Budgetuppföljning
drift summa netto”. Denna effektivisering ska drivas framåt genom
analysgruppens arbete, samt verksamhets- och enhetschefers arbete.
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Koncernräkenskaper Storfors Kommun
Resultaträkning
RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets/periodens resultat

Kommun
Koncern
Not 2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
1
79 189
64 480
97 334
83 586
2
-331 854
-316 077
-345 452
-329 790
3
-8 507
-9 040
-13 375
-14 318
-261 171
-260 638
-261 493
-260 523
4
5
6
7

178 831
68 626
1 443
-714
-12 985

182 369
79 324
1 285
-725
1 615

178 831
68 626
964
-1 234
-14 306

182 369
79 324
766
-1 318
618

-12 985

1 615

-14 306

618

STIFTELSEN BJÖRKÅSEN
RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

Nettoomsättning
Driftkostnader
Av- och nedskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Periodens resultat

2019-12 2020-12
29 349
27 582
-24 593
-21 860
-4 570
-4 988
186
734
-918
-1 017
-732
-283

AB STORFORS MARK- OCH INDUSTRIFASTIGHETER
RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)
Nettoomsättning
Driftkostnader
Av- och nedskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Periodens resultat

2019-12 2020-12
218
208
-429
-419
-298
-298
-509
-509
-80
-589

-95
-604
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Balansräkning
BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)
TILLGÅNGAR (BELOPP I TKR)
Anläggningstillgångar
Belopp i tkr
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående investeringar
Finansiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar

Kommun
Koncern
Not 2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
8
31
303
31
303
9
10
11
12

164 044
10 147
4 178
11 095
189 494

162 005
8 795
4 235
11 785
187 123

262 221
10 749
4 178
2 643
279 820

258 025
10 834
6 155
2 633
277 950

Omsättningstillgångar
Belopp i tkr
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Kommun
Koncern
Not 2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
13
16 997
16 632
15 909
15 185
14
3 817
18 381
26 619
41 410
20 814
35 013
42 528
56 595

SUMMA TILLGÅNGAR

210 307

222 136

322 349

334 545

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Belopp i tkr
Eget kapital årets början
Periodens resultat
Summa eget kapital

Kommun
Koncern
Not 2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
15
56 134
43 148
57 146
42 838
-12 985
1 615
-14 306
618
43 148
44 763
42 840
43 456

Avsättningar
Belopp i tkr
Pensionsavsättningar
Övrigt
Summa avsättningar

Kommun
Koncern
Not 2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
16
22 870
24 144
22 870
24 144
22 870

24 144

22 870

24 144

Skulder
Belopp i tkr
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

Kommun
Koncern
Not 2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
17
100 310
100 296
208 725
208 227
18
43 980
52 933
47 915
58 718
144 289
153 229
256 639
266 945

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

210 308

222 136

322 349

334 545
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STIFTELSEN BJÖRKÅSEN
BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Eget kapital
Eget kapital från årets början
Periodens resultat
Summa eget kapital

2019-12 2020-12
90 276
91 884
23 073
22 460
113 349
114 344

7 801
-732
7 069

7 069
-283
6 786

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

100 615
5 666
106 281

100 131
7 427
107 558

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

113 349

114 344

AB STORFORS MARK- OCH INDUSTRIFASTIGHETER
BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Eget kapital
Eget kapital från årets början
Erhållet aktieägartillskott
Periodens resultat
Summa eget kapital

2019-12 2020-12
8 544
8 245
392
864
8 936
9 109

1 704
-589
1 115

1 115
700
-604
1 211

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

7 800
21
7 821

7 800
99
7 899

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

8 936

9 109
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Kassaflödesanalys
KASSAFLÖDESANALYS (BELOPP I TKR)
Belopp i tkr
Löpande verksamhet
Resultat före extraordinära poster
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Kommun
Koncern
2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
-12 985
1 615
-14 306
618
8 507
9 040
13 375
14 318
2 222
1 329
2 438
1 284
-2 257

11 985

1 506

16 220

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

10 696
-15 400
-6 961

365
8 953
21 303

10 855
-16 832
-4 470

724
10 803
27 747

Investeringsverksamheten
Förändring av pågående investeringsprojekt
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-686
0
-18 351
0
0
0
-19 037

-57
-295
-6 942
1 270
-1 400
700
-6 725

-686
0
-19 561
0
0
0
-20 247

-1 977
-295
-10 186
0
-700
700
-12 459

Finansieringsverksamheten
Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 513
1 513

-14
-14

833
833

-498
-498

ÅRETS KASSAFLÖDE

-24 486

14 564

-23 885

14 791

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
FÖRÄNDRING KASSA OCH BANK (Likvida medel)

28 303
3 817
-24 486

3 817
18 381
14 564

50 504
26 619
-23 885

26 619
41 410
14 791
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Nothänvisningar
NOTER TILL RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)
Not 1 - Verksamhetens intäkter

Varor och material
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamheter
Övriga intäkter
Bokfört värde

Kommun
Koncern
2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
3 784
3 638
3 784
3 638
13 647
13 198
13 647
13 198
4 957
5 196
26 909
25 870
45 367
30 751
45 367
30 751
11 078
6 967
6 389
4 906
355
4 730
1 237
5 223
79 189
64 480
97 334
83 586

Not 2 - Verksamhetens kostnader

Bidrag och transfereringar
Köp av huvudverksamhet
Personalkostnader
Lokalkostnader och fastighetsförvaltning
Material och tjänster
Övriga verksamhetskostnader
Försäkringar och riskkostnader
Bokfört värde

Kommun
Koncern
2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
9 999
9 450
9 999
9 450
49 288
46 073
49 288
46 074
207 748
199 180
209 056
203 338
23 110
22 210
29 835
23 665
38 304
35 906
43 304
42 715
2 021
1 059
2 069
1 093
1 383
2 198
1 901
3 454
331 854
316 077
345 452
329 790

Not 3 - Avskrivningar
Kommun
Koncern
2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
Immateriella tillgångar
137
23
137
23
Byggnader och tekniska anläggningar
7 150
7 810
11 900
12 886
Maskiner och inventarier
1 219
1 207
1 337
1 409
Bokfört värde
8 507
9 040
13 375
14 318
Leasingavgifter hanteras som operationell leasing.
Beloppsgräns för inventarier av mindre värde är halva prisbasbeloppet, för år 2020 uppgår halva
prisbasbeloppet till 47 300 kr, gräns för kostnadsföring i sin helhet uppgår därmed för år
2020 till 23 650 kr.
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Not 4 - Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning föregående år
Preliminär slutavräkning innevarande år
Bokfört värde

Kommun
Koncern
2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
180 128
186 589
180 128
186 589
458
-1 356
458
-1 356
-1 755
-2 864
-1 755
-2 864
178 831
182 369
178 831
182 369

Not 5 - Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag
Reglerings- bidrag/avgift
Kostnadsutjämningsbidrag
Mellankommunal utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Utjämningsavgift LSS
Övriga generella statsbidrag
Bokfört värde

Kommun
Koncern
2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
52 845
49 779
52 845
49 779
2 866
4 101
2 866
4 101
4 946
13 072
4 946
13 072
1 131
779
1 131
779
7 560
7 761
7 560
7 761
-5 334
-6 048
-5 334
-6 048
4 613
9 881
4 613
9 881
68 626
79 324
68 626
79 324

Not 6 - Finansiella intäkter

Räntor på likvida medel
Dröjsmålsräntor och räntor på lån
Övriga finansiella intäkter
Bokfört värde

Kommun
Koncern
2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
56
65
57
65
388
152
388
133
1 000
1 068
520
568
1 443
1 285
964
766

Not 7 - Finansiella kostnader

Räntor
Övriga finansiella kostnader
Bokfört värde

Kommun
Koncern
2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
147
219
188
812
567
506
1 046
506
714
725
1 234
1 318
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NOTER TILL BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)
Not 8 - Immateriella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde (IB)
Investerat under året
Ackumulerad avskrivning (IB)
Avskrivet under året
Bokfört värde

Kommun
Koncern
2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
2 507
2 507
2 634
2 634
295
295
-2 339
-2 476
-2 466
-2 603
-137
-23
-137
-23
31
303
31
303

Not 9 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Kommun
Koncern
2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
Anskaffningsvärde Markreserv (IB)
6 657
6 657
6 657
6 657
Anskaffningsvärde Verksamhetsfastigheter (IB) 136 116
141 770
136 116
141 770
Investerat under året
5 654
1 696
5 654
1 696
Anskaffningsvärde Hyresfastigheter (IB)
203 305
204 514
Investerat under året
1 210
2 920
Anskaffningsvärde Anläggningar affärsverksamhet (IB)
66 723
69 499
66 723
69 499
Investerat under året
2 775
1 889
2 775
1 889
Anskaffningsvärde Publika fastigheter (IB)
63 665
72 113
63 665
72 113
Investerat under året
8 448
2 186
8 448
2 186
Anskaffningsvärde Fastigheter övrig verksamhet (IB) 200
200
200
200
Ackumulerad avskrivning (IB)
-119 045
-126 195
-203 827
-215 728
Avskrivet under året
-7 150
-7 810
-11 901
-12 886
Justerad avskrivning pga försäljning
Ackumulerad nedskrivning (IB)
-16 805
-16 805
Justerad nedskrivning pga försäljning
Bokfört värde
164 044
162 005
262 221
258 025
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Not 10 - Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde Maskiner (IB)
Investerat under året
Försäljning under året
Anskaffningsvärde Inventarier (IB)
Investerat under året
Anskaffningsvärde Byggnadsinventarier (IB)
Anskaffningsvärde Transportmedel (IB)
Investerat under året
Försäljning under året
Ackumulerad avskrivning (IB)
Avskrivet under året
Justerad avskrivning pga försäljning
Bokfört värde

Kommun
Koncern
2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
3 322
3 322
3 322
3 322
30
30
-748
0
0
9 308
10 256
10 459
11 407
948
1 054
948
1 054
630
630
630
630
4 989
5 235
4 989
5 235
246
87
246
410
-855
0
-8 077
-9 296
-8 508
-9 845
-1 219
-1 208
-1 337
-1 410
289
0
0
10 147
8 795
10 749
10 834

Not 11 - Pågående investeringar
Kommun
Koncern
2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
Anskaffningsvärde pågående projekt (IB)
3 492
4 178
3 492
4 178
Förändringar av pågående investeringar under året 686
57
686
1 977
Bokfört värde
4 178
4 235
4 178
6 155
Not 12 - Finansiella tillgångar

Aktier
Omklassificering Kommuninvest
Ökning av andelsvärde
Justering andelsvärde tidigare år
Andelar
Förlagslån kommuninvest
Grundfondskapital
Bokfört värde

Kommun
Koncern
2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
6 543
4 319
3 843
1 619
-2 224
-2 224
1 400
700
-9
-9
283
283
323
323
700
0
700
0
5 792
5 792
0
0
11 095
11 785
2 643
2 633
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Not 13 - Kortfristiga fordringar

Exploateringsmark
Kundfordringar
Skattekonto
Statsbidragsfordringar
Moms
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Upplupna skatteintäkter
Övriga interimsfordringar
Bokfört värde

Kommun
Koncern
2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
34
34
34
34
1 756
1 470
2 095
908
279
461
296
487
3 790
3 014
3 790
3 014
1 371
1 199
1 378
1 202
7 920
8 325
6 244
7 172
1 843
2 129
2 068
2 209
153
4
0
4
6
16 997
16 632
15 909
15 185

Not 14 - Kassa och bank
Kommun
2019-12
Handkassor
Bank
Bokfört värde

6
3 811
3 817

2020-12
14
18 367
18 381

Koncern
2019-12
6
26 613
26 619

2020-12
14
41 396
41 410

Not 15 - Eget kapital

Eget kapital exkl. fg års resultat (IB)
Omklassificering Kommuninvest
Aktieägartillskott
Föregående års resultat
Årets/periodens resultat
Bokfört värde

Kommun
Koncern
2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
58 024
56 133
58 947
57 144
-2 224
-2 224
334
-12 985
43 148

-12 985
1 615
44 763

423
-14 306
42 840

-14 306
618
43 456

Not 16 - Avsättning för pensioner
Kommun
Koncern
2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
Ingående avsättning
17 616
22 870
17 616
22 870
Nyintjänad pension
717
1 060
717
1 060
Årets utbetalningar
-500
-528
-500
-528
Ränte- och basbeloppsuppräkning samt övrigt
564
501
564
501
Förändring löneskatt
4 473
241
4 473
241
Bokfört värde
22 870
24 144
22 870
24 144
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Not 17 - Långfristiga skulder

Anläggningslån
Återställning av EK hos BRT
Investeringsstöd
Bokfört värde

Kommun
Koncern
2019-12
2020-12
2019-12
2020-12
82 708
82 708
191 123
190 639
3 292
3 346
3 292
3 346
14 310
14 242
14 310
14 242
100 310
100 296
208 725
208 227

Not 18 - Kortfristiga skulder
Kommun
2019-12
Kortfristig del av långfristig skuld
Pensionsskuld
Leverantörsskulder
Förfakturerade intäkter
Upplupna leverantörsskulder
Moms
Personalens källskatt
Arbetsgivaravgifter
Löneskatt
Övriga skatteskulder
Upplupna löner
Semesterlöneskuld
Förinbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader
Övriga kortfristiga skulder
Bokfört värde

0
6 591
8 197
125
2 365
453
2 963
3 526
1 599
1 546
0
10 061
5 227
1 087
240
43 980

2020-12
0
6 022
9 915
55
2 127
296
3 060
3 606
1 461
5 613
365
11 344
7 514
1 321
234
52 933

Koncern
2019-12
0
6 715
9 428
125
2 365
474
2 983
3 549
1 617
1 546
0
10 090
6 811
1 967
245
47 915

2020-12
180
6 160
10 562
55
2 127
383
3 185
3 702
1 521
5 657
365
11 628
9 119
3 792
283
58 718
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Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar
Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i
överensstämmelse med KRL (Lag om kommunalredovisning) och RKR:s (Rådet för
kommunal redovisning) rekommendationer.
Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar:
Fastighet affärsverksamhet 5-80 år
Fastighet annan verksamhet 20-80 år
Publika fastigheter
10-80 år
Verksamhetsfastigheter
5-80 år
Byggnadsinventarier
10-20 år
Bilar/Transportmedel
5-20 år
Maskiner
10-15 år
Inventarier
5-20 år
IT-utrustning
10 år

Anläggningstillgångar
Tillgång avsedd för stadigvarande
innehav såsom fastigheter och
inventarier.
Avskrivning
Planmässig värdeminskning av
anläggningstillgångar för att fördela
anskaffningskostnaden över
tillgångens livslängd.
Avsättning
Utgörs av de betalningsförpliktelser
som är säkra eller sannolika till sin
existens, men där det finns
osäkerhet beträffande beloppets
storlek eller tidpunkten för
betalning, till exempel avsättning för
pensioner.
Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid
verksamhetsårets slut uppdelat på
tillgångar, eget kapital, avsättningar
och skulder.
Borgensförbindelser
Summa pensionsförpliktelser som ej
upptagits i balansräkningen samt
övriga borgens- och
ansvarsförbindelser.

Driftredovisning
Driftredovisningen visar utfall av
kostnader och intäkter i förhållande
till budget för de olika nämndernas
verksamheter. Redovisningen sker
samlat i inledningen av
förvaltningsberättelsen under
avsnittet ekonomiskt resultat och
analys.
Eget kapital
Skillnaden mellan totala tillgångar
och avsättningar och skulder enligt
balansräkningen, det vill säga
nettoförmögenheten.
Externa inkomster
Summa externa driftintäkter och
investeringsinkomster.
Externa utgifter
Summa externa driftkostnader och
investeringsutgifter.
Exploaterings- och
realisationsvinster/-förluster
Exploaterings- och
realisationsvinster/-förluster vid
försäljning av tillgångar har tillförts
eller belastat verksamhetsresultatet
och ingår i verksamhetens intäkter
eller kostnader. Undantag sker om
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vinsten eller förlusten inte tillhör den
normala verksamheten och uppgår
till ett väsentligt belopp. I dessa fall
redovisas resultatet som
extraordinär intäkt eller kostnad.
Kassaflödesanalys
Visar kassaflödet från den löpande
verksamheten, från
investeringsverksamheten och från
finansieringsverksamheten.
Kortfristiga fordringar och skulder
Fordringar och skulder som förfaller
till betalning inom ett år efter
balansdagen.
Likvida medel
Kontanter eller tillgångar som kan
omsättas på kort sikt, till exempel
kassa- och banktillgångar, postväxlar
samt värdepapper som
statsskuldväxlar eller bankcertifikat.
Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt.
Kan uttryckas i olika mått,
exempelvis rörelsekapital och ställas
i relation till externa utgifter.
Långfristiga fordringar och skulder
Fordringar och skulder som förfaller
till betalning senare än ett år efter
balansdagen.
Nedskrivning av anläggningstillgång
Nedskrivning av anläggningstillgång
sker när värdet varaktigt har gått
ned och efter individuell prövning.
Omsättningstillgångar
Tillgång som beräknas innehas
kortvarigt, exempelvis
kundfordringar och förrådsartiklar.
Pensionsskuld

Pensionsförmåner intjänade före
1998.
Resultaträkning
Redovisning av samtliga intäkter och
kostnader under en viss period,
exempelvis verksamhetsåret.
Rörelsekapital
Den del av kapitalet som står till
förfogande för finansiering av
utgifter, det vill säga skillnaden
mellan omsättningstillgångar och
kortfristiga skulder.
Sammanställd redovisning
Sammanställning av
resultaträkningar och
balansräkningar för olika juridiska
personer i vilka kommunen har ett
betydande inflytande. Ger en
helhetsbild av ekonomiska
åtaganden oavsett i vilken juridisk
form verksamheten bedrivs.
Skatteintäkter
Skatteintäkter för år 2018 har
periodiserats, liksom tidigare år,
utifrån Sveriges Kommuner och
Regioners prognoser.
Skattekraft
Antal skattekronor per invånare.
Skatteunderlag
Totala beskattningsbara inkomster.
Uttrycks vanligen i skattekronor, det
vill säga skatteunderlaget delat med
100.
Skulder
Skulder där syftet med krediten är
längre än ett år redovisas som
långfristig skuld. Kommande års
amorteringar redovisas således som
kortfristig skuld.
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Årshjul 2021 för årsredovisning, tertialrapport,
delårsredovisning samt budget
När politisk behandling av årsredovisning, delårsredovisning och budget senast får ske i styrs
av kommunallagen. Samtliga ska fastställas/rapporteras i kommunfullmäktige. För att
behandlas i kommunfullmäktige måste ett ärende först beredas i kommunstyrelsen. Däremot
behöver ett ärende inte beredas i utskott före behandling i kommunstyrelsen.

Årsredovisning
Behandling
Stoppdatum
Leverantörsfakturor ska vara attesterade
20/1
Ekonomiavdelningen stänger året
29/1
Underlag tillhanda till cheferna
29/1
Underlag tillhanda till kommunchef
8/2
Underlag till revisonen
15/2
Underlag åter till ekonomichef från revisionen
1/3
Kallelse kommunstyrelsen
8/3
Kommunstyrelsen
15/3
Kommunfullmäktige
15/4
Vi beräknar inte att årsredovisningen hinner behandlas i KSAU 22/2 utan att ärendet går
direkt till kommunstyrelsen.

Tertialrapport 1
Behandling
Stoppdatum
Leverantörsfakturor ska vara attesterade
20/5
Ekonomiavdelningen stänger tertial 1
28/5
Underlag tillhanda till cheferna
28/5
Prognoser ska vara klara
9/6
Underlag till kommunchef
9/6
Kallelse kommunstyrelsens arbetsutskott
7/6
Kommunstyrelsens arbetsutskott
14/6
Kallelse kommunstyrelsen
9/8
Kommunstyrelsen
16/8
Kommunfullmäktige
9/9
Vi beräknar inte att tertialrapport 1 hinner behandlas i KSAU 7/6 utan att ärendet går direkt
till kommunstyrelsen.

Delårsredovisning
Behandling
Leverantörsfakturor ska vara attesterade
Ekonomiavdelningen stänger delåret
Underlag tillhanda till cheferna
Prognoser ska vara klara
Underlag till kommunchef
Underlag till revisonen

Stoppdatum
15/9
21/9
21/9
30/9
30/9
7/10
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Underlag åter till ekonomichef från revisionen
17/10
Kallelse kommunstyrelsen
18/10
Kommunstyrelsen
25/10
Kommunfullmäktige
11/11
Vi beräknar inte att delårsrapporten hinner behandlas i KSAU 4/10 utan att ärendet går direkt
till kommunstyrelsen.

Budget
Behandling
Stoppdatum
Budgetberedning
29/3
Analysarbete för cheferna utifrån budgetram
12/4
Budgetberedning
19/4
Kommunfullmäktige beslutar om budgetram
10/6
Analysarbete för cheferna utifrån budgetram
6/9
Budgetberedning
13/9
Analysarbete för cheferna utifrån budgetram
4/10
Budgetberedning
11/10
Kallelse kommunstyrelsen
18/10
Kommunstyrelsen
25/10
Kommunfullmäktige
11/11
Detaljerad fördelning av ramen
17/12
Budget läses in i ekonomisystem
18/12
beräknar inte att budgeten hinner behandlas i KSAU 4/10 utan att ärendet går direkt till
kommunstyrelsen.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-02-08

Sida 1 (1)
Diarienummer
KS/2020:535

Handläggare:
Annelie Izindre
Skolchef

Flytt av vuxenutbildningen, från Kulturhusets lokaler till
Vargbroskolans lokaler
Diarienummer: KS/2020:535
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
En utredning har gjorts omkring undervisningen i svenska för invandrare, SFI, utifrån
eventuella möjligheter att minska kostnaderna för denna undervisning genom att köpa in plats
för undervisningen från närliggande kommuner. Utredningen visar att det inte blir några
kostnadsreduceringar vid köp av utbildningsplatser från andra utbildningssamordnare. Den
budgeterade kostnaden för SFI för 2020 är lägre än kostnaden för inköp av utbildningsplatser.
Det är dessutom inte säkert att närliggande kommuner kan tillhandahålla utbildningsplatser
för Storfors. Därtill behöver administration finnas kvar i Storfors för övrig kommunal
vuxenutbildning vilket Forsbroskolan administrerar.
Den budgeterade kostnaden (1,2 miljoner kr) för att bedriva SFI undervisning i Storfors
kommun är lägre än interkommunal kostnad vid köp av utbildningsplatser (1,5-2 miljoner kr).
Det minskade elevunderlaget i Storfors påvisar att SFI undervisningen kan minskas från två
pedagoger till en pedagog. Vilket innebär en kostnadsreducering på cirka 500 000 kr.
Flyttas SFI till Vargbroskolan kan fler samordningsvinster göras. Såväl elever som pedagog
kan ta del av det pedagogiska utbytet som Vargbroskolan erbjuder. Studie-och yrkesvägledare
som är på Forsbron två timmar i veckan finns att tillgå på plats alla dagar i veckan. Hela
kommunens skoladministration finns på Vargbroskolan. Vilket innebär att Forsbroskolans
halva administrationstjänst kan avvecklas och införlivas i befintlig skoladministration. En
kostnadsreducering på cirka 400 000 kr. Arbetsmiljön för personal inom vuxenutbildningen
förbättras i det att man blir en del av en helhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
-

Flytta vuxenutbildning och administration från Kulturhusets lokaler till
Vargbroskolans lokaler från och med 2021-08-01.

Beslutet ska skickas till
Gunnel Eriksson, rektor Forsbroskolan
Annelie Izindre, skolchef
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-06

Sida 1 (2)
Diarienummer
KS/2020:567

Handläggare:
Annelie Izindre
Rektor

Tjut En-till-en Chromebook till grundskolans åk 4-9
elever.
Ver.2 till KS
Diarienummer: KS/2020:567
Beslutsinstans:

Beskrivning av ärendet
Under läsåret 2020-2021 har skolverksamheten i Storfors kommun anpassat undervisningen
efter den rådande pandemin.
2020-12-16 beslutade Smittskydd och Region Värmland att åk 7-9 i regionens samtliga skolor
skulle övergå till distansundervisning resterande del av höstterminen.
Trots förberedelser och utarbetad kontinuitetsplan för skolverksamheten kan inte Storfors
kommun möta distansundervisning till fullo. De flesta kommuner har en-till-en
datorer/Chromebooks vilket Storfors kommun saknar. I skolchefsnätverket framkommer att
alla högstadieskolor har en-till-en lösningar. Skolan har 250 Chromebooks att tillgå men detta
täcker inte en-till en enheter. Personal har kompetens för att bedriva distansundervisning.
Skolan ska enligt skollagen vara avgiftsfri och vi kan såldes inte kräva att vårdnadshavare ska
tillgodose elevens behov av IT-verktyg för att klara av distansundervisning. Skolan lånar ut
Chromebooks till de elever som inte har tillgång till dator eller Chromebooks. I skolans
styrdokument betonas digitalisering i undervisningen vilket vi till fullo inte kan möta med
rådande enheter. Det kan föreligga en risk att skolans tidigare goda resultat inte kan uppnås
om samma förutsättningar inte ges till eleverna i Storfors kommun som i övriga kommuner.
Efter kontakt med digitaliseringsavdelningen framkommer att en Chromebook kostar 1 180
kr/år. Det tillkommer även en kostnad för licensen på 34 euro per Chromebook.

Finansiering
Alternativ 1
Kostnaden för 125 leasade enheter är 147 500 kr/år (Åk 4-9). Kostnaderna under 2021 täcks
av utvecklingsmiljonen för att under 2022 jobbas in i befintlig budgetram. Plus licenskostnad
42 500 kr.
Alternativ 2
Kostnad för 25 leasade enheter (Åk 9) är 29 500 kr/år. Plus licenskostnad 8 500 kr.
Finansiering sker med stöd av utvecklingsmiljonen under 2021 för att under 2022 jobbas in i
befintlig budgetram. Genom att nyttja befintliga datorer i Vargbroskolans datasal kan tidigare
nämnda 50 leasade datorer dras ned till 25 enheter. Detta då KSAU beslutat att Forsbroskolan
ska flytta till Vargbroskolan. Vuxenutbildningen planeras att stationeras i datasalen.
Alternativ 3
Kostnad för 50 leasade enheter för att låta åk 9 erhålla en-till en enhet samt kunna tillgodose
att åk 7 och 8 har tillgång till Chromebook. Möjliggörs genom ovannämnda tillgång till

STORFORS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-06

Sida 2 (2)
Diarienummer
KS/2020:567

datasal. Kostnad för 50 leasade enheter 59 000/ år samt licensavgift på 17 000 kr täcks 2021
av utvecklingsmiljonen för att under 2022 arbetas in i befintlig budgetram.

Beslutsunderlag
Se ovananstående beskrivning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Att utöka antalet leasade Chromebook från 250 till 375 enheter så att
distansundervisning kan bedrivas med kommunala enheter.
2. Att utöka antalet leasade Chromebook med ytterligare 25 enheter så att åk 9 kan få entill en-lösning.
3. Att utöka antalet leasade Chromebook med 50 enheter så att åk 9 kan få en-till en
lösning och åk 7 och 8 har tillgång till en-till en enhet.

Beslutet ska skickas till
Annelie Izindre
Gunnel Eriksson
Erik Rådberg
Anne-Charlotte Buhre
Charlotte Nilsson
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Annelie Izindre
Rektor

Tjut Betygsstatistik höstterminen 2020
Diarienummer: KS/2020:594
Beslutsinstans: KSAU

Beskrivning av ärendet
Elever inom grundskolan betygsätts åtta gånger under perioden årskurs 6 – 9. Vid varje
terminsslut lämnas ett terminsbetyg. Vid utgången av årskurs 9 lämnas ett slutbetyg.
Eleverna betygsätts i 16 ämnen. Har eleven franska, spanska eller teckenspråk får eleven ett
17:e betyg. Betygsskalan sträcker sig från F – A. Där A är högsta betyget. E är godkänt betyg.
Eleven får F i ämnet om kunskapskraven för godkänt betyg inte uppnåtts. Om det på grund av
stor frånvaro inte finns ett bedömningsunderlag får eleven ”streck” i ämnet.
Varje betyg är värt en poäng. Betyg E motsvarar 10 poäng, D 12,5 poäng, C 15 poäng, B 17,5
poäng och A 20 poäng. Betyget F ger inga poäng. Poängen för alla ämnen adderas och
summan blir det som benämns ”meritvärdet”. Detta ”meritvärde” konkurrerar sedan eleven
med vid intagningen till gymnasiet.
Kunskapskraven finns beskrivna i grundskolans läroplan. Skolverket har fastställt kraven för
betygen E, C och A i respektive ämne. Betygen D och B erhålls om kraven för underliggande
betyg uppnåtts till fullo och överliggande betyg till övervägande del. Den bedömningen gör
betygsättande lärare.
Av grundskolans styrdokument framgår att utgångspunkten och huvudprincipen är att alla
elever ska nå minst betyget E i alla ämnen.
Eftersom kunskapskraven ska vara uppnådda vid utgången av årskurs 9 utgår föreliggande
underlag från denna årskurs.
När nuvarande elever i årskurs 9 avlutade årskurs 8 i juni 2020 var betygsfördelningen enligt
nedan:
Betyg
Antal

Streck
17

F
51

E
223

D
182

C
182

B
83

A
57

Vid utgången av årskurs 9 höstterminen 2020 var betygsfördelningen:
Betyg
Antal

Streck
26

F
59

E
250

D
149

C
168

B
99

A
79

Som framgår av sammanställningarna har antalet betyg F och streck ökat. Det är en utmaning
att förändra den situationen under vårterminen. Antalet E, B och A har ökat medan antalet D
och C minskat.
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När alla elevernas meritvärde läggs ihop och divideras med antalet elever får vi fram det s k
”meritmedelvärdet”. Storfors kommun har som målsättning att meritmedelvärdet ska vara
minst 210. Medelvärdet i riket varierar mellan 210 – 215. Höstterminens meritvärde uppgår
till 192.
Det kommer bli tufft att nå målsättningen meritvärde 210 till vårterminen 2021. Januari 2020
skrevs följande i tjänsteutlåtande gällande betygsstatistik för höstterminen 2019:
”Kommande läsår har vi en mycket stor utmaning att lyfta elevernas resultat i årskurs 6 – 8.
Terminsbetygen för höstterminen visar ett ovanligt stort antal ”streck” och F. I gruppen finns
ett antal nyanlända elever som förhoppningsvis utvecklas, språkligt, under högstadietiden. I
gruppen finns också ett stort antal elever som drabbats av psykisk ohälsa som bl a yttrar sig
som stor frånvaro, koncentrationssvårigheter etc Här har vi sedan tidigare ett pågående
samarbete med vårdnadshavare, socialtjänst och BUP.”
I dagsläget är 11 elever inte gymnasiebehöriga. Under vårterminen kommer dessa elever att
erbjudas extra undervisning under sportlov och påsklov. Därtill träningsläger om det finns
möjlighet att nå betyg.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott känner sig informerade om bakgrunden till redovisad
statistik.

Beslutet ska skickas till
Annelie Izindre
Gunnel Eriksson
Erik Rådberg
Anne-Charlotte Buhre
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Handläggare:
Pernilla Günther
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar

Tjut, Verksamhets- och patientsäkerhetsberättelse för
elevhälsans medicinska del verksamhetsåret 2020
Diarienummer: KS/2021:52
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beskrivning av ärendet
Varje år görs en uppföljning och utvärdering av arbetet inom elevhälsans medicinska del. I
föreliggande dokument redovisas den medicinska elevhälsans medicinska uppdrag,
ansvarsfördelning och förutsättningar i forma av organisation, kompetens,
kompetensutveckling samt verksamhetens genomförande under 2020. Verksamhetsberättelsen
upprättas av kommunens skolsköterska med medicinskt ledningsansvar.

Beslutsunderlag
Verksamhets -och patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insatser, Storfors
kommun, verksamhetsåret 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:
Godkänna verksamhets- och patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del,
verksamhetsåret 2020.

Beslutet ska skickas till
Pernilla Günther
Annelie Izindre
Gunnel Eriksson
Erik Rådberg
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Vård och omsorg

Återkoppling nyckeltal hemtjänsten
I nuvarande planeringssystem, Intraphone, mäts hur stor del av den planerade tiden som
utgörs av besökstid, restid samt tid relaterad till besökstid, ex dokumentation.

Besöks tid
Vid varje hembesök mäts faktisk närvarotid
I systemet går att utläsa:
 Medeltid
 Mediantid
 Kortaste
 längsta tiden för varje hembesök hos respektive kund
Dessa siffror används i det fortsatta planeringsarbetet för att effektivisera tid hos kund och
därmed minska luckor mellan hembesöken.

Restid
Faktisk restid är inte mätbar utan där förhåller man sig till planerad restid i fortsatt planering
av insatser. Restiden planeras utifrån GPS punkter

Tid relaterad till besökstid
Tid för dokumentation och andra arbetsuppgifter som krävs för att tillgodose kundens behov
är mätbart och ses över i fortsatta planeringsarbetet

Kolada
Har varit i kontakt, med enligt Kolada, tre jämförbara kommuner samt en kranskommun för
uppgifter på hur de gör för att hålla sina kostnader för hemtjänsten nere. Två kommuner har
återkopplat:
 arbetat med arbetsmiljön
 låga sjuktal
 fler hemtjänstgrupper som möjliggör samplanering
I Storfors nyttjas medarbetare både inom särskilt boende och hemtjänst- de arbetar över
gränserna, förutom i Corona tider
I Kolada går att utläsa att Storfors kommuns kostnader per invånare har ökat men kostnaderna
per hemtjänsttagare har minskat

Nyckeltal
Även om det i Kolada görs kostnadsjämförelser mellan kommuner kan jag inte hitta
jämförbara nyckeltal. För att få ett grepp om Storfors kommuns kostnadsutveckling inom
hemtjänst bör redan påbörjat arbete med att följa upp egna mätbara tider, enligt ovan, samt
även översyn av orsakerna till förändringarna fortgå över tid
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Handläggare:
Margareta Albért
Verksamhetschef

Tjut - Samverkansöverenskommelse för personer med
psykisk funktionsnedsättning
Diarienummer: KS/2021:21
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Samverkansöverenskommelser mellan kommun och region tas fram som stöd för att
tydliggöra respektive huvudmans ansvarsfördelning för grupper som behöver samplanerade
insatser. Överenskommelserna underlättar skapandet av långsiktiga strukturer för samverkan.
Huvudmännen är enligt lag, 5 kap. 8 § SoL och 16 kap. 3 § HSL, skyldiga att upprätta
överenskommelser för följande målgrupper:
 personer med psykisk funktionsnedsättning

personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,
läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar

barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
Överenskommelsen som gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar i alla åldrar är
reviderad och godkänd i beredningsgruppen i Nya perspektiv. Överenskommelsen är
utskickad till samtliga kommuner och Region Värmland med rekommendation att antas
politiskt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-15
Överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Anta överenskommelsen för personer med psykisk funktionsnedsättning

Beslutet ska skickas till
Ing-Marie Thyr
Margareta Albért

1 (3)

Regional koordinering psykisk hälsa
Handläggare

Datum

Anna-Carin Johansson, Sophia Alm

2021-01-08

Diarienummer

Reviderad överenskommelse för personer med psykisk
funktionsnedsättning
I Värmland har ett arbete med revidering av lagstadgade
samverkansöverenskommelser pågått under 2020. Fram till idag
har de tre lagstadgade överenskommelser (psykiskt funktionsnedsatta personer,
barn som vårdas utanför det egna hemmet samt personer som missbrukar alkohol,
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel
om pengar) hanterats i separata spår vad gäller upprättande,
implementering, beslutsnivå och uppföljning. Ambitionen är att samtliga
lagstadgade överenskommelser hanteras på liknande sätt vid nästa revidering.
Överenskommelsen som gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar i alla
åldrar är nu reviderad och godkänd i beredningsgruppen i Nya perspektiv.
Överenskommelsen skickas härmed ut till samtliga kommuner och Region
Värmland med rekommendation att antas politiskt.

Bakgrund
Samverkansöverenskommelser mellan kommun och region tas fram som stöd
för att tydliggöra respektive huvudmans ansvar vid ansvarsfördelning och
gemensamt ansvarstagande för grupper som behöver samplanerade insatser.
Därigenom underlättar överenskommelserna skapandet av långsiktiga
strukturer för samverkan.
Huvudmännen är enligt lag skyldiga att upprätta överenskommelser för nämnda
målgrupper:
 personer med psykisk funktionsnedsättning. (5 kap. 8
§ SoL och 16 kap. 3 § HSL). Lagstadgad sedan 2010.
Samverkansöverenskommelsen gäller personer med psykiska
funktionsnedsättningar i alla åldrar. Exempel på grupper
där samverkan mellan huvudmännen är särskilt viktig är personer
med psykisk funktionsnedsättning och samtidigt missbruk, barn och
ungdomar med psykiska och sociala problem samtidigt samt äldre
personer med psykiska funktionsnedsättningar.
 personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller
spel om pengar. Lagstadgat sedan 2013. Den 1 januari 2018
utvidgades socialtjänstens ansvar till att även förebygga och
motverka missbruk av spel om pengar vilket innebar krav på att
överenskommelserna också ska omfatta den målgruppen.
 barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet. Lagstadgat sedan 2017. Samverkansöverenskommelsen
gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet med stöd
av SoL och LVU. Barn och unga som är boende i familjehem med
stöd av 9 kap. 8 § LSS ingår inte i den målgrupp som avses med
samverkansöverenskommelse för placerade barn.

Datum

Diarienummer

REGION VÄRMLAND
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En länsöverenskommelse är av övergripande karaktär och undertecknas
vanligtvis av region- respektive kommunstyrelsens ordförande eller annan
ledamot i styrelsen.
I Värmland har de lagstadgade överenskommelserna hanterats i separata spår
vad gäller upprättande, implementering, beslutsnivå och uppföljning. En orsak är
att lagstiftningen har kommit i olika omgångar.
Överenskommelsen för personer med psykisk funktionsnedsättning skrevs
första gången 2012 och har sen reviderats.
Överenskommelsen för personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om
pengar hanteras och ansvaras för inom Värmlands Läns Vårdförbund. Den
första kom 2010 och har sen reviderats kontinuerligt och senast
2020. Beslutad av kommunfullmäktige i länets kommuner och Region
Värmland.
Överenskommelsen för Barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet togs fram första gången 2013 och har sen reviderats. Revidering
pågår och förväntas bli klar 2021.
Ambitionen är att samla de tre överenskommelserna för att hantera dem mer
lika vad gäller revidering, implementering, beslutsnivå och uppföljning.

Fortsatt hantering av lagstiftade överenskommelser
Överenskommelserna samordnas gällande revidering och uppföljning.
Antas i region- respektive kommunstyrelse vid nästkommande revidering.
En gemensam plan för implementering och spridning tas
fram för samordning av de tre lagstiftade överenskommelserna.

Datum

REGION VÄRMLAND

Diarienummer
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Handläggare:
Ing-Marie Thyr
Verksamhetschef

Tjut - Riktlinjer för biståndsbedömning enligt
Socialtjänstlagen
Diarienummer: KS/2021:57
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Förslag till riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen har arbetats fram.
Översynen har genomförts med den övergripande målsättningen att det för
biståndsbedömningen ska finnas riktlinjer som kan vara till stöd för handläggare och chef i
den dagliga ärendehanteringen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-05
Riktlinjer för biståndsbedömning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Anta föreslagna riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen samt att nu gällande
riktlinjer därmed upphör

Beslutet ska skickas till
Ing-Marie Thyr
Margareta Albért
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Handläggare:
Maja Koivuranta
Enhetschef IFO

Tjut - Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2021
Diarienummer: KS/2021:44
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Individ- och familjeomsorgen har fått i uppdrag av KS 2020-03-16 att fortsätta utveckla
riktlinjen för försörjningsstöd samt upprätta handläggningsrutiner för det operativa arbetet. En
översyn av riktlinjerna har nu gjorts och de delar som är handläggningsrutiner har till största
delen tagits bort och de delar som t.ex. rör kommunens prioriteringar, anpassningar till lokala
förhållanden kvarstår. Behov av att revidera riktlinjerna för 2021 finns även utifrån t.ex. ny
riksnorm år 2021 och nya hyresnivåer.
Rutin för handläggning av ekonomiskt bistånd finns nu upprättad.
Riktlinjerna behöver revideras varje år med hänsyn till ny norm, nya hyresnivåer, nya lagar
och föreskrifter med mera. I samband med de årliga revideringarna så kan även fortsatt
översyn av riktlinjerna i sin helhet ske.
Härmed lämnas förslag till en ny, reviderad upplaga av riktlinjer ekonomiskt bistånd för
Storfors kommun år 2021.
De revideringar som har gjorts handlar bland annat om:







Information som avser handläggningsrutiner är till största del borttagna ur riktlinjerna
och överflyttade (och ibland reviderade) till rutin för handläggning av ekonomiskt
bistånd.
Ny kapitelindelning och omflyttningar av en del stycken.
Ändringar utifrån nya bestämmelser, lagar eller behov av förtydligande med mera.
Omarbetade/nya avsnitt t.ex. utgångpunkt och förutsättningar, uppdrag, frånvaro
anvisad sysselsättning/AME, bilinnehav, kontroll via SSBTEK, särskilda skäl att
beräkna normen till högre/lägre nivå, boende, hushållsel, kostnader för hälso- och
sjukvård, ändring av beräkning hyresdel, studier, rätten till ekonomiskt bistånd för
EU-medborgare, personer med sjukdom och bedömning av arbetsförmåga, personer
med missbruksproblematik
Borttag av avsnitt t.ex. ”uteätartillägg”
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Beslutsunderlag



Förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd år 2021.
Riktlinjer ekonomiskt bistånd år 2020. I detta underlag finns färgmarkerat de
förändringar som har gjorts i förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd år 2021.

Förklaring färgmarkering:
Stycken/text markerade med rött/rött är borttaget.
Stycken/text markerade med grönt/grönt är reviderad/ny text

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: Att anta Riktlinje för ekonomiskt bistånd och
ärendet skicka till KS för beslut.

Beslutet ska skickas till
Enhetschef IFO

Bilaga 1 Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2020-01-22 § 81
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Fastställt av
Kommunstyrelsen

Dokumentansvarig
Enhetschef

Riktlinjer för
ekonomiskt bistånd
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Riktlinjernas syfte och tillämpning
Förutsättningarna för kommunens arbete med försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd
regleras i Socialtjänstlagen (2001:453). Som komplement till Socialtjänstlagen har
Socialstyrelsen publicerat Allmänna råd (SOSFS 2013:1) och Ekonomiskt bistånd - Handbok
för socialtjänsten (2013). Socialstyrelsens handbok innehåller hänvisningar till
socialtjänstlagens förarbeten, rättsfallsreferat, beslut från JO (Justitieombudsmannen) samt
praktiska råd och exempel. Detta ska ge stöd och vägledning i arbetet med ekonomiskt
bistånd. Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd ska medverka till att alla sökande så långt det är
möjligt skall få sina ansökningar behandlade efter lika bedömningsgrunder.
Riktlinjerna beskriver vanligt förekommande situationer och behov samt vissa undantag. En
individuell behovsprövning skall alltid göras i det enskilda fallet och frånsteg från riktlinjerna
kan göras om det föreligger särskilda skäl.

1 Grundläggande lagstiftning
Socialtjänstens övergripande uppgift
De övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänstens verksamhet uttrycks i den
s.k. portalparagrafen, 1 kap. 1 § Socialtjänstlagen, SoL. Där fastslås att:
”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
– ekonomiska och sociala trygghet,
– jämlikhet i levnadsvillkor,
– aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation
inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på
respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.”

1.1 Rätten till bistånd (4 kap. SoL):
1§
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har
rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i
övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.
2§
Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det.
3§
Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för:
1. Livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt
dagstidning och telefon,
2. Boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, medlemskap i fackförening och
arbetslöshetskassa.
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Skäliga kostnader enligt 1 stycket ska i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver
beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella
prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl, ska socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden
får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för
detta.
4§
Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid ska delta i av
nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har
kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska syfta till att
utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka
den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en
fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella
önskemål och förutsättningar. Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan
beslut fattas enligt 1 stycket.
5§
Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan
kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 § SoL, får fortsatt försörjningsstöd
vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från
praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten.
6§
Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet enligt 4 § SoL ska därvid
inte anses som arbetstagare. I den utsträckning den enskilde utför uppgifter som stämmer
överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete, ska han
eller hon dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap 1-9 §§, 3 kap 1-4 §§ och 714 §§, 4 kap 1-4 §§ och 8-10 §§ samt 7-9 kap arbetsmiljölagen (1977:1160) och av lagen
(1976:380) om arbetsskadeförsäkring.

1.2 Utgångspunkt och förutsättningar
Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät. Det ska vara ett komplement till
socialförsäkringarna och ge hjälp när generella stödformer är inte räcker till eller inte kan
lämnas. Biståndets uppgift är att träda in tillfälligt vid korta perioder av försörjningsproblem
och är utformat därefter.
Genom det ekonomiska biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. I
förarbeten till Socialtjänstlagen sägs att nivån inte ska överstiga vad en låginkomsttagare på
orten i allmänhet har råd att kosta på sig. Vad som är skäliga kostnader för de dagliga
levnadsomkostnaderna inom ramen för riksnormen regleras av socialtjänstförordningen efter
beslut av regeringen. Vad som kan anses vara skälig levnadsnivå utöver riksnormen anges i
lagen och i riktlinjer. Det gäller både kostnader inom ramen för försörjningsstöd och för
ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt.
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har
rätt till bistånd gällande sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom
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biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hens
resurser att leva ett självständigt liv. Den enskilde har alltid ett eget ansvar för att klara sin
försörjning och sin livsföring. Om den enskilde inte klarar att ta sig ur sitt
försörjningsberoende, ska socialtjänsten ge socialt stöd och behandling.

1.3 Grundläggande principer
Helhetssyn och individuell bedömning
Helhetssyn handlar i första hand om ett synsätt och innebär bland annat att se människor i
hela deras livssammanhang och beakta olika aspekter av deras liv.
Till skillnad från de flesta andra svenska bidragssystem bygger rätten till ekonomiskt bistånd
enligt socialtjänstlagen ytterst på en individuell behovsbedömning. Socialtjänstlagen
förutsätter därför att det i varje enskilt fall görs en individuell bedömning av hjälpbehovet och
omfattningen av det. Bedömningen ska präglas av ett helhetsperspektiv på den enskildes eller
hushållets totala situation.
Den enskilde ska efter förmåga bidra till sin försörjning och den som kan arbeta är skyldig att
söka arbete. Varje enskilt ärende förutsätter en individuell behovsbedömning, som ska utgå
från den enskildes egna förutsättningar att klara ett visst arbete. Det är alltså inte meningen att
biståndet ska vara kravlöst, men kraven måste individualiseras. Det är inte bara den enskildes
problem som ska individualiseras utan det är bemötande, arbetssätt och insatser som ska vara
individuellt utformade.
Delaktighet: Frivillighet och självbestämmande
Av socialtjänstlagens portalparagraf framgår det att socialtjänstens verksamhet ska bygga på
respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Enligt 3 kap. 5 § SoL ska
insatserna för den enskilde utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne.
Den enskilde ska vara delaktig i insatserna och ges möjlighet till att aktivt medverka i och
påverka planeringen av sin egen framtid. Att göra den enskilde delaktig i sin egen
förändringsprocess är en grundläggande uppgift i socialtjänstens arbete.
God kvalitet
I Socialtjänstlagens 3 kap 3§ står att socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet och
utföras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Det står även att verksamhetens
kvalitet ska utvecklas och säkras, systematiskt och fortlöpande.
Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete i verksamhet enligt SoL, LSS, hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen
(SOSFS 2011:9). Socialtjänsten ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och
förbättra verksamheten med stöd av ledningssystemet.
Varje år tar Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fram
öppna jämförelser bland annat gällande ekonomiskt bistånd. Syftet med de öppna
jämförelserna är att främja en god kvalitet i verksamheterna, för den enskilde.
Lex Sarah
Bestämmelserna om Lex Sarah står i 14kap 3§ SoL. Där framgår att personal inom
socialtjänsten är skyldiga att rapportera missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande
i verksamheten.
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Samverkan
Om den enskilde behöver insatser från andra samhällsorgan, ska socialnämnden samverka
med dem enligt 3kap 5§ SoL. Huvudregeln är att det då måste finnas ett samtycke från den
enskilde, till samarbete och informationsöverföring.

1.4 Uppdrag
Två uppdrag – självförsörjning och försörjning
Socialtjänstens bistånd ska, som tidigare nämnts, utformas så att det stärker den enskildes
resurser att leva ett självständigt liv. Förarbetena till socialtjänstlagen (prop. 1979/80:1, bl.a.
s. 186–187 och prop. 1996/97:124, bl.a. s. 62) betonar att socialtjänstens insatser måste
utformas på ett sådant sätt att den enskilde så snart som möjligt kan klara sin egen försörjning.
Insatserna ska inte bara syfta till att avhjälpa det aktuella behovet utan även underlätta för den
enskilde att i framtiden själv klara sin försörjning och sin livsföring i övrigt. Socialtjänstens
skyldighet att arbeta på detta sätt framgår också av 1 kap. 1 § och 4 kap. 1 § SoL.
Lagstiftaren har med andra ord gett socialtjänsten två uppdrag; Huvuduppgiften eller målet är
att hjälpa den enskilde så att han eller hon kan klara sig utan ekonomiskt bistånd – hjälp till
självförsörjning. I väntan på att detta blir möjligt har den enskilde rätt till ekonomiskt bistånd
– hjälp med försörjningen – under vissa förutsättningar och efter en individuell
behovsprövning.
Socialtjänsten behöver därmed ha två fokus i kontakterna med den enskilde: dels den
ekonomiska situationen, dels vilka insatser som behövs i övrigt. Om den enskildes behov av
bistånd är tillfälligt räcker det naturligtvis med att utreda den ekonomiska situationen.
Det är viktigt att socialtjänsten utvecklar metoder som underlättar för den enskilde att göra
något åt orsaken till sitt biståndsbehov. Människor som söker sig till socialtjänsten för att de
inte klarar sin försörjning har rätt att få sådan hjälp att de på sikt kan klara sig utan
ekonomiskt bistånd. Det kan till Socialtjänstens uppgift exempel handla om hjälp att hitta
arbete eller hjälp med hushållsekonomisk rådgivning.
Det är också viktigt att framhålla att självförsörjning inte alltid är detsamma som försörjning
genom arbete. Alla människor kan inte försörja sig genom förvärvsarbete. I sådana situationer
måste socialtjänsten tillsammans med den enskilde försöka hitta andra och långsiktiga
lösningar på försörjningsproblemen, till exempel via någon ersättning från socialförsäkringen.
Socialtjänstens huvudsakliga uppgift är följaktligen att bidra till att hitta långsiktiga lösningar
på människors försörjningsproblem.

1.5 Barnperspektivet
När åtgärder rör barn ska det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn
avses varje människa under 18 år (1 kap 2 § SoL).
Bestämmelsen i Socialtjänstlagen och barnkonventionen syftar till att stärka barnets ställning
inom socialtjänsten. Barnperspektivet innebär att barnets situation ska uppmärksammas inom
hela socialtjänstens verksamhetsområde. I syfte att ha ett barnperspektiv vid handläggningen
av ekonomiskt bistånd så ska barnets bästa alltid beaktas, utredas och redovisas.
Hur stor vikt som ska läggas vid barnens situation måste bedömas i varje enskilt ärende. Att
ha ett barnperspektiv innebär inte att alla ansökningar som rör barn måste beviljas. Det
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viktigaste är att göra barnet synligt i utredningen. I andra fall kan barnperspektivet innebära
att familjen ska beviljas extra ekonomiskt bistånd för något som barnet behöver för sitt liv och
sin utveckling. Att ha ett barnperspektiv i handläggningen av ekonomiskt bistånd handlar inte
bara om pengar utan kan även innefatta andra åtgärder, t.ex. att föräldrarna får insatser som
syftar till att de ska bli självförsörjande.
Anmäla oro för barn
Enligt 14 kap. 1 § SoL är alla som arbetar på Försörjningsstöd skyldiga att genast anmäla till
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
Skyldigheten bryter sekretessen mellan myndigheterna med stöd av 10 kap. 28 § OSL.
Orosanmälan görs skriftligt till Socialtjänstens mottagningsenhet. Socialnämnden utreder
därefter allvaret i barnets situation.
Se även Socialstyrelsens ”Anmäla oro för barn - stöd för anmälningsskyldiga och andra
anmälare”.

2. Handläggningsrutiner
Ett villkor för att bistånd ska kunna beviljas är att sökandens behov inte kan tillgodoses på
annat sätt. Därför ska beslut om försörjningsstöd alltid föregås av en ekonomisk utredning och
individuell inkomstprövning.
Alla insatser ska utformas så att de skapar förutsättningar för den enskilde att utveckla sina
resurser och leva ett självständigt liv. Alla klienter skall ha en individuell plan som innehåller
mål, ansvarsfördelning och uppföljning.
Handläggare som fattar beslut om ekonomiskt bistånd arbetar enligt antagen
delegationsordning i Storfors kommun.

1.3 Socialtjänstlagens (4 kap 1 §) fyra hörnstenar – borttaget (ersatts
med 1.3)
• Försörjningsstödet, som består av två delar, dels riksnormen och dels utgiftsposter som
varierar individuellt: boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i
fackförening och arbetslöshetskassa.
• Begreppet livsföring i övrigt avser alla de behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras
en skälig levnadsnivå. Här kan ingå ekonomiskt bistånd utöver riksnormen, men också
bistånd i form av vård, behandling, hemtjänst, särskilt boende för äldre och
funktionshindrade.
• Skälig levnadsnivå är ett centralt begrepp. Den anger en minimistandard.
• Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt
liv.
Försörjningsstödet är individuellt behovsprövat. I varje enskilt ärende skall därför alla
omständigheter som kan inverka på bedömningen av behovet av försörjningsstöd beaktas. Ett
villkor för att bistånd ska kunna beviljas är att sökandens behov inte kan tillgodoses på annat
sätt. Därför ska beslut om försörjningsstöd alltid föregås av en ekonomisk utredning och
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individuell inkomstprövning. Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd ska medverka till att alla
sökande så långt det är möjligt skall få sina ansökningar behandlade efter lika
bedömningsgrunder.
Inom försörjningsstödet ska insatserna leda till att behovet av försörjningsstöd blir så
kortvarigt som möjligt. Alla insatser ska utformas så att de skapar förutsättningar för den
enskilde att utveckla sina resurser och leva ett självständigt liv. I handläggningen ska
samverkan ske med andra berörda myndigheter, framförallt arbetsförmedlingen,
försäkringskassan och andra arbetsrehabiliterande organ för att åstadkomma en samordning
av insatser och därmed bättre effektivitet. Alla klienter skall ha en individuell plan som
innehåller mål, ansvarsfördelning och uppföljning.

1.4 Barnperspektivet (ersatts med 1.5)
När åtgärder rör barn ska det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn
avses varje människa under 18 år (1 kap 2 § SoL).
Bestämmelsen i Socialtjänstlagen syftar till att stärka barnets ställning inom socialtjänsten.
Barnperspektivet innebär att barnets situation ska uppmärksammas inom hela socialtjänstens
verksamhetsområde. I syfte att ha ett barnperspektiv vid handläggningen av ekonomiskt
bistånd så ska barnets bästa alltid beaktas, utredas och redovisas.

1.5 Barnperspektivet och handläggning av ekonomiskt bistånd – flyttas
till rutin för handläggning av ekonomiskt bistånd
• Vid långvarigt ekonomiskt bistånd i samarbete med föräldrarna uppmärksamma barnets
behov och situation med en tydlig koppling till den ekonomiska situationen.
• Vid behov och i samråd med föräldrarna göra hembesök för att bedöma vilket bistånd
familjen behöver med hänsyn till barnets behov.
• Vid behov och i samråd med föräldrarna tala med barnet, med beaktande av dess ålder och
mognad, för att bedöma vilket bistånd familjen behöver med hänsyn till barnets behov.
• I upprättade arbetsplaner för hur självförsörjning ska uppnås ska barnets situation ingå som
en del.
• Bevaka barns behov inom särskilt viktiga områden, till exempel boende, umgänge med
föräldrar, hälsa, fritidsaktiviteter och ungdomars ferieinkomster.
• Dokumentera hur barnets behov beaktas, vilka eventuella överväganden som gjorts och hur
detta påverkar beslutet vid såväl negativa som positiva beslut.

2. Handläggningsrutiner
2.1 Bosatt i Storfors
Något av det första som behöver göras vid nybesök är att kontrollera om den sökande vänt sig
till rätt kommun. Bosättningskommunen skall ansvara för stöd- och hjälpinsatser till den
enskilde oavsett om hen vistas i bosättningskommunen eller tillfälligt i en annan kommun.
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Bosättningskommunens ansvar innebär att utreda behovet av, besluta om, verkställa samt
finansiera de stöd- och hjälpinsatser som den enskilde behöver.
Med bosättningskommun avses enligt 2 a kap 3 § 1 SoL den kommun där den enskilde är
stadigvarande bosatt. Den kommun som den enskilde är stadigvarande bosatt i är i de allra
flesta fall också den kommun där han eller hon är eller borde vara folkbokförd enligt
folkbokföringsreglerna (se bland annat 12 § folkbokföringslagen (1999:481)). I de allra flesta
fall är vistelsekommunen och bosättningskommunen en och samma kommun.
Om den enskilde saknar stadigvarande bostad ska den kommun till vilken han eller hon har
sin starkaste anknytning anses vara bosättningskommun (2 a kap 3 § 3 SoL). Det kan till
exempel gälla personer som är hemlösa eller som flyttar mellan tillfälliga boenden. De ska
anses bosatta i den kommun till vilken de har starkast anknytning även om de inte är
folkbokförda i den kommunen. Det kan även gälla för ett barn som bor växelvis hos
vårdnadshavare som bor i olika kommuner. Även vid denna bedömning kan ledning hämtas
från praxis i anslutning till 12 § folkbokföringslagen.
Grundprincipen om vistelsekommunens yttersta ansvar kvarstår. Det yttersta ansvaret innebär
att den enskilde alltid ska kunna garanteras omedelbar hjälp oavsett i vilken kommun hen
befinner sig i när behovet av hjälp uppstår (2 a kap 1 §). Regeringsrätten har gjort
bedömningen att en person som vid ansökan inte kunde anses ha sitt egentliga bo och hemvist
i den aktuella kommunen inte var berättigad till bistånd i annat än en akut nödsituation. (Se
RÅ 1995 ref. 70)
Vid ansökan om ekonomiskt bistånd är det viktigt att de uppgifter som den sökande lämnar i
sin ansökan kontrolleras. Godkännande av olika kontroller sker i huvudsak genom att den
sökande undertecknat biståndsansökan.
Ett villkor för att bistånd ska kunna beviljas är att sökandens behov inte kan tillgodoses på
annat sätt. Därför ska beslut om försörjningsstöd alltid föregås av en ekonomisk utredning och
individuell inkomstprövning.
Alla insatser ska utformas så att de skapar förutsättningar för den enskilde att utveckla sina
resurser och leva ett självständigt liv. Alla klienter skall ha en individuell plan som innehåller
mål, ansvarsfördelning och uppföljning.
Handläggare som fattar beslut om ekonomiskt bistånd arbetar enligt antagen
delegationsordning i Storfors kommun.

2.2 Delegation (Flyttas till 2. Handläggningsrutiner)
Handläggare som fattar beslut om ekonomiskt bistånd arbetar enligt antagen delegationsordning i
Storfors kommun.
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2.3 Ekonomisk utredning - flyttas till rutin för handläggning av
ekonomiskt bistånd
Ansökan bör vara skriftlig men även en muntlig ansökan gäller. Vid skriftlig ansökan om
försörjningsstöd så ska särskilt avsedd blankett användas. Blanketten ska efter ifyllande
undertecknas av klient och lämnas i original. Den sökande ska informeras att han/hon är juridiskt
ansvarig för de uppgifter han/hon lämnar. Eftersom försörjningsstödet är behovsprövat görs
därefter en ekonomisk utredning.

2.4 Innehåll i ekonomisk utredning - flyttas till rutin för handläggning av
ekonomiskt bistånd
Följande bör framgå i utredning som avser ekonomiskt bistånd:
• Fastställande av hushållets medlemmar.
• Fastställande av vad ansökan avser.
• Fastställande av orsak till varför sökande inte kan tillgodose sina egna behov.
• Ta reda på om familjen och/eller barnet har kontakt med annan sektion/handläggare inom
socialförvaltningen.
• Analysera/utreda barnens/barnets situation utifrån familjens ekonomiska situation.
• Prövning om behovet kan tillgodoses på annat sätt.
• Verifiering av hushållets inkomster och utgifter.
• Normberäkning
• Fastställande av beslut
• Dokumentation samt upprättande av arbetsplan

3. Medlemmar i hushållet
• Makar enligt äktenskapsbalken (1987:230).
• Samboende enligt sambolagen (2003:376.)
• Barn och ungdomar till och med 20 år som föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Barn och ungdomar ska räknas som medlemmar i hushåll, både där de stadigvarande bor och
där de vistas under umgängestid. Kostnaden ska beräknas efter de antal dagar
barnet/ungdomen vistas hos respektive förälder.
Sammanboende med hushållsgemenskap är vuxna som oavsett kön lever under
äktenskapsliknande förhållanden. Mellan dessa gäller hushållsgemenskap som innebär ett
ömsesidigt ansvar för alla kostnader i hushållet. En gemensam ansökan och bådas
sammanräknade inkomster ska ligga till grund för beräkning av biståndsbehov. Det innebär
till exempel att om bara den ene har inkomst får han eller hon stå också för sin
sammanboendes kostnader så långt inkomsten räcker. Först därefter kan eventuellt
kompletterande bistånd beviljas.
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Kostnaderna för en vuxen person som ingår i en hushållsgemenskap med en eller flera andra
personer som inte kan betraktas som sambor, blir lägre än om han eller hon bor ensam. Det
inkluderar vuxna barn som bor kvar hemma (se avsnittet Hushållsgemenskap med
bostadsinnehavaren senare). Därför beräknas normen i dessa fall som den personliga kostnaden
för ensamstående samt dennes andel av hela hushållets gemensamma hushållskostnader

Någon underhållsskyldighet i juridisk mening finns inte sammanboende emellan, men
regeringsrätten har fastslagit att en sökande inte har rätt till bistånd om behovet kan
tillgodoses av en sammanboende. Ovanstående gäller också för sammanboende med barn där
inget av barnen är gemensamma.

3. Hushållstyper
3.1 Vilka ingår i ett hushåll
Som medlemmar i hushållet bör räknas
• makar,
• registrerade partner enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap,
• sambor enligt sambolagen (2003:376) och
• barn och ungdomar under 21 år som föräldrarna är underhållsskyldiga för.

Kostnaderna för en vuxen person som ingår i en hushållsgemenskap med en eller flera andra
personer som inte kan betraktas som sambor, blir lägre än om han eller hon bor ensam. Det
inkluderar vuxna barn som bor kvar hemma Därför beräknas normen i dessa fall som den
personliga kostnaden för ensamstående samt dennes andel av hela hushållets gemensamma
hushållskostnader
Barn och ungdomar ska räknas som medlemmar i hushåll, både där de stadigvarande bor och
där de vistas under umgängestid. Kostnaden ska beräknas efter de antal dagar
barnet/ungdomen vistas hos respektive förälder.

3.1 Gifta men inte sammanboende (tidigare 3.4)
Gifta makar är enligt lagstiftning försörjningspliktiga gentemot varandra. Försörjningsplikten
kvarstår även om makarna har skilda hushåll. Prövningen av försörjningsstöd ska utgå från
denna princip om ömsesidig försörjningsplikt. Den gemensamma inkomsten ligger till grund
för bedömning av bistånd. Även under betänketid vid skilsmässa är makar
försörjningspliktiga gentemot varandra och gemensamma barn oavsett hur man väljer att bo.
Endast om det är uppenbart olämpligt att makarna har gemensam ekonomi eller då någon av
makarna vägrar eller är oförmögen att ta sitt ansvar för resten av familjen ska principen om
gemensam försörjningsplikt frångås. Undantag kan naturligtvis även göras vid akuta
nödsituationer.

3.2 Sammanboende med hushållsgemenskap
Det finns två typer av sammanboende med hushållsgemenskap Den ena typen är vuxna som
oavsett kön lever under äktenskapsliknande förhållanden. Mellan dessa gäller
hushållsgemenskap som innebär ett ömsesidigt ansvar för alla kostnader i hushållet. En
gemensam ansökan och bådas sammanräknade inkomster ska ligga till grund för beräkning av
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biståndsbehov. Det innebär till exempel att om bara den ene har inkomst får han eller hon stå
också för sin sammanboendes kostnader så långt inkomsten räcker. Först därefter kan
eventuellt kompletterande bistånd beviljas. Om man räknar separat på någon som lever i
denna typ av hushållsgemenskap ska halva normen för makar/sammanboende användas och
hälften av övriga gemensamma utgifter räknas in i månadsbehovet. Någon
underhållsskyldighet i juridisk mening finns inte sammanboende emellan, men regeringsrätten
har fastslagit att en sökande inte har rätt till bistånd om behovet kan tillgodoses av en
sammanboende. Ovanstående gäller också för sammanboende med barn där inget av barnen är
gemensamma.

3.3 Hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren –- flyttat till avsnitt
boendekostnad
Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden beakta hur stor andel av
bostaden den enskilde disponerar, om han eller hon, t.ex. ett kvarboende vuxet barn eller en
förälder, lever i en hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren utan att vara samboende.

3.3 Inneboende (tidigare 3.5)
För sökande som är inneboende räknas inte med hushållsgemenskap Dessa personer ska ha
bistånd enligt vanlig norm för ensamstående. Om avtalet mellan hyresvärden och den
inneboende innebär att vissa hushållsutgifter som till exempel telefon, förbrukningsvaror,
ingår i hyran kan normen anpassas efter det.

3.4 Underårig som bildat familj (tidigare 3.6)
Förälder har kvar sitt försörjningsansvar för underårigt barn även om den underårige själv blir
förälder. Föräldrarna har däremot inget försörjningsansvar för sitt barnbarn. Vid giftermål
övertar partner försörjningsplikten för underårig eller gymnasiestuderande upp till 21 år. Om
maken inte kan fullgöra sin försörjningsplikt (primär försörjningsplikt) har den underåriges
föräldrar försörjningsplikt (sekundär försörjningsplikt).

3.5 Hushåll där barn bor växelvis hos föräldrarna (tidigare 3.7)
Om barnet eller barnen bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna ska halva barnbidraget
räknas som inkomst och halva normen som utgift. Även övriga utgifter för barnet delas
mellan föräldrarna, exempelvis beviljas övrigt ekonomiskt bistånd med halva
barnomsorgsavgiften, medicinkostnaden etc.

4. Ersättningar
4.1 Ersättningar som ska räknas som inkomst
Följande slag av inkomster ska i sin helhet reducera biståndsbeloppet:
• Arbetsinkomster efter preliminärt skatteavdrag
• Sjukförsäkringsförmåner (t.ex. sjukpenning/sjukersättning/aktivitetsersättning) och
föräldrapenning efter preliminärt skatteavdrag
• Underhållsbidrag, underhållstöd
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• Pension efter preliminärt skatteavdrag (om vårdbidrag, se nedan)
• Arbetslöshetsersättning
• Bidrag vid arbetsmarknadsutbildning Aktivitetsstöd
• Bostadsbidrag, BTP bostadstillägg, bostadstillägg för pensionärer
• Vårdbidrag, skattepliktig del Omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning,
handikappersättning (generell schabloniserad ersättning)
• Studiestöd
• Familjebidrag (vid militär grundutbildning)
• Utryckningsbidrag (militär grundutbildning, kriminalvård)
• Arvodesdel av familjehemsersättning eller annat arvode (efter skatteavdrag)
• Skatteåterbäring
• Avgångsvederlag
• Försäkringsersättning/skadestånd (OBS! reducerar inte försörjningsstödet i de fall
ersättningen avser särskilt ändamål som till exempel ersättning för läkarvård)
• Räntor inklusive livränta från arbetsskadeförsäkring
• Barnbidrag, studiebidrag och flerbarnstillägg
• Extra försäkringsförmåner till exempel AGS (avtalsgruppsjukförsäkring), AMF
(arbetsmarknadsförsäkring) eller STP/ITP (särskild tilläggspension/övriga avtalspensioner)
• Äldreförsörjningsstöd
• Eventuella övriga inkomster av jämförbar karaktär

4.2 Ersättningar som inte ska räknas som inkomst
• Handikappersättning (faktiska merkostnader)/merkostnadsersättning
• Vårdbidrag (merkostnadsdelen)
• Omkostnadsdel familjehem/kontaktfamiljsersättning
• Extra tillägg till studiestöd
• Stipendier och fondmedel som är avsedda för ett visst ändamål
• Ersättning till brottsoffer för sveda, värk, lyte och men. (Om ersättning för inkomstbortfall
ingår kan det räknas med som inkomst)
• Överskjutande skatt som tagits i anspråk av kronofogdemyndigheten
• Pension som skulle betalats ut om förtida uttag inte hade gjorts
• Barns inkomster från tillgångar som står under överförmyndarens kontroll när
överförmyndaren inte ger sitt samtycke till uttag.
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4.3 Arbetsinkomst för skolungdomar
1 a § SoL Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till
bistånd enligt 1 §
1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,
2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21
år.
Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig
grundutbildning.
Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av 1 § till den del de
överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken. Lag (2013:421).
Barn kan aldrig vara underhållsskyldiga gentemot föräldrar och eventuella syskon. Däremot
kan barns inkomster vid beräkning av familjens behov av inkomst användas för deras egen
försörjning. Om en ungdom har inkomster så att han eller hon kan försörja sig själv ska
han/hon inte inräknas i familjens behov enligt norm.
Skolungdomar får till och med det år de fyller 18 år ha feriearbete på sommaren utan att lönen
påverkar familjens rätt till försörjningsstöd. Inkomst från kvälls- eller helgarbete under
terminerna som är av ringa omfattning ska inte heller räknas som inkomst vid behovsprövning
för familjen. Observera att detta enbart gäller tills den unge fyller 18 år. Vad som är ringa
omfattning får prövas individuellt, men bör inte överstiga nivån på barnbidraget. Om en
ungdom har inkomster så att han eller hon kan försörja sig själv ska han/hon inte inräknas i
familjens behov enligt norm.

4.4 Sparade medel för vissa målgrupper
Det finns ett par undantag från regeln att alla sparade medel ska nyttjas innan den enskilde har
rätt till försörjningsstöd: Ålderspensionärer kan ha sparade medel upp till ett halvt basbelopp
och barn under 18 år upp till 15 procent av basbeloppet utan att det påverkar rätten till
ekonomiskt bistånd.

4.5 Avdrag vid ogiltig frånvaro
För varje ogiltig frånvarodag (från t.ex. AME) görs avdrag med 1/21 av familjens totala
biståndsbehov (norm plus godkända kostnader). Sökande har då inte gjort vad de kunnat för
att själva tillgodose sitt behov. Frånvaroavdraget ska inte överstiga nettodagsbeloppet för de
som har aktivitetsersättning. Vilket innebär max avdrag med 475 kronor per dag. Har sökande
haft ogiltig frånvaro i mer än sju sammanhängande dagar finns skäl för att helt avslå
biståndsansökan. Detta p.g.a. att sökande då inte kan anses ha gjort vad på honom/henne
ankommer för att rätt till bistånd skall anses föreligga. Vid avdrag eller avslag p.g.a. ogiltig
frånvaro fattas beslut som, helt eller delvis, går sökande emot. Av det följer att beslutet är
överklagningsbart, vilket innebär att sökande skall erhålla en besvärshänvisning med
information om hur hen kan överklaga socialnämndens beslut.
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4.5 Frånvaro anvisad sysselsättning AME etc.
Grundregeln är att bistånd utgår för närvarodagar. Uppföljning och samverkan med
klient och AME/praktikplats är viktig. För varje ogiltig frånvarodag (från t.ex. AME)
görs avdrag med 1/21 av familjens totala biståndsbehov (norm plus godkända
kostnader). Sökande har då inte gjort vad de kunnat för att själva tillgodose sitt behov.
Frånvaroavdraget ska inte överstiga nettodagsbeloppet för de som har
aktivitetsersättning. Vilket innebär max avdrag med 475 kronor per dag.
Har sökande haft ogiltig frånvaro i mer än sju dagar sedan föregående
närvarorapportering kan det finnas skäl för att helt avslå biståndsansökan. Vid
upprepade frånvaroavdrag ska hela försörjningsstödet avslås, det är då viktigt att man
tydligt innan har informerat klienten om att hen riskerar att få helt avslag vid fortsatt
ogiltig frånvaro med nästkommande ansökningar. Detta p.g.a. att sökande då inte kan
anses ha gjort vad på hen ankommer för att rätt till bistånd skall anses föreligga.
Självklart ska frånvaron vara utredd och dokumenterad så att det tydligt framgår att
frånvaron bedöms som ogiltig.
Vid avdrag eller avslag p.g.a. ogiltig frånvaro fattas beslut som, helt eller delvis, går
sökande emot. Av det följer att beslutet är överklagningsbart, vilket innebär att sökande
skall erhålla en besvärshänvisning med information om hur hen kan överklaga
socialnämndens beslut
Vid frånvaro på grund av sjukdom gäller samma regler som för arbetstagare på den
reguljära arbetsmarknaden.
Grundprincipen är att den som är arbetslös och deltar i en arbetsmarknadspolitisk
åtgärd, läser på SFI eller har annan sysselsättning ska delta i aktiviteten på heltid eller i
den omfattning som avtalats.
Om man är arbetslös och deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, läser på SFI eller
har annan ersättning kan man ha rätt till ledighet under sommarperioden (juni, juli,
augusti) Har man följt sin planering i insatsen genereras en semesterdag per månad,
max 12 dagar per år. Ledigheten ska ske i samråd med socialsekreterare på
försörjningsstöd och den verksamhet klienten befinner sig i. Ledigheten ska anpassas
utifrån verksamheten och planeras på sådant sätt så att den i möjligaste mån inte
inkräktar på personens sysselsättning. Vid tillfällen som en verksamhet stänger, t.ex.
under semesterperiod, så bör annan planering ses över så att klienten ändå kan
bedömas göra den hen kan för att närma sig självförsörjning utifrån sina
förutsättningar.
Vid övrig frånvaro görs alltid individuella bedömningar.

4.6 Jobbstimulans
Jobbstimulansen (Prop. 2012/13:94) är en särskild beräkningsregel för inkomster av
anställning och regleras i 4 kap. 1 b § SoL. Den innebär att 25 % av nettoinkomst av
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anställning under vissa förhållanden inte ska beaktas vid prövningen av ekonomiskt
bistånd.

5. Kontroller
För att handläggare skall kunna avgöra om en enskild har rätt till ekonomiskt bistånd behövs
ett underlag för bedömning och beräkning. Om en enskild trots särskild begäran inte förser
handläggaren med det underlag som behövs eller motsätter sig att handläggaren tar
nödvändiga kontakter, bör i regel avslag ges.

5.1 Inkomster och utgifter
Kostnader i form av hyra och andra utgifter samt uppgifter om lön och andra inkomster ska
alltid verifieras av den bidragssökande. Muntliga uppgifter om utgifter eller inkomster ska
aldrig godtas. Kompletterande uppgifter begärs med ett sista svarsdatum. Om begärda
uppgifter inte inkommer kan utredningen inte slutföras och ansökan avslås.

5.2 Beräkningsperiod
Vid nybesök ska de två närmast föregående månadernas inkomster redovisas, liksom
innevarande månads inkomst (sammanlagt 3 månader). Till grund för beslut bör i regel enbart
de inkomster medräknas som hushållet hade kalendermånaden före den månad som
beräkningen avser. Inkomstförfrågan ska dock alltså göras för ytterligare en månad bakåt i
tiden eftersom även dessa inkomster kan komma att räknas med om de är mycket höga eller
avsedda för en viss längre tidsperiod, som till exempel ett avgångsvederlag.
Tidigare inkomster kan också komma att medräknas om omständigheterna i det enskilda fallet
är sådana att det kan anses ha varit den sökandes ansvar att planera sin ekonomi på så sätt att
tidigare överskott sparats. (Jämför RÅ 1997 ref. 2 samt RÅ 1994 ref. 50)

5.3 Kontroll via Försäkringskassan SSBTEK (Sammansatt bastjänst för
ekonomiskt bistånd)
Kontroll sker via SSBTEK genom verksamhetssystemet. Där framgår inkomstuppgifter från
statliga myndigheter och organisationer. Kontroller görs vid nybesök samt löpande. Via
SSBTEK erhålls uppgifter om inkomster i form av till exempel sjukpenning, samt vissa
ersättningar som beviljas genom Arbetsförmedlingen såsom till exempel aktivitetsstöd,
aktivitetsersättning. Information om att denna kontroll görs ska meddelas till varje ny
besökare. Kontroll mot SSBTEK görs först efter det att ansökan inlämnats och innebär inte att
klientens egen uppgift kan utelämnas.

5.4 Bilregistret och fastighetsregistret
Kontroll avseende eventuellt innehav av bil samt fastighet ska ske både vid nybesök och därefter
regelbundet.

5.5 Löneavdrag
Bidragsgrundande inkomst är utbetald nettolön/förmån. Eventuella löneavdrag gällande exempelvis
underhåll, datorinköp, kost, förskott, införsel, kvarskatt läggs till inkomsten under förutsättning att den
enskilde själv kunnat styra avdraget. Kontroll hos Kronofogden kan göras vid behov i syfte att ta reda
på om den enskilde har rätt förbehållsbelopp.
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5.6 Övriga kontroller
De vanligaste nödvändiga kontrollerna är identitet, civilstånd, tillgångar, arbetssökande,
medborgarskap och uppehållstillstånd. Det är dock den individuella ansökan som blir
avgörande för om ytterligare kontroller blir nödvändiga för utredningen.

6. Tillgångar
Om den sökande har lätt realiserbara tillgångar ska dessa normalt realiseras och nyttjas först,
eftersom det är ett sätt för den sökande att på egen hand tillgodose sina behov, eller minska
ner på biståndsbehovet.

6.1 Sparade medel
Huvudregeln är att vid nyansökan ska sparade medel användas innan bistånd kan bli aktuellt.
Försörjningsstödet bygger på att hushållet ska kunna planeras på längre sikt. Konstruktionen
innebär att ett visst sparande till, till exempel inköp av kläder etc. förutsätts. I fall då bistånd
utgår löpande måste därför ett visst sparande accepteras vid prövningen.
Om sökande haft inkomster överstigande biståndsnormen tidigare och därav sparat medel,
föreligger ingen rätt till bistånd. Det samlade sparandet ska alltid tas i anspråk vid ansökan om
extra bistånd till kostnader som redan täckts av bistånd inom försörjningsstödets ram.

6.2 Bilinnehav
Bil och andra fordon (till exempel båt, motorcykel) representerar en tillgång som genom att
säljas kan avhjälpa bidragsbehovet. Fordonsinnehav accepteras därför inte.
Krav på avyttrande av bil bör inte ställas i de fall den enskilde måste ha bil
• i sitt arbete
• av medicinska eller sociala skäl
Även i ovanstående fall ska bedömning göras restriktivt och om bilens värde är högre än ett
halvt basbelopp bör också byte till en billigare bil aktualiseras.
Bil utöver basbelopp kan godtas vid särskilda skäl, till exempel stor familj.
Som fordonsägare betraktas den som är registrerad ägare, Om bilen överlåtes till annan räknas
överlåtelsesumman som inkomst, under förutsättning att den är rimlig i förhållande till bilens
värde. Värderingsbevis kan infordras.
Skälig rådrumstid, dock högst en månad, bör tillämpas vid försäljning av bil. Kostnader
förknippade med bilinnehavet, såsom drivmedel, underhåll med mera, berättigar inte till
bistånd.
Bil och andra fordon (till exempel båt, motorcykel) representerar en tillgång som genom att
säljas kan avhjälpa bidragsbehovet. Fordonsinnehav accepteras därför oftast inte.
Socialtjänsten måste i sin bedömning bland annat ta hänsyn till det som sägs i 1 kap. 1 § och 4
kap. 1 § SoL: socialtjänstens uppgift är att utforma biståndet så att det hjälper människor att
leva ett självständigt liv och att bidra till att hitta långsiktiga lösningar på människors
försörjningsproblem. Det innebär inte generellt att den enskilde har rätt till bistånd för
bilkostnader om han eller hon väljer att bosätta sig eller bo kvar på en plats där tillgång till bil
är praktiskt nödvändigt.
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I det enskilda fallet måste socialtjänsten exempelvis ta hänsyn till möjligheterna att minska
eller eliminera behovet av bilresor genom att byta bostad. Men om det finns särskilda skäl kan
den enskilde beviljas bistånd under en övergångsperiod (RÅ 1989 ref 99).
Innehav av bil bör inte vara ett hinder, om den enskilde måste ha bil
 i sitt arbete
 för att kunna ta sig till och från sin dagliga sysselsättning, t.ex. därför att allmänna
kommunikationsmedel inte har rimlig turtäthet eller finns inom rimligt avstånd från
bostaden
 för att skjutsa barnet eller barnen till förskoleverksamhet
 av medicinska eller sociala skäl, t.ex. för att ett barn ska kunna umgås med sin
förälder eller
 för att hen riskerar att bli utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående
Även i ovanstående fall ska bedömning göras restriktivt.
Socialnämnden bör i vissa fall kunna aktualisera byte till en billigare bil, om bilens värde är
högre än ett basbelopp. Denna summa ska ses som ett riktmärke som i någon mån garanterar
att bilen håller en viss kvalitet. Socialstyrelsen har inte tagit ställning till vilket värde en bil
kan få ha utan att räknas som en realiserbar tillgång. Av rättspraxis framgår dock att fordon,
trots låga värden, ansetts vara realiserbara tillgångar.
Om den enskilde på grund av funktionsnedsättning har en specialanpassad bil, bör denna,
oavsett värde, inte räknas som en tillgång.
Som fordonsägare betraktas den som är registrerad ägare, Om bilen överlåtes till annan räknas
överlåtelsesumman som inkomst, under förutsättning att den är rimlig i förhållande till bilens
värde. Värderingsbevis kan infordras.
Skälig rådrumstid, dock högst lämpligen en månad, bör tillämpas vid försäljning av bil.

6.3 Fastigheter och andra realiserbara tillgångar
Grundprincipen är att den sökande ska realisera sina tillgångar innan rätt till bistånd
föreligger.
Det kan till exempel handla om aktier, försäljning av en fritidsfastighet, värdefull konst,
antikviteter med mera som inte kan hänföras till kategorin bruksföremål.
Efter individuell prövning kan undantag göras om biståndsbehovet bedöms som mycket
kortvarigt (aldrig mer än tre månader) och om det finns andra särskilda skäl.
Egen fastighet – bostadsrätt
En villa eller en bostadsrätt ska betraktas som realiserbar tillgång om en försäljning bedöms
kunna ge ett intäktsöverskott som motiverar åtgärden och det finns möjlighet att ordna annat
boende.
Fritidshus eller andra realiserbara tillgångar
Vid innehav av fritidshus bör bistånd i princip inte beviljas. Vid avyttring av värdeföremål
måste rimligt rådrum godtas. Med längre rådrumstid än tre månader ska dock särskilda skäl
föreligga.
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7. Normberäkning
För att beräkna det totala behovet av ekonomiskt bistånd ska en normberäkning göras.
Hushållets försörjningsstödsbehov framkommer genom att normens grundbelopp, riksnormen
och eventuella tilläggsbelopp, samt vid behov skäliga faktiska kostnader, läggs samman. För
att få fram biståndsbehovet avräknas sedan samtliga inkomster och realiserbara tillgångar som
den sökande förfogar över.
Normunderskott som understiger 50 kronor utbetalas inte, utan hänförs till eventuellt
kommande utbetalning.

8. Dokumentation, upprättande av individuell plan och
beslut
Socialtjänsten har skyldighet att dokumentera sin verksamhet. Särskilt viktigt är det i
samband med myndighetsutövning. Den enskilde ska hållas underrättad om den
dokumentation som förs om honom eller henne och rätten att ta del av all dokumentation. Om
den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig ska detta antecknas.
Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med
honom eller henne. För genomförande av beslut krävs planering. I samtliga ärenden där
försörjningsstöd beviljats ska det finnas en individuell plan som utformats tillsammans med
klienten.
Uppföljning av den individuella planen ska göras en gång per månad eller vid tidpunkt som
framkommer i den individuella planen.

8.1 Individuell plan, en övergripande plan
En individuell plan är ett hjälpmedel som används för att få till stånd ett målinriktat arbete.
Planen används för ärenden där handläggaren har en fortlöpande kontakt med den enskilde.
Den används som en överenskommelse mellan den enskilde och handläggaren om hur ett
visst problem ska lösas. Även om den enskilde inte fullföljer sin del av arbetsplanen kan hans
ärende fortfarande prövas.

8.2 Beslut
Varje ansökan ska, efter utredning, avslutas med ett beslut där det klart ska framgå vad som
begärts och vad som beviljas respektive avslås. Beslutet ska utformas som ett svar på
framställan, vilket innebär att det ska framgå om ansökan är beviljad i sin helhet eller endast
till någon del och i så fall vilken del. Även i den del ansökan avslås ska detta framgå av
beslutet.
Beslutsfattare beträffande ekonomiskt bistånd framgår av fastställd delegationsförteckning.
Kopia av ekonomisk utredning och beslut med motivering skickas till sökande, vid avslag
med möjlighet till förvaltningsbesvär, med besvärshänvisning. Originalhandlingarna sparas i
ärendets akt.
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9. Försörjningsstöd – riksnormen
Försörjningsstöd enligt 4 kap 3 §, 1 stycket, 1 punkten i Socialtjänstlagen beräknas enligt en
och samma norm för hela riket, vilken anges i 2 kap 1 § socialtjänstförordningen. Normens
nivå föreskrivs av regeringen på grundval av olika prisundersökningar rörande olika
hushållstypers baskonsumtion. Kostnaderna får dock beräknas både högre och lägre än
riksnormen om det finns särskilda skäl för detta.
Fram till och med år 2011 har riksnormen varje år även fördelats på behovsposterna, men från
och med år 2012 har Socialdepartementet beslutat att inte fördela riksnormen på
behovsposterna. Detta lämnas alltså till kommunerna. Storfors kommun fortsätter med den
procentuella fördelning som gjorts sedan tidigare. Viss korrigering har gjort för att stämma
bättre överens med Konsumentverkets rekommendationer.
Riksnormen omfattar åtta budgetposter:
Personliga kostnader
– Livsmedel
– Kläder och skor
– Lek och fritid
– Barn och ungdomsförsäkring
– Hälsa och hygien
Gemensamma kostnader
– Förbrukningsvaror
– Dagstidning
– Telefon

9.1 Personliga kostnader
Livsmedel

Beräkning av livsmedelskostnaderna utgår från en fyraveckorsmatsedel som följer
Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. Utgångspunkten är att all mat lagas hemma,
vissa halvfabrikat ingår samt inköp av allt matbröd. Livsmedelskostnaden för ensamhushåll är
något högre eftersom vissa kostnader kan bli högre än för flerpersonshushåll.
Kläder och skor

Summan ska täcka det vardagliga behovet av kläder och skor under hela året. Kostnader för
skoreparationer och kemtvätt ingår också.
Fritid och lek

Utgiftsposten gäller kostnader för sådana aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet
till. Aktiviteterna gäller både inomhus och utomhus, viss motion och kultur.
Barn och ungdomsförsäkring
I posten ingår kostnad för barn- och ungdomsförsäkring.
Hälsa och hygien

Gäller kostnader för den personliga hygienen till exempel tvål, tandkräm, blöjor och
mensskydd. Kostnaderna omfattar även hårklippning. Kostnad för preventivmedel ingår inte
och behöver vid behov alltså beviljas som ett tillägg.
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9.2 Gemensamma hushållskostnader
Förbrukningsvaror
Här återfinns varor som behövs för städning och för vård av kläder och skor, som till exempel
diskmedel, tvättmedel, påsar till dammsugare, glödlampor och skokräm.
Dagstidning, telefon med mera
I denna post ingår helårsprenumeration för dagstidning, avgift för TV-licens och avgifter för
telefon. Vissa kostnader för att skicka kort och brev ingår också.
Kostnadsberäkningarna återspeglar en skälig konsumtionsnivå, det vill säga, varken en
miniminivå eller lyxnivå. Beloppen ska täcka kostnader för de produkter som behövs i ett
hushåll för att man på ett tillfredsställande sätt ska kunna klara vardagens behov.
Beräkningarna innehåller ett visst sparutrymme för inköp eller ersättning av
sällanköpsprodukter, till exempel en cykel till barn eller dyrare klädesplagg. Det innebär alltså
att man under en tid ska ha kunnat spara en del av beloppet i riksnormsposten för att kunna
köpa sällanköpsprodukter. Riksnormens belopp är uppdelade på olika hushållstyper och
åldersintervall.
I korthet baserar sig beloppen i riksnormen på följande:
• Livsmedel: Kostnader för en näringsmässigt fullvärdig och varierad kost enligt
Livsmedelsverkets näringsrekommendationer till frukost, lunch, middag och 2–3 mellanmål.
Utgångspunkten är att man lagar all mat hemma.
• Kläder och skor: Kostnader för vanliga kläder och skor för olika årstider och väder samt för
vardag, fritid och något festligare tillfällen. Utgångspunkten är normalt slitage av kläder och
skor. Även tillbehör som paraply, armbandsur och väskor.
• Lek och fritid: Kostnader för vanliga fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus samt viss
motion och kultur. Även en viss kostnad för mobiltelefon ingår.
• Hygien: Kostnader för den personliga hygienen inklusive hårklippning och rakapparat, varor
för skötsel av småsår med mera. Preventivmedel ingår inte.
• Barn- och ungdomsförsäkring: Kostnader för premie för gruppförsäkring eller individuell
försäkring som gäller för sjukdom och olycksfall.
• Förbrukningsvaror: Kostnader för toalett- och hushållspapper, batterier och glödlampor, och
för dagligvaror som behövs för vård och skötsel av bostaden och av kläder och skor, till
exempel disk- och tvättmedel.
• Dagstidning och telefon: Kostnader för helårsprenumeration av en dagstidning samt
månads- och samtalsavgifter för telefonsamtal inom Sverige.
De fem första posterna kallas personliga kostnader (livsmedel, kläder och skor, lek och fritid,
hygien, försäkring) och de två sista gemensamma hushållskostnader (förbrukningsvaror,
dagstidning och telefon). Riksnormen för ett hushåll per månad utgör summan av de
personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma
hushållskostnaderna.
Riksnormen anges som totalsummor för personliga kostnader och för gemensamma
hushållskostnader i 2 kap. socialtjänstförordningen. Totalsummorna för de personliga
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kostnaderna är beräknade för barn och ungdomar i olika åldersgrupper och för vuxna
ensamstående respektive samboende

9.1 Förhöjning av normen
Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl kan försörjningsstödet enligt norm beräknas till en
högre nivå. Det gäller när någon har förhöjda kostnader för en eller flera av de budgetposter
som ingår i riksnormen och om dessa kostnader inte täcks av annan ersättning som
handikappersättning eller vårdbidrag, omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning. Förhöjda
kostnader kan bero på till exempel behov av särskild kost eller extra stort behov av telefon
eller tidningar. Om den enskilde, till exempel på grund av funktionsnedsättning eller andra
skäl har svårigheter att upprätthålla kontakten med andra människor eller delta i samhällslivet
och därför har extra utgifter, för t.ex. telefon och tidningar eller fritidsaktiviteter, som inte
täcks av annat särskilt stöd, kan förhöjning av normen vara skälig.

9.2 Kosttillägg
Skälet till behov av särskild kost ska alltid styrkas med läkarintyg. Det ska framgå av intyget
hur länge läkarens bedömning gäller. Vid behov kan tillägg göras för fördyrad kost enligt
Konsumentverkets beräkningar av förhöjda matkostnader. Beräkningarna kan beställas från
Konsumentverket. Om den sökande har väsentligt ökade matkostnader, ska möjligheten till
handikappersättning/merkostnadsersättning undersökas. Vid vissa sjukdomar kan den sökande
vara i behov av särskilt näringstillskott. I de fall näringstillskott är ordinerat av läkare kan
normen höjas med merkostnaden om det inte står helt klart att näringstillskottet ersätter vanlig
mat och inte innebär någon merkostnad.

9.5 Telefon, tidningar
Om en person på grund av medicinska eller särskilda sociala skäl har svårigheter att
upprätthålla kontakter kan det finnas behov av att i högre utsträckning än andra använda
telefon och läsa tidningar. Det kan röra sig om äldre eller fysiskt eller psykiskt
funktionshindrade med låg inkomst som inte har rätt till handikappersättning. I dessa fall kan
skälig kostnad för telefon eller tidningar räknas in i månadsbehovet istället för den beräknade
kostnaden i normen.

9.6 Lek- och fritidsartiklar för barn
Efter individuell prövning kan bistånd till högre belopp än vad som ingår i normen även
beviljas till lek- och fritidsartiklar för barn om de är av vikt för barnets utveckling och behov
av stimulans.

9.3 Särskilda skäl att beräkna normen till en lägre nivå
Vid följande situationer kan det finnas särskilda skäl att beräkna normen till en lägre nivå:
akut nöd, kortare vistelser i kommunen, reducerade kostnader i samband med exempelvis
heldygnsvård samt när det är uppenbart att biståndet inte används till vad det är avsett för,
t.ex. vid aktivt missbruk.
Akut bistånd (till exempel matpengar och medicin)
Med hänvisning till kommunens yttersta ansvar enligt 2 kap. 1 § SoL och 2 a kap. 1 § ska en
så kallad nödprövning göras om sökande hävdar att en nödsituation föreligger. Ekonomiskt
bistånd till akuta behov för uppehället kan beviljas efter en individuell prövning. Vid
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bedömning av rätt till akut bistånd i form av uppehälle utöver norm så ska en restriktiv linje
hållas.
Information ska lämnas till den sökande om det egna ansvaret att planera sin ekonomi för att
undvika att en nödsituation uppstår samt att bedömningen vid återkommande begäran kan bli
restriktiv.
Vid förlust eller stöld så ska sökande i första hand hänvisas till sitt försäkringsbolag. Här är
det viktigt att informera om och väga in den sökandes ansvar att förvara sina tillgångar på ett
betryggande sätt.
Barnfamiljer i behov av akut ekonomiskt bistånd ska särskilt uppmärksammas. Om behovet
av akut bistånd är upprepat och det finns barn med i hushållet ska det övervägas om behovet
kan vara ett uttryck för att det kan finnas anledning till oro för barnens hälsa och utveckling.
Bedömning ska göras i samråd med enhetschef.
Handläggare kan bevilja matpengar under utredningstid vid nyansökan.
Missbruk
Enligt SoL 4 kap. 3 § får nämnden i enskilda fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå om
det finns särskilda skäl till detta. Det kan ”(…) vara uppenbart att den enskilde inte har vissa
kostnader som ingår i riksnormen. Det kan t.ex. gälla en missbrukare som uppenbart inte
använder biståndet till vad det är avsett för.”. (prop. 1996/97:124 s.170).

10. Försörjningsstöd – skäliga kostnader utanför
riksnormen
Försörjningsstöd enligt 4 kap 3 §, 1 stycket, 2 punkten, SoL består av skäliga kostnader för
utgifter inom dessa fem olika poster:
– boende
– hushållsel
– hemförsäkring
– arbetsresor
– avgift till fackförening och arbetslöshetskassa
Skäliga faktiska kostnader vid behov ska alltid verifieras förutom i de fall räkningarna betalas
direkt av socialförvaltningen. När det gäller hyreskostnader bör föregående månads betalda
hyra verifieras.

10.1 Boende
Att ha ett boende är en förutsättning att tillvaron i övrigt ska fungera. Trots detta finns ingen
lagstadgad generell rätt till bostad. I första hand är det den enskildes ansvar att planera för sitt
liv både gällande ekonomi och bostad.
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Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är skälig boendekostnad bör vara vad en
låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Kostnaden bör även relateras
till hyresnivån hos allmännyttiga bostadsföretag eller andra större bostadsföretag på orten.
Boendekostnaderna ska vara skäliga i förhållande till antalet personer i hushållet.
Allmännyttans kvadratmeter ska vara vägledande vid bedömning av rimlig boendekostnad i
kommunen. Det enskilda hushållet ska i möjligaste mån söka påverka sin boendekostnad så
att hushållet kan bli självförsörjande. En utgångspunkt för bedömning av bostadens lämpliga
storlek är att äldre barn ska erhålla möjlighet till eget sovrum. Yngre barn bör kunna dela på
sovrum. Gällande umgängesbarn och bostadens lämpliga storlek görs individuell prövning
utifrån barnets ålder och familjens situation.
Vid oklarheter kring boende bör ett hembesök göras. Det kan t.ex. vara när det finns
oklarheter kring samboskap, om personen bor inneboende eller har andrahandskontrakt där
skäligheten och riktigheten behöver utredas.
Boendekostnader beräknade på faktiska kostnader vid Stiftelsen Björkåsen i Storfors
kommun. Riktlinjerna är vägledande och skall inte betraktas som bindande i det enskilda
fallet. I fråga om högre boendekostnader ska detta beslutas av enhetschef i samråd med
socialsekreterare.
Högsta godtagbara boendekostnad
Familjemedlemmar

Högsta godtagbara
kostnad

Högsta godtagbara boyta
- antal rum

1-2 vuxen (ålder 18-25 år)

3 709 kr

1 rum och kök

1-2 vuxna (över 25 år)

5 004 kr

2 rum och kök

1 vuxen + 1 barn

5 004 kr

2 rum och kök

1-2 vuxna + 1-2 barn

5 692 kr

3 rum och kök

1-2 vuxna + 3-4 barn

6 746 kr

4 rum och kök

1-2 vuxna + 5 barn och
flera

8 863 kr

4-5 rum och kök

Högsta godtagbara boendekostnad 2021
Familjemedlemmar

Högsta godtagbara
kostnad

Högsta godtagbara boyta
- antal rum
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1-2 vuxen (ålder 18-25 år)

3 792 kr

1 rum och kök

1-2 vuxna (över 25 år)

5 117 kr

2 rum och kök

1 vuxen + 1 barn

5 117 kr

2 rum och kök

1-2 vuxna + 1-2 barn

5 820 kr

3 rum och kök

1-2 vuxna + 3-4 barn

6 898 kr

4 rum och kök

1-2 vuxna + 5 barn och
flera

9062 kr

4-5 rum och kök

10.2 Hyresrätt
Bistånd lämnas till faktisk bostadshyra i den mån bostadens yta och standard med hänsyn till
familjens storlek, sammansättning, hälsotillstånd, förekomst av rörelsehinder och övriga
föreliggande omständigheter kan anses som skälig. Nivån på boendekostnaderna i Storfors
liksom faktisk tillgång på bostäder är andra faktorer som är väsentliga vid bedömning av
vilken boendekostnad som skall accepteras.
Om behovet av försörjningsstöd kan antas bli kortvarigt (högst 4 månader) kan bistånd
lämnas även i de fall bostadskostnaden bedöms som alltför hög. Vid långvarigt behov ska
möjligheten att byta bostad undersökas. Hänsyn ska då tas till barnets situation med tanke på
skolgång och kamrater, om byte av bostad innebär byte av bostadsområde. Om familjen inte
medverkar till detta, ska bistånd utgå endast till skälig bostadskostnad. Som en del i
boendekostnaden räknas kabel TV:s basutbud.
Observera vid beräkning av faktisk hyra, att kostnader för medlemskap i hyresgästförening
och kostnader för parkeringsplats/garage kan vara inräknade i beloppet på hyresavin. Sådana
kostnader ska normalt dras av. Förseningsavgift kan vara en godkänd utgift om orsaken att
avgiften uppkommit härrör från socialförvaltningens handläggning i ärendet.

10.3 Egen fastighet (bostadsrätt eller villa)
Fastighetsinnehav innebär en tillgång som kan säljas och därmed undanröja behovet av bistånd.
Huvudprinciper:

a) Om behovet av försörjningsstöd kan antas bli kortvarigt (högst 4 månader) kan boende i
egen fastighet accepteras, med maximalt högsta godtagbara boendekostnad.
b) Om utredning visar att behovet av försörjningsstöd kan antas bli längre än kortvarigt
och/eller om boendet i sig skapar biståndsberoende ska den sökande redan vid nybesök
uppmanas försälja fastigheten.
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c) Om utredning visar att familjen saknar möjlighet att framöver själva bekosta boendet
och/eller om boendet i sig skapar biståndsberoende ska den sökande uppmanas försälja
fastigheten.
d) Ett rådrum om 3-6 månader accepteras under förutsättning att den sökande aktivt verkar för
försäljning av fastigheten och har anmält detta till mäklare. Observera att bankerna brukar
acceptera anstånd med betalning om fastigheten lämnats till försäljning.
Beräkning:

När det gäller bedömning huruvida kostnad för bostadsrättslägenhet eller annan fastighet är
skälig, ska kostnaden jämföras med skälig boendekostnad på orten. Här ska den verkliga
bostadskostnaden beräknas, med hänsyn taget till skattejämkning.
För att beräkna om bostadskostnaden är skälig, får man fram beräkningsunderlaget för biståndsprövningen
genom att summera följande poster:

– renhållning
– sotning
– vatten
– uppvärmning
– skuldränta
– villaförsäkring
– tomträttsavgift
– fastighetsskatt
Således godtas ränte- och övriga kostnader under förutsättning att de ligger inom ramen för en
skälig bostadskostnad. I detta sammanhang är det viktigt att bevaka att den enskilde tar
tillvara möjligheten till skattejämkning.
När det gäller amorteringar, så anses det inte rimligt att genom ekonomiskt bistånd bidra till
den enskildes kapitalbildning. Istället ska den biståndssökande av banken begära uppskov
med amorteringarna.
Observera att i vissa fall finns lån som intecknats i fastigheten och använts för att skaffa
kapitalvaror. Räntor på dessa lån ska inte räknas in. Vid lågt belånade fastigheter bör klienten
uppmanas att undersöka möjligheten till ytterligare belåning av fastigheten för att på så sätt
undanröja biståndsbehovet.
Vid beräkning av boendekostnad ska ”Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och
högsta godtagbara bostadskostnad” användas och beräkning ska redovisas i beslu
När det gäller bedömning huruvida kostnad för bostadsrättslägenhet eller annan fastighet är
skälig, ska kostnaden jämföras med skälig boendekostnad på orten.
Bostadsrätt
Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden för en
bostadsrättslägenhet beakta månadsavgiften, uppvärmningskostnaden och räntekostnaden för
lån som tagits för inköp och underhåll eller liknande av lägenheten. Nämnden bör även beakta
om den enskilde har rätt till skattejämkning för räntekostnaden.
Villa
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För att beräkna om bostadskostnaden är skälig, får man fram beräkningsunderlaget för
biståndsprövningen genom att summera följande poster:
– uppvärmning
– vatten och avlopp
– sophämtning
– försäkring
– tomträttsavgift
– fastighetsskatt
– räntekostnad för lån som tagits för inköp och underhåll eller liknande för fastigheten
Således godtas ränte- och övriga kostnader under förutsättning att de ligger inom ramen för en
skälig bostadskostnad. I detta sammanhang är det viktigt att bevaka att den enskilde tar
tillvara möjligheten till skattejämkning för räntekostnaden och tomträttsavgäld.
När det gäller amorteringar, så anses det inte rimligt att genom ekonomiskt bistånd bidra till
den enskildes kapitalbildning. Istället ska den biståndssökande av banken begära uppskov
med amorteringarna.
Observera att i vissa fall finns lån som intecknats i fastigheten och använts för att skaffa
kapitalvaror. Räntor på dessa lån ska inte räknas in. Vid lågt belånade fastigheter bör klienten
uppmanas att undersöka möjligheten till ytterligare belåning av fastigheten för att på så sätt
undanröja biståndsbehovet.
Vid beräkning av boendekostnad ska ”Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och
högsta godtagbara bostadskostnad” användas och beräkning ska redovisas i beslutet.

10.4 Bostadsrätt
Samma regler gäller som för egen fastighet. Observera att i likhet med vad som sagts om egen
fastighet utgör innehav av lägenhet med bostadsrätt en tillgång som kan säljas och därmed
undanröja biståndsbehovet.
Bostadskostnad i bostadsrättslägenhet utgörs av avgift till bostadsrättsförening och eventuell
ränta på lån till insatsen. Bistånd kan utgå motsvarande högsta godtagbara boendekostnad.
Vid beräkning av boendekostnad ska ”Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och
högsta godtagbara bostadskostnad ” användas.

10.5 Andrahandskontrakt
Det ska eftersträvas att andrahandskontrakt är godkända av hyresvärd. Det är dock inte ett
krav för att få kostnaden medräknad utom i de fall då hushållet går miste om bostads-bidrag
genom att hyra utan godkänt andrahandskontrakt. Det gäller barnfamiljer och personer 18-28
år som genom bostadsbidrag kan tillgodose sitt behov helt eller delvis på annat sätt än genom
försörjningsstöd. För andrahandsboende gäller beträffande skälig standard och kostnad, krav
på flyttning med mera, samma regler som vid förstahandskontrakt. Begärd andrahandshyra
ska accepteras om den är skälig utifrån den sökandes behov. Socialtjänsten har ingen rätt att
utreda förstahandshyresgästens förhållanden. Är hyran högre än fastställd högsta godtagbara
hyra och biståndsbehovet mer än kortvarigt, ska sökanden på samma sätt som vid
förstahandskontrakt uppmanas sänka sina boendekostnader, om det inte finns skäl som talar
emot.
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10.6 Följande gäller speciellt vid andrahandsboende
• Den sökande bör vara folkbokförd på adressen.
• Lägenhetsinnehavaren ska inte vara folkbokförd på samma adress. Är lägenhetsinnehavaren
folkbokförd på samma adress utgår endast kostnad för halva hyran.
• Skriftligt avtal mellan sökanden och förstahandshyresgästen ska uppvisas.
Om dessa villkor inte kan uppfyllas måste en individuell bedömning göras utifrån den
sökandes sociala situation och möjligheter att skaffa annat boende. Vid andrahandsuthyrning
som inte är godkänt ska individen uppmanas att söka bostadsbidrag som inneboende.

10.7 Inneboenderum
Hyran för inneboenderum ska bedömas utifrån vad den sökande disponerar enligt uppvisat
avtal med hyresvärden. Den faktiska hyran ska beviljas om den inte är oskälig. I normalfallet
är 1 500 kr per månad att beakta som skälig kostnad för inneboende. Vid bedömning av rätt
till boendekostnaden ska det i utredningen anges vilken typ av boende som föreligger och hur
boendekostnaden beräknats. De som lever i hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren bör
inte räknas som inneboende.

Hushållsgemenskap
Här innefattas personer som lever i hushållsgemenskap utan att vara sambo. Det kan t.ex. vara
ett inneboende vuxet barn eller en förälder (SOSFS 2013:1).
Försörjningsstöd i Storfors kommun tillämpar inte Riksförsäkringsverkets föreskrifter
(RFFS1998:9) för beräkning av boendekostnad vid hushållsgemenskap. Huvudregeln i
Storfors kommun är att boendekostnaden räknas fram genom att den delas med totalt antal
personer som är boende på adressen. Om en person eller en familj uppbär försörjningsstöd
och ett vuxet barn, en förälder eller annan släkting flyttar in ska dessa bidra med sin del till
hyran, bruttohyran eller kostnad för boendet (se avsnitt ovan kring egen fastighet) delad på
antal personer i hushållet

Andra boendeformer
Vid andra boendeformer, t.ex. husvagn, beräknas den faktiska boendekostnaden efter
omständigheterna i varje enskilt fall och bedömning görs om boendekostnaden är skälig.

Akut/tillfälligt boende
Vid ansökan om boende på vandrarhem eller annat akut boende så ska bedömning göras
restriktivt. Utredning behöver göras gällande boendesituationen och om behovet kan
tillgodoses på annat sätt. Beviljande av boende på vandrarhem ska enbart beviljas under en
kortare period. Det är det billigaste alternativet, som gör att sökande uppnår skälig
levnadsnivå, som ska beviljas. Det är viktigt att den sökande själv bidrar till att lösa
situationen, utifrån sin förmåga, genom att leta bostäder i och utanför Storfors och genom att
göra vad denne kan för att bidra till sin försörjning. Bedömning ska alltid göras i samråd med
enhetschef.
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10.2 Hushållsel
Skäliga faktiska kostnader för hushållsel medräknas som godkänd utgift i beräkningen mot
uppvisande av kvitto. Vid inneboendekontrakt delas elkostnaden på antalet personer som bor i
bostaden (om elkostnad inte ingår i hyran). Som stöd i bedömningen av vad som kan anses
som skälig förbrukning av hushållsel, se listan nedan, som är från Konsumentverket.
Kostnader för eluppvärmning tas inte med här, utan i boendekostnaden. Observera också att
förbrukningen för hushåll som bor i egna hus i regel är högre även om de inte har
eluppvärmning. Ofta har dessa hushåll fler apparater som drar ström.
Beräknad månadsförbrukning i lägenhet i flerbostadshus:
1 person 180 kWh/månad
2 personer 240 kWh/månad
3 personer 280 kWh/månad
4 personer 340 kWh/månad
5 personer 380 kWh/månad
6 personer 430 kWh/månad
7 personer 460 kWh/månad

10.2 Hushållsel
Bistånd till hushållsel ska beviljas om kostnaden bedöms skälig och sökanden i övrigt är
berättigad bistånd. I fråga om skäliga kostnader så behöver det göras en individuell
bedömning utifrån den sökandes situation. Elförbrukningen kan variera kraftigt på grund av
hushållssammansättning, vitvarornas ålder och kvalité, nyttjande av bostaden, matlagning etc.
Dessutom varierar elförbrukningen både under dygnet och under året.
För vägledning gällande genomsnittlig elförbrukning se Statistiska centralbyrån (SCB) och
Energimarknadsbyrån. SCB har t.ex. tagit fram olika typkunder för el, en normal
energiförbrukning för en mindre lägenhet är ca 2000 kWh/år och en större bostad använder ca
5000 kWh/år. Schablonvärdena gäller bostäder som inte använder el för uppvärmning.
Kostnader för eluppvärmning tas inte med här, utan i boendekostnaden. Observera också att
förbrukningen för hushåll som bor i egna hus i regel är högre även om de inte har
eluppvärmning. Ofta har dessa hushåll fler apparater som drar ström.
Om elförbrukning väsentligt överstiger genomsnittlig elförbrukning bör orsaken till detta
utredas vidare.
Vid inneboendekontrakt delas elkostnaden på antalet personer som bor i bostaden (om
elkostnad inte ingår i hyran).

10.3 Arbetsresor
Kostnad för arbetsresor med allmänna kommunikationer är ett godkänt tilläggsbelopp vid
beräkning av försörjningsstöd. Den kostnad som godkänns är det billigaste färdsättet med
allmänna kommunikationer. I begreppet arbetsresor ingår även resor för att aktivt söka arbete
eller delta i någon form av arbetsmarknadsåtgärder. Behovet av resan ska kunna styrkas

STORFORS
KOMMUN

Sida 29 (64)

genom till exempel vilket jobb som sökts, liksom resekostnaden ska kunna styrkas med till
exempel kvitto på köpt biljett. Även skäliga kostnader för egenavgift vid färdtjänst bör
beaktas.
Vid långvarigt biståndsbehov kan det bli aktuellt att bevilja bistånd till en begagnad cykel
istället som alternativ till de allmänna kommunikationerna.
Individen kan välja att använda eget fordon om allmänna kommunikationer inte kan
tillgodose behovet. Ersättning utgår med motsvarande kostnad för allmänna
kommunikationer. Den enskilde erhåller genom skattemyndigheten jämkning för kostnader
till arbete i enlighet med skattelagstiftning. Eventuell jämkning ska anges på lönebesked och
ska inte räknas som en inkomst, utan hänföras till det som ansökt jämkning avser.

10.4 Hemförsäkring
Bistånd till faktisk skälig kostnad för hemförsäkring (grundskydd, inte tilläggsförsäkringar).
Handläggaren ska uppmana och vid behov medverka till att hemförsäkring tecknas och
betalas löpande. Ersättning utbetalas månadsvis, individen ska uppmanas att ändra försäkring
så att detta möjliggörs.
Vid boende i bostadssocialt kontrakt är hemförsäkring ett krav, som handläggaren ska följa
upp minst var sjätte månad.

10.5 Fackföreningsavgift
Bistånd till avgifter till fackförening eller arbetslöshetskassa ska utgå med det belopp som
gäller för den organisation som den enskilde tillhör. Kostnaden för detta godkänns även vid
arbetslöshet. I det fall det är möjligt att få helt eller delvis reducerad avgift ska i första hand
sådan ansökan göras.

11. Bistånd till livsföring i övrigt
I livsföring i övrigt ingår allt som inte är direkt försörjning, men som en person ändå kan
behöva för att uppnå skälig levnadsnivå. Försörjningsstödet täcker alla regelbundet
återkommande kostnader, till exempel mat, kläder, boende och hushållsel, medan livsföring i
övrigt innebär mer tillfälliga eller sällan förekommande behov.
Om den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat
sätt, kan den enskilde få ekonomiskt bistånd för sin livsföring i övrigt enligt 4 kap 1 § SoL
som kan avse bl.a. kostnader för hälso- och sjukvård, tandvård, glasögon, hemutrustning
flyttkostnader, spädbarnsutrustning, umgängesresor, avgifter för kommunal service,
ansöknings- och förmedlingsavgifter, rekreation, begravning och skulder.
Särskild vikt ska läggas vid barnens situation i enlighet med bestämmelserna i
Socialtjänstlagen.
När åtgärder rör barn ska det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med
barn avses varje människa under 18 år. (1 kap 2 § SoL).
Vid bedömning av bistånd till livsföringen i övrigt kan hänsyn tas till om behovet av
ekonomiskt bistånd bedöms vara/ha varit kort- eller långvarigt. Vid kortvarigt behov,
maximalt tre månader, kan den enskildes möjligheter att själv bekosta det som inte är akut
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beaktas i bedömningen. Vid långvarigt behov av ekonomiskt bistånd kan andra behov av
bistånd livsföringen i övrigt uppstå där tidsaspekten behöver vägas in. (Ekonomiskt bistånd
2013)

11.1 Övrig medicinsk behandling 11.1 Kostnader för hälso- och sjukvård
Utgångspunkten är att kostnader för psykoterapi och övrig medicinsk behandling inte ska
bekostas av socialtjänsten, då sådana insatser bör vara sjukvårdshuvudmannens ansvar att
tillgodose. Det händer dock att läkare inom landstinget ordinerar speciell behandling som inte
kan tillgodoses genom landstingets sjukvård till exempel behandling av kiropraktor. I den
mån det föreligger ett behov och detta inte kan tillgodoses genom landstingets försorg samt
kostnaden inte kan klaras på annat sätt kan bistånd till patientavgift accepteras. Sådant bistånd
beviljas enbart efter individuell prövning med särskild motivering.
Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd för skäliga kostnader för hälso- och sjukvård som
är medicinskt påkallad.
Läkarvård
Bistånd lämnas till kostnad för läkarvård inom ramen för högkostnadsskydd. Kostnaden ska
styrkas och det sker i normalfallet genom uppvisande av högkostnadskortet.
Kostnader för cytologprov; PCR-prov samt aorta-screening godtas. Kostnaden ingår inte i
högkostnadsskyddet.
Psykoterapi
Huvudregeln är att försörjningsstöd inte utgår till psykoterapikostnad.
Alternativ medicinsk behandling
Kostnad för naprapat/kiropraktor kan beviljas efter remiss från läkare och efter uppvisande av
underlag som styrker att kostnaden är betald.
Läkemedel/medicin
Bistånd lämnas till egenavgift för receptbelagda läkemedel som omfattas av
högkostnadsskyddet. Även preventivmedel och vaccin mot livmoderhalscancer godkänns som
utgifter i normberäkningen
Från och med år 2016 är de flesta läkemedel för barn upp till 18 år kostnadsfria. Det gäller
alla läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen.
Vissa läkemedel täcks inte av högkostnadsskyddet, till exempel bantnings- eller
potensläkemedel. Det innebär att samhället inte subventionerar kostnaderna utan den enskilde
får själv stå för alla kostnader. Det är inte meningen att socialtjänsten ska ta över kostnaderna
för dessa läkemedel utan vara mycket restriktiv med att ge bistånd till läkemedel som inte
täcks av högkostnadsskyddet. I individuella fall kan socialtjänsten göra en annan bedömning,
till exempel efter samråd med en läkarkonsult (Ekonomiskt bistånd 2013).
Avbetalning för läkemedel är möjlig hos både Apoteket och de privata apoteksbolagen (tex
apotekskonto/PayEx). Kostnad för avbetalning är att betrakta som en skuld då den uppkommit
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under tidigare period och bör som regel inte godtas. Om faktisk kostnad framgår på
avbetalningsavin och den är inköpt under aktuell period för ansökan samt om kostnaden
bedöms vara godtagbar ska den beviljas.
Sjukresor
Rätt till bistånd föreligger till egenavgift för resor till och från läkare.
Bistånd till resor som är nödvändiga för att hämta ut förskrivna läkemedel, hjälpmedel och
förbrukningsmaterial kan också utgå.
Färdtjänst
För färdtjänst beviljas i normalfallet faktisk avgift (egenavgift).
Observera att kostnad för färdtjänst kan ingå i merkostnadsersättning från FK, och i dessa fall
beviljas inte ekonomiskt bistånd till kostnaden. Bistånd till egenavgift för riksfärdtjänst och
medresenär beviljas i normalfall inte.
Avgift för sjukhusvård
De månatliga kostnaderna för sjukhusvård godkänns i beräkningen som en godkänd utgift
med avdrag på norm för post livsmedel för samma tid (egenavgift).
Akut tandvård
Kostnad för akut tandvård är en godtagbar kostnad. Som akut tandvård räknas akuta
inflammationer och smärttillstånd som fodrar omedelbar behandling. Bistånd får beviljas i
efterhand. Kostnadsförslag krävs inre.
Nödvändig tandvård
Ekonomiskt bistånd prövas i varje enskilt fall. Bedömning grundas på behandlande
tandläkares val av åtgärd och vad denne anser vara nödvändig tandvård. Nödvändig tandvård
kan t.ex. vara åtgärder för att avhjälpa/linda värk, avlägsnande av tandsten och tandvård för
att avhjälpa infektioner. Hit räknas också förebyggande åtgärder mot karies och tandlossning.
Tandvård som i normalfallet inte godtas är t.ex. estetik tandvård, utbyte av fyllningar/kronor,
blekning av tänder och porslins- och guldinläggsterapi.
Avvägning görs om biståndsbehovet beräknas bli kort- eller långvarigt. Om behovet inte är
brådskande och den sökande inom snar framtid inte längre förväntas vara i behov av
ekonomiskt bistånd, kan ansökan avslås eftersom behovet kan tillgodoses genom att avvakta
och invänta egna medel.
Kostnadsförslag ska finnas innan beslut om bistånd fattas, och detta ska innehålla uppgifter
om totala kostnaden och patientdelen. Vid beviljande av kostnadsförslag sätts en
tidsbegränsning för utförande av tandvård utifrån Försäkringskassans karensperiod (som
oftast framgår av kostnadsförslaget), dock högst 6 månader. Därefter krävs nytt
kostnadsförslag för ny bedömning.
Bistånd beviljas inte för kostnad för uteblivet besök.
Självförsörjande och ansöker om tandvård
De som har inkomster som vanligtvis överstiger gällande norm kan beviljas bistånd till
tandvård för att uppnå en skälig levnadsnivå. Men det är som regel inte oskäligt att spara till
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sin tandvård, då tandvårdskostnad i de flesta fall är en förutsägbar kostnad. En utredning och
en individuell bedömning görs.

11.3 Arbetskläder
Bistånd kan beviljas till arbetskläder när någon som varit arbetslös och löpande (mer än tre
månader) uppburit försörjningsstöd, får ett arbete, praktik eller sysselsättning via
arbetsmarknadspolitisk åtgärd, där arbetskläder krävs och dessa inte tillhandahålls av
arbetsgivaren. För arbetsmarknadsåtgärd i socialtjänstens regi kan det förekomma att
skyddskläder kan lånas ut till den sökande, för att återlämnas när praktik upphör. Vid sådana
tillfällen finns inte behov av bistånd till egna arbetskläder.

11.4 Avgift för äktenskapsskillnad
Avgift hos tingsrätten för ansökan om äktenskapsskillnad är en utgift som anses ingå i
Socialtjänstlagens skäliga levnadsnivå, varför ekonomiskt bistånd beviljas efter sedvanlig
prövning.

11.5 Barnomsorgskostnader
Avgift för barnomsorg (förskola, familjedaghem och fritidshem) beräknas som tillägg med
den faktiska kostnaden. Det gäller även när föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga. En
förutsättning för att kunna bevilja bistånd till barnomsorgskostnader ska vara att den sökande
ändrat inkomstuppgift till barnomsorgsavdelningen så att avgiften är satt utifrån korrekta
inkomstuppgifter. I de fall man inte inkomständrat när inkomster sjunkit, till exempel vid
arbetslöshet, ska bistånd inte utgå. Handläggare bör alltid informera om att ändrad inkomst
måste anmälas till Marita Sjöberg (ekonom). (läs vidare barnomsorgsskuld)

11.6 Barns fritidsaktiviteter
Kostnaderna enligt riksnormen bör beräknas till en högre nivå om det är en förutsättning för
att barnet/barnen ska kunna delta i fritidsaktiviteter. Senast i samband med att en familj under
ett års tid kontinuerligt erhållit ekonomiskt bistånd ska handläggare bjuda in både vuxna och
barn i hushållet för ett samtal om barnets/barnens situation. Vid prövning av särskilt tillägg
för barns fritidsaktiviteter bör jämförelse göras mellan angiven schablonnorm för fritid/lek
samt den faktiska kostnaden för fritidsaktiviteten. En skälighetsbedömning ska göras utifrån
val av fritidsaktivitet samt aktivitetens kostnad. Som riktmärke ska användas vad barn i en
låginkomsttagarfamilj normalt kan delta i.
För barn till nyanlända se ”Vissa nyanlända invandrare”.

11.7 Cykel till barn
Bistånd kan utgå till begagnad cykel samt ny hjälm för barn i familjer som har varit långvarigt
(minst ett år) försörjningsstödsberoende, alternativt levt på en nivå som motsvarar
försörjningsstödsnivån.

11.8 Begravningskostnader
Begravningskostnader täcks i första hand av tillgångarna i dödsboet. Om dödsboet saknar
tillgångar, helt eller delvis, kan ekonomiskt bistånd utgå som möjliggör en värdig begravning.
Begravningskostnad kan utgå med högst ett halvt basbelopp. I detta belopp kan följande ingå:
• Kista
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• Arvode, inklusive svepning
• Annons
• Kistdekoration, bukett
• Urna eller bärare
• Begravningskaffe för högst 20 närvarande personer
• Begravningsbil
• Representanter
• Transportkostnader
• Gravsten
Vid biståndsprövning till kostnaden för begravning är ofta dödsboets samtliga tillgångar inte
kända eftersom bouppteckningen inte är klar. Bistånd till begravningskostnader ska inte
utbetalas förrän dödsboanmälan eller bouppteckning är gjord. Innan beslut om bistånd fattas
skall det undersökas om den avlidne hade några försäkringar som täcker
begravningskostnaderna. För avliden i yrkesverksam ålder ska undersökas om
begravningshjälp utgår genom någon arbetsmarknadsförsäkring, till exempel AFA. Är så inte
fallet och dödsboets kända tillgångar inte uppgår till nämnda riktbelopp ska bistånd kunna
utgå. I detta sammanhang bör uppmärksammas att oavsett om skulderna i ett dödsbo
överstiger tillgångarna så har kostnaderna för begravning och boutredning företrädesrätt. I
praktiken innebär detta, att så snart tillgångar finns ska dessa som regel avräknas från ett
eventuellt biståndsbehov.

11.9 Kostnad i samband med anhörigs begravning
Bistånd kan utgå för att täcka kostnader som till exempel resa i samband med nära anhörigs
begravning. Som nära anhörig räknas make, maka, barn, föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar
samt svärföräldrar. Bistånd kan utgå för resa till begravning inom Sverige eller Norden.

11.10 Depositionsavgift för el
Ekonomiskt bistånd till depositionsavgift för el kan beviljas mot återkrav om den sökande riskerar
att få sin elleverans avbruten eller att el inte inkopplas till bostaden därför att elbolaget kräver
depositionsavgift och den sökande inte kan tillgodose behovet själv och elbolaget inte godtar en
avbetalningsplan. Beslutet ska alltid vara försörjningsstöd mot återkrav med bevakning.

11.11 Fickpengar
Fickpengar, där nivån räknas fram utifrån vissa poster i riksnormen för att tillgodose den
enskildes behov, kan beviljas vid vistelse på institution om behovet inte kan tillgodoses på
annat sätt.
Aktuellt månadsbelopp för fickpeng gås genom summering av beloppen i nedanstående
normposter:
• Lek och fritid
• Hälsa och hygien
Aktuellt månadsbelopp för fickpeng gås genom summering av beloppen i normposterna;
kläder och skor, fritid och lek, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon. Justeringen av
beloppet eller innehållet i fickpengarna får göras utifrån de faktiska förhållandena t.ex. kan
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belopp för kläder tas bort om kläder beviljats separat eller hjälpen utgår för kortare perioder.
Har institutionen egna regler för fickpengar så följs dessa.

11.12 Flyttkostnader
Bistånd till flyttkostnader för flyttning inom eller utom kommunen kan beviljas om skälen till
flyttning är rimliga och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Huvudprincipen är att
flyttkostnader endast beviljas om sociala, ekonomiska och/eller medicinska skäl föreligger.
Ekonomiskt bistånd till flyttkostnader bör i regel omfatta:
• Hyra av bil samt släpvagn inklusive försäkring
• Bensin
• Hyra av flyttlådor
• Flytt av telefonabonnemang
Utgångspunkten är att de flesta själva organiserar sin flytt med hjälp av t.ex. släkt och vänner.
Om den enskilde på grund av sjukdom, ålder eller andra skäl inte klarar av att flytta på egen
hand så kan bistånd utgå/omfatta skäliga kostnader för en flyttfirma. Måste flyttning ske med
hjälp av flyttfirma, ska anbud infordras från mer än ett företag, och ersättningen som regel
utgå till billigaste anbudet. I anbudet bör försäkring ingå.
Den enskilde är uppdragsgivare och ska redovisa faktura, utbetalning ska ske direkt till
flyttfirma. Framställning om bistånd till kostnader för redan verkställd flyttning är att anse
som betalande av skuld. I de fall flyttningen innebär resekostnader för klienten och dennes
familj ska sådan beviljas med billigaste färdsätt om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
Om den enskilde bedöms bli i behov av bistånd i den nya kommunen är det lämpligt att
kontakt tas med socialnämnden i inflyttningskommunen under förutsättning att den enskilde
samtycker till det. Om den enskilde har ett löpande behov av bistånd till sin försörjning
beviljas normalt bistånd till kostnaderna för hyra och uppehälle under den första månaden i
nya kommunen. Om någon flyttar på grund av arbete på annan ort så bör möjligheterna att få
bidrag t.ex. via AF undersökas

11.12 Glasögon – Flyttat till 11.2
Personer/hushåll som kontinuerligt uppbär försörjningsstöd eller som har inkomster i nivå
med normen för försörjningsstöd kan erhålla bistånd till glasögon i de fall behovet styrkts av
läkare eller optiker. Det gäller såväl inköp av nya glasögon, byte av enbart glas eller
reparationer. Ekonomiskt bistånd till glasögon inklusive glasögonbågar beviljas i första hand
till paketpris/lågprisalternativ och inte till bågar om fungerande bågar redan finns. Bågar
högst 2 % av basbelopp.
Kostnader för färgade glas, fotokromatiska glas och liknande utgår inte. Innan beslut fattas
ska kostnadsförslag ha inlämnats.
Bistånd till kontaktlinser ska utgå endast i undantagsfall, företrädesvis medicinska, och
behovet ska då styrkas med läkarintyg. Möjligheten att få bidrag från landstinget ska dock
alltid först undersökas.
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11.13 Hemutrustning
Bistånd till löpande komplettering och reparation av befintlig hemutrustning ska vid behov
beviljas till personer med mer än 6 månaders behov av försörjningsstöd. Prövning av behovet
ska göras i förhållande till vad som kan anses vara skälig levnadsnivå och vad en
låginkomsttagare normalt kan kosta på sig. Ersättningsnivån i riktlinjerna utgår ifrån vad det
kostar att införskaffa utrustningen på andrahandsmarknaden. Den hemutrustning som avses
ska kunna tillgodose behov som till exempel matlagning, umgänge, sömn, förvaring,
rengöring, rekreation och information via radio eller TV.
Bistånd till grundutrustning ska bedömas mer restriktivt och beviljas endast om det finns
särskilda skäl eller om behovet är akut och inte kan tillgodoses på annat sätt.
Ekonomiskt bistånd till grundutrustning vid bosättning kan utgå om det finns särskilda skäl.
Som särskilda skäl räknas;
• Bostaden är ett led i en rehabilitering.
• Den

enskilde saknar möjligheter att förbättra sin ekonomi på mycket lång sikt.

• Den

enskilde har varit utsatt för brott och behöver omgående flytta till annan bostad.

Begränsad grundutrustning
Begränsad hemutrustning ska vid behov beviljas personer som har tillfälligt behov av
försörjningsstöd men inte kan vänta med inköp tills de har egen inkomst. Biståndet syftar till
att den sökande ska kunna ta en lägenhet i besittning och innefattar möbler i kök och sovrum
samt husgeråd.
Hel grundutrustning
Avser en mer omfattande grundutrustning som ska användas under lång tid. Ska endast
beviljas till personer som inte inom överskådlig tid kommer att kunna förbättra sina inkomster
och själva bekosta en grundutrustning till exempel personer med mycket svåra psykosociala
problem eller äldre med låg eller ingen pension.
För ungdomar som flyttar hemifrån är huvudprincipen att bistånd till grundutrustning inte
skall beviljas. Undantag från denna princip kan göras om starka sociala eller medicinska skäl
föreligger.
När bistånd beviljas till hemutrustning förutsätts som regel inte nyinköp, med undantag för
sängmadrasser, sänglinne och handdukar.
Vägledande belopp för hel grundutrustning
Ensamstående högst 10 % av prisbasbeloppet
Ytterligare personer i hushållet högst 4 % av prisbasbeloppet/person

Specifik hemutrustning
I vissa fall gäller ansökan om hemutrustning någon specifik utrustning. För den mest vanligen
förekommande utrustningen i ansökningarna har vägledande belopp tagits fram. Beloppen ska
dock enbart ses vägledande och bör jämföras med marknaden för begagnade varor och vad
som finns att tillgå inom rimlig närhet till orten. De vägledande beloppen för specifik
hemutrustning ska inte sammanblandas med belopp för full hemutrustning. Beloppet för full
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hemutrustning bygger på viss prioritering från den enskilde själv. Vid ansökan om specifik
hemutrustning finns inte samma utrymme för egna prioriteringar.

Vägledande belopp för specifik utrustning

Säng inklusive bäddutrustning 3 % av prisbasbeloppet
Köksbord och fyra stolar 2 % av prisbasbeloppet
Soffa 3 % av prisbasbeloppet
Dammsugare 1 % av prisbasbeloppet
Tv 2 % av prisbasbeloppet
Husgeråd 2 % av prisbasbeloppet
I begreppet husgeråd ingår kastruller, stekpanna, tallrikar, glas, muggar, bestick och diverse
hushållsredskap som behövs för att tillgodose matlagning.

11.14 Kosttillägg
Skälet till behov av särskild kost ska alltid styrkas med läkarintyg. Det ska framgå av intyget
hur länge läkarens bedömning gäller. Kosttillägg kan beviljas med högst 1,25 % av
basbeloppet per månad för ensamstående vuxen. Vid vissa sjukdomar kan den sökande vara i
behov av särskilt näringstillskott. I de fall näringstillskott är ordinerat av läkare kan normen
höjas med merkostnaden om det inte står helt klart att näringstillskottet ersätter vanlig mat
och inte innebär någon merkostnad.
2005 fastslog Konsumentverket att diabetes inte medför extra matkostnader, därav beviljas
inte i normalfallet ekonomiskt bistånd till specialkost pga. diabetes.
Observera att för den som på grund av sjukdom eller funktionshinder har merkostnad för till
exempel livsmedel eller hjälpinsatser, kan merkostnadsersättning utgå enligt
socialförsäkringsbalken.

11.15 Identitetskort
Det anses ingå i skälig levnadsnivå att inneha en giltig identitetshandling. Socialnämnden bör
därför ge ekonomiskt bistånd till kostnader för legitimation/id-handling för den som saknar
sådan.
Kostnad för ID-kort kan godtas efter uppvisande av kvitto. Även kostnad för pass kan vara en
godtagbar kostnad om den är avsedd att användas som identitetshandling.

Hänsyn ska tas till bidragstidens längd och om behovet kan tillgodoses på annat sätt inom
rimlig tid.

11.16 Byte av lås
Kostnad för byte av lås är en utgift som i vissa särskilda fall kan beviljas ekonomiskt bistånd
till. Det kan gälla personer som utsatts för våld eller hot, eller i långvariga ärenden där det av
annan skälig orsak finns ett behov av byte av lås och behovet inte kan tillgodoses på annat
sätt.
Fastighetsägare ska i första hand se till att byte av lås sker.
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11.17 Läkarvård och medicin - Avsnitt om läkarvård och medicin
reviderad och flyttad till stycke 11.1
Kostnader för avgifter vid läkarbesök och läkarföreskriven medicin och behandling godkänns
som utgift i normberäkningen. Även läkarföreskriven medicin som inte omfattas av
högkostnadsskyddet kan beviljas om behovet styrks av behandlande läkare. Sökanden ska
alltid uppmanas att ansöka hos apoteket om månadsvis betalning. Biståndet kan omfatta till
exempel besök hos distriktssköterska, sjukgymnast, psykolog eller annan
öppenvårdsbehandling. Även preventivmedel och vaccin mot livmoderhalscancer godkänns
som utgifter i normberäkningen.

11.17 Magasinering av möbler
Bistånd till kostnad för magasinering av bohag kan beviljas den som har löpande
försörjningsstöd om den sökande inom maximalt 6 månader förväntas kunna få ny bostad.
Besluten ska tidsbegränsas och omprövas vid behov. Det är den enskilde som ska stå för
kontraktet gentemot magasineringsfirman.
Vid bedömningen ska också följande beaktas:
• Kostnaderna för magasinering
• Bohagets innehåll
• Konsekvenser

i förhållande till kostnad för nyanskaffning av hemutrustning.

och skick.

för den enskilde vid eventuell försäljning av bohaget.

• Rimlighetsbedömning av den totala

hyres- och magasineringskostnaden.

11.18 Akut bistånd/matpengar
Reducering av försörjningsstöd får endast göras utifrån särskilda skäl och i det enskilda fallet.
Följande situationer kan bli aktuella:
• Den

sökande har kunnat försörja sig men inte gjort det och saknar därför nödvändiga medel,
har till exempel avstått från arbete eller inte stått till arbetsmarknadens förfogande.
• Den

sökande har haft inkomster till sin försörjning men använt dem på annat sätt, tappat
eller blivit bestulen på inkomsterna och saknar därför medel till sitt uppehälle.
Beslut om akut bistånd ska i möjligaste mån föregås av sedvanlig utredning. Är tiden mycket
knapp bör i vart fall följande överväganden göras:
• Är

det en akut nödsituation?

• Finns

barn i familjen?

• Finns

sjukdom hos sökanden som skulle kunna förvärras om han eller hon inte får hjälp?

• Har

sökanden medicinska eller sociala problem som medför svårigheter att ta eget ansvar för sin

situation?
• Kan
• Är

sökanden få hjälp från familj eller vänner?

behovet av ekonomisk hjälp återkommande trots egen försörjning?
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Bistånd till personer som har egna inkomster över normnivå ska prövas restriktivt och endast
beviljas för att avvärja en akut nödsituation eller där den sökande bedöms ha svårigheter att
själv ta ansvar för sin ekonomi och livssituation.
Om en person som beviljas akut bistånd över normnivå (oftast matpengar) befinner sig i
förvirringstillstånd eller vars missbruk är pågående, kan matrekvisition bli aktuellt. Det måste
dock i dessa fall bedömas som mycket sannolikt att beviljat bistånd inte går till rätt ändamål.
Sökanden som upprepat tappar pengar eller blir bestulen ska informeras om hur han eller hon
i fortsättningen kan förvara sina pengar så att inte samma situation uppstår igen. Om någon
trots denna information tappar eller blir bestulen på sina pengar kan ansökan om bistånd
avslås. Ansökan kan också avslås om det är uppenbart att uppgifterna kring den beskrivna
situationen inte är trovärdiga.

11.19 Semester och rekreationsresor
Huvudprincipen är att bistånd till rekreationsresor inte ska beviljas. För ensamstående vuxna ska
biståndet prövas mycket restriktivt och endast ges när det finns starka sociala eller medicinska
skäl för en resa till anhörig eller i rehabiliterande syfte.

Mindre restriktiva bedömningar görs för barnfamiljer som haft behov av bistånd minst ett år
eller som under minst ett år levt på egna inkomster på försörjningsstödsnivå och som inte
beräknas få egna inkomster inom överskådlig tid. Behovet ska prövas utifrån barnets behov
av miljöombyte och extra stödinsats. Om barnet är aktuellt inom socialtjänstens Barn och
ungdomsgrupp ska kunskap om barnet inhämtas därifrån för att underlätta bedömningen.
Rimligheten i biståndsnivån ska prövas i varje enskilt fall. Exempel 1: resa till Gröna Lund
eller liknande dagsutflykt till en kostnad om 500 kronor per person. Exempel 2: Skälig
kostnad för hyra av stuga, resa till släkting eller dylikt.
Bistånd för barns skolresor, lägerverksamhet eller liknande beviljas mindre restriktivt och
utan andra särskilda sociala skäl än familjens långvariga biståndsbehov. Kostnaden ska vara
rimlig i förhållande till vad barnfamiljer med låga inkomster i allmänhet har råd till.

11.21 Sjukhusvård/resor Avsnitt om sjukhusvård/resor reviderad och
flyttad till stycke 11.1
De månat11liga kostnaderna för sjukhusvård godkänns i beräkningen som en godkänd utgift med
avdrag på norm för matkostnader för samma tid (egenavgift). Sjukvårdsresor som godkänts av läkare
och inte i sin helhet återbetalas av landstinget, godkänns i den månatliga beräkningen med den del som
inte blivit utbetalad genom landstinget. Observera högkostnadskort för resor och sjukvård.

11.20 Skulder
Nämnden bör vara restriktiv vid prövning av bistånd till betalning av skuld. Den sökande bör
informeras om hushållsekonomisk rådgivning liksom möjlighet till skuldsanering enligt
skuldsaneringslagen. Nämnden bör också uppmana den sökande att undersöka om det går att
få uppskov med betalningen eller att få skulderna avskrivna eller eftergivna.
Nämnden bör ge bistånd till skulder efter en individuell prövning och när det enligt nämndens
bedömning skulle få allvarliga sociala konsekvenser för den enskilde om skulden inte betalas.
Det kan t.ex. gälla skulder för boendekostnader eller hushållsel.
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Hyresskuld

Bistånd till hyresskuld kan göras i följande fall:
• Skuld som

uppstått under tid då sökanden inte har haft egna inkomster som räckt till hyra.
Om ansökan gjorts hade han eller hon haft rätt till bistånd.
• Då

de sociala konsekvenserna för barnen i en familj skulle bli för stora vid eventuell
avhysning.
• För gamla och sjuka där alternativt boende inte går att ordna.
• Om eventuell

avhysning riskerar medföra social utslagning och/eller försämrad möjlighet till
egen försörjning.
• Om den sökande på grund av sjukdom, funktionsnedsättning

eller liknande har saknat
förmåga att betala hyra och skuld därmed har uppstått. Den sökande ska uppmanas att hos
tingsrätten ansöka om god man för att förhindra att skuld uppstår igen, alternativt kan
handläggaren anmäla behov av god man.
Vid upprepade hyresskulder ska restriktivare bedömning göras. För att undvika upprepning
skall hushåll som beviljats bistånd till hyresskuld så långt det är möjligt följas upp.
Elskuld

Kostnader för hushållsel och uppvärmningskostnad ingår i försörjningsstödet. Vid ansökan
om bistånd avseende obetalda elräkningar måste först konstateras om bistånd redan utgått till
avgiften via tidigare beviljat försörjningsstöd. Är så fallet skall inte bistånd beviljas till
skulden. Undantag kan också göras för bistånd till skuld för hushållsel och telefon i de fall där
avstängning medför alltför stora sociala konsekvenser för hushållet. Depositionsavgift för
abonnemang kan beviljas.
Privatlån

Ansökan om bistånd till betalning av privata lån ska bedömas synnerligen restriktivt. Med
hänsyn till lånets art ska inte ens vid en genomgripande skuldsanering bistånd till sådana
skulder kunna lämnas. Undantag ska i princip endast kunna göras där praktiska förhinder (till
exempel sjukdom) hindrat någon att söka försörjningsstöd. Har privatlån i en sådan situation
blivit nödvändigt ska bistånd kunna utgå med belopp motsvarande det som skulle ha lämnats
om den biståndssökande inte av praktiska skäl varit förhindrad att ansöka om biståndet.
Även vid nybesök (där sökande inte behöver antas vara bekant med kriterier för prövning av
rätt till ekonomiskt bistånd) gäller normalt regeln att det i normberäkningen inte tas med som
kostnad att den sökande ämnar återbetala ett privat lån. Om det vid nybesöket däremot
framkommer att den sökande lånat privata medel som sedan också redan återbetalats, kan
både intäkt och kostnad räknas med i beräkningen.
Böter

Böter är en form av straffpåföljd. Bistånd ska inte kunna användas för att undanröja en sådan
påföljd. Den enskilde bör i stället uppmanas att ansöka om avbetalning eller avskrivning av
bötesskulden.
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Underhållsskulder och skuld för underhållsstöd

I föräldrabalken (7 kap 3 §) finns regler om förbehållsbelopp vid fastställande av
underhållsstöd. Förbehållsbeloppen för underhållsskyldiga överstiger socialtjänstens
normbelopp. Möjligheter att få en underhållsskuld avskriven finns via Försäkringskassan.
Bistånd vid skuldsanering

Sökande som har avdrag för införsel på lön på grund av underhållsskulder, skatteskulder,
böter och liknande, har som regel existensminimum. Komplettering upp till norm ska inte ske
i dessa fall. Förbehållsbeloppet/existensminimum är enligt Regeringsrätten lägsta nivå för
skälig levnadsstandard. En komplettering upp till biståndsnivå i dessa fall skulle innebära att
bistånd utgick till betalning av de skulder införseln avser. Vid beslutet om existensminimum
likställs sammanboende par med makar.
Barnomsorgsskulder

Skuld för avgift för förskoleverksamhet behandlas normalt som andra skulder. Den sökande
har möjlighet att göra upp en avbetalningsplan med förvaltningen. Hotas ändå barnet av
uppsägning från plats i förskoleverksamheten och det är viktigt att så inte sker ska ansvarig
för förskoleverksamheten kontaktas. Har barnet av sociala skäl behov av platsen får den enligt
skollagen inte sägas upp. Finns särskilda sociala skäl kan handläggaren vara föräldrarna
behjälpliga med intyg.
Skulder i eget företag

Skulder som uppkommit i affärsverksamhet ska inte regleras genom bistånd.
Bankskulder

Bistånd till banklån utgår som regel inte. Den sökande ska hänvisas till banken för att
undersöka om anstånd, lägre kostnader genom längre amorteringstid etc. I de fall skulden
amorteras genom löneavdrag och någon överenskommelse med banken inte är möjlig, kan de
sökande hänvisas att ändra sin löneutbetalning på så sätt att det inte längre är möjligt för
banken att göra automatiskt löneavdrag. Samma förfaringssätt bör rekommenderas den som
har ett arrangemang med banken där barnbidrag går in direkt som avbetalning på lån.
I andra fall kan förekomma att ett månatligt belopp dras från lönen och går till ett
uppsamlingskonto varifrån amortering och räntor på banklån dras kvartalsvis. Det kan
innebära att det finns disponibla tillgångar på ett sådant uppsamlingskonto och den sökanden
kan, i de fall hen inte är berättigad till bistånd, uppmanas ta ut sådana innestående tillgångar.

11.21 Spädbarnsutrustning
Den som en längre tid (minst 6 månader) haft försörjningsstöd eller inkomster i nivå med
normen kan beviljas bistånd till del av eller full grundutrustning för spädbarn. Biståndet
prövas utifrån det faktiska behovet och sökandens egna möjligheter att skaffa nödvändig
utrustning. Bistånd till hel spädbarnsutrustning beviljas med max 11 % (max 15 % för
tvillingar) av basbeloppet och innefattar en grunduppsättning kläder, säng med sängutrustning
och begagnad barnvagn. Kostnaden för barnvagn beräknas utgöra ungefär halva beloppet och
kostnad för säng med utrustning cirka en fjärdedel.
Hälften av biståndet kan utbetalas månaden innan beräknad födelse och resterande efter att
barnet är fött. Bistånd till begagnad sittvagn kan beviljas om behovet inte kan tillgodoses
genom försäljning av befintlig liggvagn.
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Ovanstående beräkning av bistånd avser hushållets första barn. För efterkommande barn
beviljas bistånd efter individuell prövning och oftast i begränsad omfattning eftersom delar av
tidigare utrustning bör ha kunnat sparas.

11.24 Akut tandvård Avsnitt akut tandvård reviderad och flyttad till
stycke 11.1
Kostnader för tandvård beviljas om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Om behovet
inte är brådskande och den sökande inom snar framtid inte längre förväntas vara i behov av
ekonomiskt bistånd, kan ansökan avslås eftersom behovet kan tillgodoses genom att avvakta
och invänta egna medel.
Bistånd till tandvård kan beviljas för behandling hos folktandvården eller hos
privatpraktiserande tandläkare ansluten till allmänna tandvårdsförsäkringen. Kostnadsförslag
ska finnas innan beslut om bistånd fattas, och detta ska innehålla uppgifter om totala
kostnaden och patientdelen. Vid beviljande av kostnadsförslag sätts en tidsbegränsning för
utförande av tandvård utifrån Försäkringskassans karensperiod (som oftast framgår av
kostnadsförslaget), dock högst 6 månader. Därefter krävs nytt kostnadsförslag för ny
bedömning.

11.25 Nödvändig tandvård Avsnitt om nödvändig tandvård reviderad och
flyttad till stycke 11.1
Ansökan om icke akut tandvård och omfattande tandvård ska göras före behandlingen.
Vid längre tids försörjningsstödsberoende (mer än 6 månader) kan nödvändig tandvård beviljas
om sökanden inte förväntas komma i gång med egen försörjning inom den närmaste tiden (6
månader).
Det anses skäligt att ha acceptabel tuggförmåga, att ha tänder i frontområdet och att få svårare
kariesskador behandlade.
Den som haft försörjningsstöd i minst ett år och som inte har annan försörjning på gång kan
beviljas bistånd till förebyggande tandvård.
Sökanden ska inkomma med kostnadsförslag från tandläkare. Kostnadsförslaget, som det kan
beviljas försörjningsstöd till, tjänar sedan som underlag för bedömning om behandlingen är
skälig. Vid behov tas kontakt med behandlande tandläkare.

Observera att vissa målgrupper har rätt till tandvård genom landstinget till samma pris som
sjukvård inom ramen för högkostnadsskyddet. Detta gäller äldre i särskilda boenden, personer
som omfattas av LSS, samt personer som får hemsjukvård eller som bor hemma och har stort
behov av vård, omsorg och service. De biståndsbedömare och socialsekreterare som har
särskild behörighet för detta utfärdar nödvändiga tandvårdsintyg.

11.22 TV, Dator och Internet
Om den sökande erhållit försörjningsstöd under en period av minst sex månader, eller om den
sökande redan efter tre månaders ansökan om försörjningsstöd bedöms sannolikt vara i behov
av bistånd under en total period av minst sex månader, kan bistånd beviljas till inköp av en
begagnad TV, dator, samt ett Internetabonnemang. Kostnad för kabel-tv godkänns som utgift
om det ingår i hyran och om den sökande inte kan påverka detta. Bistånd utgår enbart om
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hushållet helt saknar TV och dator sedan tidigare. För begagnad dator utgår i normalfallet
maximalt 2500 kronor i ett engångsbelopp, vilket ska inkludera alla nödvändiga tillbehör och
program.
Vid eventuell ansökan om försörjningsstöd vid nästkommande månad ska kvitto uppvisas och
eventuella överskjutande medel räknas som inkomst. För Internetabonnemang godkänns
normalt 250 kronor per månad mot uppvisande av kvitto/faktura. Om sökande sedan tidigare
låst sig i ett abonnemang med högre månadskostnad kan undantag göras efter individuell
prövning. Om medlemmar av samma hushåll inom överskådlig tid på nytt söker bistånd till
dator, utifrån att den första gått sönder, ska ansökan bedömas restriktivt. Vid alla individuella
prövningar rörande TV, dator och Internet skall barnperspektivet särskilt beaktas.

11.23 Umgängeskostnader samt umgängesresor för barn
Barn har rätt att ha tillgång till båda sina föräldrar och barnperspektivet är centralt i
bedömning av bistånd till umgängeskostnader. För den som löpande är beroende av
ekonomiskt bistånd för sin försörjning och har barn hos sig varannan helg ska barnets
matkostnader samt kostnader för fritid och hygien läggas till för de dagar de vistas hos den
sökande.
För längre sammanhängande vistelse finns möjlighet att få nedsättning av
underhållsskyldigheten (ytterligare information via Försäkringskassan).
Umgängeskostnader utgör reducerat försörjningsstöd för barn som tillfälligt är medlemmar i
hushållet. Det reducerade försörjningsstödet omfattar följande normposter:
• Livsmedel
• Lek och fritid
• Hälsa och hygien
• Förbrukningsvaror
Reducerat försörjningsstöd i form av umgängeskostnad beviljas normalt för 5 dagar per
månad. På sommaren och vid större helger får antalet dagar anpassas till överenskommelse
mellan föräldrarna om den är skälig. Bistånd till umgänges- kostnader för perioder som
överstiger 5 sammanhängande dygn eller totalt 6 dygn under månaden, förutsätter att
försäkringskassan meddelas. Sådan längre vistelse hos den underhållsskyldige ska påverka
underhållsstödet som vårdnadshavaren får.
Rätten till umgänge ska kontrolleras och framgår av dom, avtal eller intyg från
vårdnadshavaren. Om umgänget varje månad är mer omfattande än 6 dagar eller om
vårdnaden är gemensam ska den ekonomiska uppgörelsen mellan föräldrarna kontrolleras
innan beslut. Vid gemensam vårdnad när barnet bor växelvis hos båda föräldrarna ska normalt
inkomster och utgifter som rör barnet delas lika mellan föräldrarna och halv månadsnorm
räknas in i den biståndssökande förälderns beräkning.
I vissa fall kan det också finnas skäl att bistånd utgår till resekostnader för att hämta eller
lämna barn boende på annan ort. Resekostnader ersätts för faktiska – billigaste – kostnader
med allmänna färdmedel. Observera att båda föräldrarna är skyldiga att efter förmåga bidra
till resekostnaderna.
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11.28 Uteätartillägg Borttaget – finns ej i SoL/föreskrifter mm
Uteätartillägg beviljas endast om den hjälpsökande inte har möjlighet att laga mat i sin bostad.
En vuxen person som på grund här av behöver ett sådant uteätartillägg bör ges ett tillägg till
normen på 1,5 % av basbelopp per månad.

11.29 Övriga kostnader i samband med sjukdom eller handikapp Flyttat
till avsnitt 11.1
Kostnader för till exempel skoinlägg och korsetter samt andra kostnader av jämförbar art kan
beviljas efter särskild prövning om behovet styrkts av medicinskt kunnig personal och om
behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Bistånd kan också utgå för egenavgift till
ortopediska skor samt till vissa estetiska ändamål såsom till peruk vid stort håravfall
förorsakat av sjukdom.

11.24 Kurslitteratur
Om ekonomiskt stöd ges av socialtjänsten för studier ska även rimlig kostnad för böcker och
annat studiematerial ingå i biståndet. Möjligheten att inköpa begagnade läromedel ska
undersökas och utgångspunkten ska vara vad studerande i allmänhet har möjlighet att bekosta.

12. Behovet kan tillgodoses på annat sätt
12.1 Genom arbete
Om den enskilde är arbetslös, bör i regel kravet vara att han eller hon står till
arbetsmarknadens förfogande på heltid och är villig att ta anvisat arbete. Se vidare angående
”arbetslösa”.

12.2 Genom egna tillgångar
Faktiska tillgångar
När en bedömning görs av om den enskilde kan tillgodose sitt behov genom egna tillgångar,
bör endast sådana tillgångar beaktas som den enskilde faktiskt kan förfoga över eller få
tillgång till.
Tillgångar som inte bör påverka rätten till ekonomiskt bistånd är till exempel:
• pensionsförsäkringar som inte kan återköpas,
• bankmedel

som inte går att ta ut på grund av villkor i ett gåvobrev eller testamente, eller

• fast egendom som inte kan överlåtas

på grund av en bestämmelse i ett gåvobrev eller

testamente.

12.3 Lätt realiserbara tillgångar
När en bedömning görs av om den enskilde har rätt till ekonomiskt bistånd, så ska först
beaktas om den enskilde har tillgångar som är lätt realiserbara såsom kontanter, bankkonton,
aktier, obligationer och bilar.

12.4 Andra realiserbara tillgångar
Om behovet av ekonomiskt bistånd bedöms överstiga tre sammanhängande månader eller om
det finns andra särskilda skäl, bör även möjligheten att realisera andra tillgångar påverka
rätten till bistånd. En tillgång bör dock endast påverka rätten till bistånd, om den har ett
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betydande värde och om överskottet vid en försäljning motiverar åtgärden. Sådana
kapitalvaror som vanligtvis finns i ett hem, till exempel TV, dvd, stereo och dator, bör i regel
inte påverka rätten till ekonomiskt bistånd, om varornas värde är skäligt.
Vid en försäljning bör den enskilde kunna använda intäkten till att betala eventuella lån som
är knutna till det som sålts, utan att det påverkar rätten till ekonomiskt bistånd.
En villa eller en bostadsrätt betraktas som realiserbar tillgång, om en försäljning bedöms
kunna ge ett intäktsöverskott som motiverar åtgärden och det finns möjlighet att ordna annat
boende. Även om ett överskott talar för en försäljning kan en sådan vara olämplig av andra
skäl t.ex. utifrån om behov av ekonomiskt bistånd bedöms vara kort- eller långvarigt. En
individuell bedömning behöver göras som tar hänsyn till de sociala konsekvenser som kan
uppstå, framför allt för familjer med barn. Även svårigheter att sälja bostaden ska vägas in i
helhetsbedömningen. Om försäljningen blir aktuell, bör den enskilde få skälig tid på sig att
sälja villan eller bostadsrätten.

12.5 Genom nedsättning av kommunala avgifter med mera
Tillsammans med den enskilde ska klarläggande göras om till exempel förbehållsbeloppet vid
utmätning eller avgifter för sociala tjänster, barnomsorg och liknande är korrekta i förhållande
till den enskildes ekonomiska förhållanden. Handläggaren ska i förekommande fall hänvisa
den enskilde till att begära höjning av förbehållsbeloppet eller sänkt avgift när så är möjligt.
Även möjlighet till sänkning av A-kasseavgiften ska undersökas. I avvaktan på en ändring bör
ekonomiskt bistånd utgå.

12.6 Genom socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar
Om den enskilde genom socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar helt eller delvis kan
tillgodose sitt behov, ska handläggaren hänvisa honom eller henne till att ansöka om dessa.
Sådana förmåner och ersättningar kan vara till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd,
sjukpenning, föräldrapenning, äldreförsörjningsstöd samt sjukersättning och
aktivitetsersättning.

12.7 Genom andra personers inkomster och tillgångar
Makar och sambor
Makars inkomster ska räknas som gemensamma vid prövningen av rätten till ekonomiskt
bistånd. I regel bör detta även gälla för dem som lever i sådana samboförhållanden som avses
i sambo lagen. Observera att makar som ligger i skilsmässa är försörjningsskyldiga gentemot
varandra även under den så kallade betänketiden.
I undantagsvis kan ekonomiskt bistånd utgå enbart till den ena parten, när den som har
inkomst inte bidrar till familjens försörjning, till exempel i avvaktan på att den andra parten
bidrar med sin inkomst eller uppfyller de villkor som nämnden ställer på honom eller henne.
Villkoren kan till exempel gälla att stå till arbetsmarknadens förfogande och ta anvisat arbete
eller delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Andra situationer då undantag kan göras är om
den ena parten varit utsatt för hot eller misshandel av den andra parten.
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Barns inkomster och tillgångar

Eftersom barn aldrig är underhållsskyldiga gentemot sina föräldrar eller eventuella syskon
kan barnets egen inkomst bara ligga till grund för den del av det ekonomiska biståndet som
gäller barnet.
Ett barn ska alltid få disponera en del av sina inkomster för egen räkning utan att det påverkar
föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. Detta gäller särskilt inkomster från
feriearbete.
Om ett barn har tillgångar som föräldrarna inte kan förfoga över, bör det inte påverka
föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. Detta gäller till exempel bankmedel som
står under överförmyndarens kontroll, om överförmyndaren inte ger sitt samtycke till uttag.

12.8 Genom studiestödsformer
Vuxna studerande bör i regel ha sin försörjning genom studiestödsformerna. En vuxen
studerande bör dock kunna ges ekonomiskt bistånd till exempel:
• om han eller

hon aktivt har sökt feriearbete men inte fått något,

• om han eller

hon har fått ett feriearbete men får vänta på första löneutbetalningen,

• i akuta nödsituationer

även under pågående termin, eller

• om han eller

hon är nyanländ till Sverige, ännu omfattas av arbetsförmedlingens tvååriga
etableringsprogram och studierna är en del av hans eller hennes etableringsplan.
• om han eller

hon erhåller svenskundervisning för invandrare (SFI) och har studerat SFI i
mindre än två år. Även efter denna period kan bistånd beviljas till SFI-studerande, efter
individuell prövning.

13 Särskilda grupper av sökande
13.1 Föräldrar med rätt till föräldrapenning
För att rätt till ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd upp till biståndsnormen ska
föreligga ska all föräldrapenning vara uttagen förutom tre veckor. Dessa ska kunna sparas för
att ge förälder möjlighet att delta i barnets invänjning i barnomsorg och skolstart. Barnet ska
vara anmält till kommunal barnomsorg och erbjuden plats i förskola eller familjedaghem ska
accepteras.
Rätt till kompletterande bistånd föreligger inte heller om den sökande enbart tagit ut till
exempel fem dagar föräldrapenning per vecka eftersom biståndsbehovet skulle minska om
föräldrapenningen nyttjades maximalt.
Däremot kan bistånd beviljas under den del av föräldraledigheten där föräldrapenning till
garantibelopp utgår om förhållandena i övrigt berättigar till bistånd.
Föräldrapenning kan lyftas upp till två månader före beräknad nedkomst. Något krav att ta ut
föräldrapenning före förlossning bör dock inte ställas på den som inte önskar. Detta är ett
undantag från huvudprincipen att andra sociala förmåner ska utnyttjas före bistånd.
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13.2 Arbetskrav för småbarnsföräldrar
Det finns inte någon villkorlig rätt att vara hemma och vårda barn och därigenom bli beroende
av bistånd till sin försörjning, om kommunen kan anvisa barnomsorgsplats. Undantag från
denna regel ska gälla endast då psykiska eller medicinska skäl föreligger hos barnet och detta
styrkts av läkarintyg.

13.3 Bistånd i samband med lagstadgad rätt till ledighet för vård av barn
Enligt föräldraledighetslagen har förälder rätt till förkortad arbetstid till ¾ av normal arbetstid
fram till att barnet fyller åtta år eller har avslutat första skolåret. Detta medför dock inte rätt
till bistånd om inkomsterna, på grund av det inkomstbortfall som blir följden av denna
frivilliga arbetstidsförkortning, understiger normen.

13.4 Myndiga barn
Föräldrar är underhållsskyldiga mot barn tills barnet fyllt 18 år eller vid den senare tidpunkt
då barnet slutar grundskola, gymnasieskola eller motsvarande, dock senast när den unge fyller
21 år (7 kap 1 § FB). Underhållsstöd kan utbetalas upp till och med 20 års ålder under
förutsättning att den unge studerar.
Underhållsskyldigheten kvarstår även om barnet flyttat hemifrån, till exempel studerar på
annan ort. Om föräldrarna inte klarar av att försörja en ungdom som har eget boende, bör man
diskutera hemflyttning, såvida inte särskilda skäl föreligger. Observera att krav på att utreda
föräldrarnas ekonomiska situation enbart gäller då föräldrarna har underhållsskyldighet. När
det gäller till exempel arbetslös ungdom över 18 år ska rätten till bistånd prövas med
utgångspunkt enbart från den unge vuxnes egen situation. Bistånd får inte beviljas till ungdom
om föräldrar är underhållsskyldiga, utan att föräldrarnas betalningsförmåga utretts.
Om föräldrarna inte försörjer sitt barn, ska man i första hand försöka få föräldrarna att
fullgöra sin underhållsskyldighet. Om detta inte är möjligt kan ekonomiskt bistånd utgå direkt
till barnet utifrån barnets ålder och mognad. Att utan medgivande från vårdnadshavaren bistå
barnet ekonomiskt bör dock vara en åtgärd som endast bör användas i undantagsfall.

13.5 Hemmaboende myndiga barns bidrag till boendekostnad
Om bistånd utgår till föräldrar med vuxna barn, som bor hemma och har egna inkomster, ska
barnet bidra till de gemensamma kostnaderna i hemmet. Grundregeln är att hemmaboende
vuxna barn, som har betalningsförmåga, ska betala sin andel av bostadskostnaden och andra
förmåner i hemmet. Huvudregeln i Storfors kommun är att boendekostnaden räknas fram
genom att den delas med totalt antal personer som är boende på adressen. Om en person eller
en familj uppbär försörjningsstöd och ett vuxet barn, en förälder eller annan släkting flyttar in
ska dessa bidra med sin del till hyran, bruttohyran eller kostnad för boendet (se avsnitt kring
egen fastighet) delad på antal personer i hushållet
Hyresdel räknas ut enligt det beräkningssätt som försäkringskassan använder:
• Köket läggs till

antalet övriga rum multiplicerat med två. Hyresdelen fås när dubbla
hyreskostnaden delas med denna summa. Exempel: Lägenheten är på 4 rum och kök med 5
200 kronor i hyra. Kök plus 2 x 4 rum = 9. Dubbel hyreskostnad = 10 400 kronor. Hyresdel:
10 400 kronor delat i 9 = 1 156 kronor.
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13.6 Bistånd till hemmaboende myndiga barn då föräldrars
försörjningsskyldighet har upphört
Myndigt barn som avslutat skolgång men inte tidigare betalat hyresdel till föräldrarna
Huvudregeln är att bistånd till hyresdel inte ska beviljas. Undantag ska göras när den unge är
medlem i en familj som har försörjningsstöd eller som annars skulle bli i behov av det.
Förlorar hushållet bostadsbidrag med anledning av att ungdomen ska svara för sin egen
försörjning, ska ungdomen erhålla försörjningsstöd till boendekostnad motsvarande sin andel
av bostadskostnaden.
Myndigt barn som tidigare betalat hyresdel till föräldrarna
Hyresdel ska beviljas om den sökande tidigare en period själv betalt hyresdel. Perioden ska
inte ligga mer än tre månader bakåt i tiden och vara av minst tre månaders varaktighet.
Hyresdel räknas fram genom att boendekostnaden delas med totalt antal personer som är
boende på adressen. Hyresdel räknas ut enligt det beräkningssätt som försäkringskassan
använder, som beskrivits ovan.

13.7 Brottsoffer och Våld i nära relationer
Enligt Socialtjänstlagen 5 kap 11 § finns bestämmelser om socialtjänstens stöd till brottsoffer.
Stödet från socialtjänsten kan vara aktuellt för alla typer av brottsoffer men särskilt bör
beaktas kvinnor som utsatts för våld i hemmet, samt barn som bevittnat våld mot närstående. I
följande fall kan det bli aktuellt att beräkna kostnaderna till en högre nivå än riksnormen;
• Om den enskilde har tillfälligt höga kostnader till exempel för livsmedel, kläder och skor,
som beror på att han eller hon varit utsatt för brott.
• Den enskilde har varit utsatt för brott och omgående behöver flytta till annan bostad.
Utgångspunkten vid prövningen av ekonomiskt bistånd är att alla inkomster och tillgångar
räknas som gemensamma för makar, registrerade partners och sambor. Om en misshandlad
kvinna eller man som lever i ett parförhållande söker ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten så
kan ekonomiskt bistånd utgå i avvaktan på att den andre parten bidrar med sin inkomst.

13.8 Ungdomar under 21 år som går i skolan
Föräldrarna har enligt föräldrabalken försörjningsskyldighet för ungdomar som går i skolan
till dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan
och annan jämförlig grundutbildning.
En avbruten skolgång anses återupptagen när barnet faktiskt har påbörjat skolgången igen,
eller skulle ha gjort det, om inte omständigheter som han eller hon inte kunnat råda över, till
exempel sjukdom, kommit emellan.
Det är först då och inte till exempel vid tidpunkten för ett antagningsbesked som behovet av
underhåll uppstår. Föräldrarna är underhållsskyldiga bara om barnet går i skolan. Gör barnet
ett uppehåll i sin skolgång är föräldrarna inte underhållsskyldiga under uppehållet men
underhållsskyldigheten träder in igen om och när barnet återupptar skolgången. Ferier och tid
då barnet på grund av sjukdom är förhindrad att delta i utbildningen anses i praxis utgöra tid
då skolgång pågår. Underhållsskyldigheten upphör alltså inte under till exempel sommarlovet
mellan två årskurser i gymnasieskolan.
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I de fall föräldrarna har försörjningsplikt ska ungdomen räknas in som barn i hushållet om det
inte finns särskilda skäl för att ungdomen ska ha bistånd som eget hushåll. Sådana skäl kan
vara att föräldrarna inte har möjlighet att ta sitt ansvar och den unge behöver samhällets stöd
och att den unge flyttat till eget boende i samråd med socialtjänsten.

13.9 Vuxenstuderande på grundskolenivå
Grundskolenivå avser studier till och med årskurs 9. Försörjningsstöd kan beviljas arbetslösa
som påbörjar studier på grundskolenivå i de fall handläggaren, och i vissa fall
Arbetsförmedlingen, bedömer att studierna är en förutsättning för att föra individen mot egen
försörjning. Möjligheten att få annan finansiering som studiemedel eller aktivitetsstöd ska
undersökas. Samråd ska ske med arbetsförmedling för samordning av insatser. Beslut om helt
eller kompletterande försörjningsstöd fattas för en tidsbegränsad period och omprövas
terminsvis. En förutsättning är att individen gör framsteg och följer studieplanen.
Försörjningsstödet bör inte beviljas vid ogiltig frånvaro från studier. Avdrag görs i
försörjningsstödet motsvarande det antal dagar den ogiltiga frånvaron pågått.

13.10 Vuxenstuderande på gymnasienivå/kurser
Utgångspunkten är att vuxenstuderande inte står till arbetsmarknadens förfogande och därför
inte är berättigade till försörjningsstöd. Denna grupp av sökande har möjlighet att söka
studiemedel för sin försörjning. Bistånd till vuxenstuderande på gymnasienivå ska beviljas
mycket restriktivt.
Efter en individuell behovsbedömning kan bistånd, i undantagsfall beviljas, men den sökande
ska oftast alltid även ha ansökt om både bidragsdel och lånedel av de statliga studiemedlen
via centrala studiestödsnämnden (CSN). Beslut om försörjningsstöd på gymnasienivå fattas i
samråd med enhetschef.
Samverkan med Arbetsförmedlingen bör ske. När bistånd beviljad ska studierna ingå i en
arbetsplan som Arbetsförmedlingen och socialtjänsten gemensamt gjort. Dessutom ska någon
av följande omständigheter föreligga:
När bistånd beviljad ska studierna föreligga:
• Vid mycket lång arbetslöshet
• Om studierna är en förutsättning för
• Studierna ingår i en rehabilitering.
• Studierna utgör påbyggnad till

att den arbetslöse i framtiden ska bli självförsörjande.

SFI eller introduktionskurs för invandrare.

Försörjningsstöd kan beviljas som komplettering till hushåll där den ena parten i ett
parförhållande studerar med studiemedel. I de fallen medräknas i regel studiemedlet som
inkomst för hushållet och särskilda kostnader för studier som godtagbara utgifter. Alternativ
sysselsättning, som ger större försörjningsmöjligheter, ska alltid prioriteras. I vissa fall kan
man göra en vanlig normberäkning för familjen med undantag av den familjemedlem som
studerar.
Kurser
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Försörjningsstöd bör inte beviljas vid annat än korta, tidsbegränsade kurser inom ramen för de
insatser som erbjuds arbetslösa, där den sökande samtidigt söker arbete. Individen ska när
som helst vara beredd att avbryta kursen för att påbörja erbjudet arbete.

13.11 Studier på högskolenivå
Försörjningsstöd beviljas inte under pågående studier. Undantag kan göras för en akut
nödsituation då reducerat försörjningsstöd kan beviljas. Har den studerande familj och det
trots försörjningsproblem är olämpligt att avbryta studierna under pågående termin kan
försörjningsstöd beviljas som komplettering till studiemedel. Den studerandes månadsinkomst
räknas ut genom att beviljat studiemedelsbelopp fördelas på det antal studiemånader som
terminen omfattar enligt studiemedelsbeslutet.

13.12 Bistånd till studerande under studieuppehåll
Enligt 4 kap 4 § 1 stycket i Socialtjänstlagen får socialnämnden begära att studerande som
under studieuppehåll behöver försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller annan
kompetenshöjande verksamhet. Samråd bör ske med Arbetsförmedlingen. För att ha rätt till
försörjningsstöd ska studerande kunna visa att de i god tid sökt feriearbete då
inkomstbortfallet är en förutsägbar situation.
Studiemedlen ska täcka levnadsomkostnaderna under terminerna till och med den dag
terminen slutar enligt studiemedelsbeslutet. Först därefter inträder rätt till försörjningsstöd.
Högskolestuderande har inget uppehåll mellan hösttermin och vårtermin och ska därför inte
beviljas försörjningsstöd för studieuppehåll då. För övriga studerande kan reducerat
försörjningsstöd till matpengar och eventuellt januarihyra beviljas för studieuppehåll över jul
och nyår.
Vid studieuppehåll över sommaren ska försörjningsstödet vara reducerat för de första 30
dagarna. I det reducerade försörjningsstödet ingår matpengar och eventuell hyra som förfaller
till betalning under perioden. Motivet till reduceringen är att biståndet ska anses tillfälligt i
avvaktan på lön från feriearbete samt att en månad normalt är den tid man får vänta på
inkomst. Om behov kvarstår efter de första 30 dagarna kan den sökande beviljas fullt
försörjningsstöd. Inkomster från extraarbete som utbetalas under månaden innan studierna
avslutas ska räknas som inkomst inför uträkning av behovet första biståndsmånaden. Den som
väntar inkomst av arbete eller arbetslöshetsersättning ska beviljas försörjningsstöd mot
återbetalning enligt 9 kap 2 § SoL.

13.13 Personer 65 år och äldre
Hel pension överstiger normalt normen för bistånd, varav följer att biståndsbehov normalt inte
ska föreligga för pensionärer.
Personer 65 år och äldre som ansöker om försörjningsstöd ska hänvisas till
Pensionsmyndigheten för att ansöka om äldreförsörjningsstöd i stället.
Äldreförsörjningsstödet riktas till personer med ingen eller låg pension som är bosatta i
Sverige för att de ska garanteras en viss lägsta levnadsnivå. Äldreförsörjningsstöd kan betalas
ut från och med den månad en person fyller 65 år och personer som är aktuella för
ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd ska i god tid uppmanas att lämna in ansökan
till försäkringskassan. Äldreförsörjningsstödet beviljas inte retroaktivt. En ny ansökan ska
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lämnas in var 12:e månad. Om försörjningsstöd beviljas i avvaktan beslut hos
Försäkringskassan ska det återsökas.

13.14 Arbetslösa
Till den som söker ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och är arbetslös men arbetsför
ska följande krav ställas:
• Delta i av Arbetsförmedlingen eller annan anvisad arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
• Vid behov delta i svenskundervisning.
• Vara inskriven på arbetsförmedling.

• Aktivt söka arbete inom varierande yrkesområden.
• Ta anvisat arbete förutsatt att det motsvarar hans eller hennes fysiska och psykiska
förutsättningar.
Erbjudet arbete ska anses lämpligt, om:
1. inom ramen för tillgången på arbetstillfällen har skälig hänsyn tagits till den sökandes
yrkesvana och förutsättningar i övrigt för arbetet samt andra personliga förhållanden,
2. anställningsförmånerna är förenliga med de förmåner som utgår till den som är anställd
enligt kollektivavtal eller, om sådant inte finns, är skäliga i förhållande till de förmåner som
vid jämförliga företag utgår till en arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter och
kvalifikationer,
3. arbetet inte hänför sig till arbetsplats där arbetskonflikt råder till följd av stridsåtgärd som
är lovlig enligt lag och kollektivavtal,
4. förhållandena på arbetsplatsen är lagenliga rörande åtgärder till förebyggande av ohälsa
eller olycksfall.
Socialtjänsten kan även kräva att den sökande under begränsad tid deltar i kommunal
verksamhet som är kompetenshöjande och syftar till att ge den arbetslöse större
förutsättningar att få arbete. Det kan vara till exempel arbetssökarverksamhet eller
arbetsträning i kommunal regi. Socialtjänsten ska samverka med andra berörda myndigheter
som arbetsförmedling, försäkringskassa och andra arbetsrehabiliterande instanser.
Socialtjänsten ska verka för att den arbetslöse aktiverar egna resurser. För att nå ett gott
resultat för den enskilde är det viktigt att krav kombineras med aktiva och stödjande insatser. I
arbetet ska stöd- och motivationssamtal ingå men även en skyldighet för den arbetslöse att
redovisa sitt arbetssökande. Socialtjänstens krav på intensiteten i och redovisningen av
arbetssökandet måste vara individuellt anpassade och rimliga i förhållande till sökandens
förmåga. Krav på skriftlig redovisning av sökta arbeten kan i många fall vara en bra
rekommendation eftersom det kan vara en hjälp att strukturera sitt arbetssökande men bör inte
ensamt utgöra krav eller insats.
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Om det inte finns några särskilda skäl för undantag är huvudprincipen att försörjningsstöd inte
ska kompensera för den avstängning från ersättning som det medför att säga upp sig på egen
begäran. Den arbetslöse är berättigad till försörjningsstöd från och med den dag rätt till
arbetslöshetsersättning inträder.

13.15 Unga Arbetslösa
Unga arbetssökande (18-24 år) som långvarigt står utan sysselsättning/arbete och saknar egen
försörjning är ett allvarligt samhällsproblem. Socialtjänsten skall därför prioriterera arbetet
med denna grupp. Deltagande i praktik eller kompetenshöjande åtgärder kan förhindra
passivisering och göra att den unge tar steg närmare arbetsmarknaden.
Villkoret och den kompetenshöjande insatsen ska vara tidsbegränsad och utformas i samråd
med den unge och arbetsförmedlingen. Beslut enligt 4 kap 4 § SoL går inte att överklaga med
förvaltningsbesvär.
Om den unge utan godtagbart skäl avböjer kompetenshöjande verksamhet eller uteblir från
verksamheten kan försörjningsstöd avslås eller nedsättas enligt 4 kap 5 § SoL. Beslut enligt 5
§ går att överklaga med förvaltningsbesvär.

13.16 Bistånd vid avstängning från arbetslöshetsersättning
Den som på egen begäran slutar ett arbete blir avstängd från ersättning under 45
ersättningsdagar. Denna avstängning går utöver den vanliga karens på 5 dagar som alla har i
arbetslöshetsförsäkringen. För sökande som utan synnerliga skäl sagt upp sig ska stora krav
ställas på planering angående försörjningen i avvaktan på utbetalning av
arbetslöshetsersättningen. Vid prövning av rätt till försörjningsstöd kan ändå ibland hänsyn
tas till orsaken till uppsägningen. Sökanden ska dock alltid uppmanas försöka få
avstängningen från arbetslöshetsersättning hävd.

13.17 Egna företagare
Ekonomiskt bistånd beviljas inte till den som är egen företagare. Aktiebolag representerar en
realiserbar tillgång liksom vissa handelsbolag och enskilda firmor. En del enskilda firmor
representerar ingen tillgång och bedriver i princip ingen verksamhet. I dessa fall kan den
sökande genom att avregistrera firman hos patent- och registreringsverket ställa sig till
arbetsmarknadens förfogande och skriva in sig på Arbetsförmedlingen samt bli berättigad till
ekonomiskt bistånd.
Undantag kan göras i följande fall:
• Företagaren har uppburit aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen under 6 månader och det
finns utsikter att företaget ger inkomster inom en snar framtid (cirka 3månader).
• Verksamheten i firman ger en viss inkomst och den sökande bedöms inte vara möjlig att
introducera på lönearbetsmarknaden inom överskådlig tid.
Sökande med fria yrken (konstnärer, författare, artister, frilans etc.) har ofta F-skattsedel
eftersom detta är ett krav från deras uppdragsgivare. Deras ansökan om försörjningsstöd eller
annat ekonomiskt bistånd ska prövas på samma sätt som för andra hel- eller deltidsarbetslösa,
det vill säga de ska vara inskrivna på arbetsförmedling och söka alla tillgängliga lämpliga
arbeten.
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13.18 Inskrivna för vård eller behandling
Personer som beviljas heldygnsvård eller behandling är berättigade till ekonomiskt bistånd på
samma villkor som andra. Biståndet ska reduceras för kostnader den sökande inte har under
vårdperioden. Följande bistånd kan beviljas när det av arbetsplan framgår att det är motiverat
ur vård- och rehabiliteringssynpunkt:
• Hyra för bostad.
• Eventuella abonnemangskostnader för hushållsel och telefon.
• Kläder och skor.
• Läkarvård och tandvård om det inte ingår i vårdkostnaden.
• Fickpengar om det inte ingår i vårdkostnaden.
• Resor i samband med institutionsvård, till exempel för informationssamtal, in- och
utskrivning på institutionen samt möten med socialsekreterare.

13.19 Intagen på kriminalvårdsanstalt
Huvudprincipen är att personer som är intagna på kriminalvårdsanstalt inte är berättigade till
bistånd. För intagen på kriminalvårdsanstalt som inte har inkomster eller tillgångar och där
vårdtiden blir kortvarig (inte över sex månader) ska bistånd kunna utgå till hyreskostnaden.
Innan bistånd beviljas ska dock den enskildes hyresförhållanden undersökas. Gäller ansökan
bistånd till en lägenhet som hyrs i andra hand ska socialtjänsten undersöka om hyresrätten står
kvar efter frigivningen. Om så inte är fallet ska bistånd till hyra inte utgå.
Vid uppsagt hyresavtal kan det bli aktuellt med bistånd till kostnaden för möbelförvaring.
När det gäller häktade personer vet man som regel inte i förväg hur lång häktningstiden kan
bli. Har den häktade egen bostad och förutsättningar för bistånd föreligger bör därför bistånd
till hyreskostnaden utgå i avvaktan på domen. Först då denna föreligger blir det möjligt att
bedöma om fortsatt bistånd till hyra ska utgå.

13.20 Frivillig militär grundutbildning
Bistånd ska inte utgå under den frivilliga militära grundutbildningen. I vissa fall kan dock
kompletterande bistånd utbetalas till den unges familj om familjebidraget (från
Försäkringskassan) och eventuellt andra inkomster ligger under norm. För ensamstående som
gör militär grundutbildning och som söker bistånd till den del av hyran som inte täcks av
familjebidraget, ska avslag ges och den sökande ska uppmanas försöka hyra ut sin bostad
under den tid han eller hon går sin grundutbildning.

13.21 Utländska medborgare
En utländsk medborgare får inte uppehålla sig i Sverige mer än 3 månader från inresan utan
att ha uppehållstillstånd. I de fall sökande vistats i landet mer än 3 månader utan
uppehållstillstånd har kommunen underrättelseskyldighet till polisen enligt
utlänningsförordningen (2006:97), 7 kap 1 § punkt 3. Utländska medborgare med
viseringsplikt ska ha uppehållstillstånd eller visum redan vid inresa.
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För EU-medborgare gäller särskilda regler som innebär att kravet på permanent eller tillfälligt
uppehållstillstånd enligt utlänningslagen inte gäller för dem. Bestämmelser om EUmedborgare återfinns istället i utlänningsförordningen som reglerar EU medborgares rätt att
vistas i landet.

Uppehållsrätt för EU-medborgare
En person som är medborgare i ett EU-land och som tar anställning i ett annat EU-land ska få
uppehållstillstånd för minst 5 år. Detta förutsätter att en arbetstagare kan visa att han eller hon
kan försörja sig genom bevis om anställning. Även arbetstagarens familjemedlemmar
omfattas av uppehållsrätten, även om familjemedlemmarna är medborgare i ett land utanför
EU.
Familjemedlemmar som omfattas är make eller maka, sambo, registrerad partner, deras barn
som är under 21 år och över 21 år som för sin försörjning är beroende av föräldrarna samt
släktingar i närmast föregående led till arbetstagaren och hans eller hennes maka som är
beroende av dem. Rätten att vistas i Sverige omfattar även studerande, pensionärer och andra
icke yrkesverksamma personer som är EU-medborgare under förutsättning att de kan visa att
försörjningen är tryggad under vistelsen i landet samt att de har en heltäckande
sjukförsäkring. För ytterligare upplysningar hänvisas till migrationsverket.
Rätten till ekonomiskt bistånd för EU-medborgare
EU/EES-medborgare som har uppehållsrätt i en annan medlemsstat ska i frågor om bland
annat socialt bistånd behandlas på samma sätt som värdlandets egna medborgare. När det
gäller ekonomiskt bistånd i Sverige har då vistelsebegreppet, liksom för andra sökande, en
central innebörd även för EU/EES-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige. Saknar
personen hemvist i kommunen har personen endast rätt till bistånd för att avhjälpa en akut
nödsituation. Har den sökande uppehållsrätt och kan anses vara bosatt i kommunen, ska
ansökan prövas som för andra kommuninvånare. (Jämför RÅ 1995 ref 70, samt
Socialstyrelsens handbok ”EG-rätten och socialtjänsten 2008”.) För personer med rätt till
arbetslöshetsersättning enligt hemlandets regler finns möjlighet att under 3 månader ta med
sig denna ersättning till det land där man tillfälligt vistas.
Som EU-medborgare har man rätt att studera, arbeta eller enbart vistas i Sverige utan
uppehållstillstånd i upp till tre månader. Detta gäller även för familjemedlemmar.
Förutsättningen för rätten att vistas i Sverige är bland annat att man som besöker Sverige inte
är en belastning för biståndssystemet.
Efter tre månaders vistelse i Sverige har man som är EU-medborgare fortsatt uppehållsrätt
utan uppehållstillstånd om man har arbete, är egen företagare eller aktivt söker jobb.
Fortsatt uppehållsrätt gäller även när man studerar vid en etablerad utbildningsinstitution eller
bara vistas i landet. Detta är under förutsättning att man har tillräckliga resurser för att
försörja sig och sina familjemedlemmar samt att det finns en heltäckande sjukförsäkring som
gäller i Sverige.
Om man är familjemedlem till en EU-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige, så har man
också uppehållsrätt i Sverige. Uppehållsrätten för EU-medborgare och deras
familjemedlemmar finns så länge kriterierna är uppfyllda.
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Om man inte uppfyller kraven för uppehållsrätt och inte heller har uppehållstillstånd har man
inte rätt att vistas i Sverige och ska därför lämna landet. Detta kan också ske med hänsyn till
allmän ordning och säkerhet och till rikets säkerhet, samt på grund av brott.
Vid ansökan om ekonomiskt bistånd görs en utredning om uppehållsrätt, hemvist och behov.
Man måste ha uppehållsrätt som ekonomiskt aktiv för att bistånd ska kunna beviljas.
Ekonomiskt aktiv är man om man uppfyller något av nedanstående kriterier:
 Man är arbetstagare eller egen företagare i Sverige.
 Man är aktivt arbetssökande och bedöms ha en verklig möjlighet att få en anställning.
För att anses vara aktivt arbetssökande ska man vara inskriven vid
Arbetsförmedlingen och vara beredd att ta lämpligt anvisat arbete. Man ska vara
beredd att delta i verksamheter som anordnas inom ramen för
arbetsmarknadspolitiken. Om man har sökt arbete i sex månader utan resultat bedöms
man som regel inte ha en verklig möjlighet att få en anställning.
 Man är familjemedlem till en EU-medborgare med uppehållsrätt enligt ovanstående
två punkter.
Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att sökande ska ha
gjort allt hen kan för att själv klara sin och sin familjs försörjning. Utredning görs om behovet
kan tillgodoses på annat sätt, t.ex. om man har en försörjningsansvarig make eller maka i
hemlandet, kan behovet tillgodoses genom hemresa.
Akuta situationer
Om ovanstående krav om uppehållsrätt, hemvist och behov, inte är uppfyllda så är man inte
berättigad till bistånd annat än i en akut nödsituation. Socialtjänsten gör då en bedömning av
akut nödsituation. I denna bedömning ska socialtjänsten särskilt beakta eventuella barns
behov.
Även vid akuta situationer prövas om behov kan tillgodoses på annat sätt. Sökande bör i
första hand ha undersökt möjligheterna till stöd genom ambassaden eller konsulatet. Vid
bedömning av akut nödsituation som inte kan lösas på annat sätt, kan bistånd ges i form av
enstaka bidrag till mat, logi eller hemresa

13.22 Utan uppehållstillstånd
Utländska medborgare som tillfälligt vistas i Sverige, till exempel turister, affärsresande och
säsongsarbetare ska vid ekonomiska problem i första hand hänvisas till det egna landets
ambassad eller konsulat. I princip föreligger rätt till ekonomiskt bistånd i en nödsituation och
kommunen är skyldig att pröva biståndsbehovet i de fall behovet inte kan tillgodoses på annat
sätt.
Asylsökande ska alltid hänvisas till Migrationsverket som beviljar bistånd i form av
dagersättning enligt lag om mottagande av asylsökande med flera, (LMA). Kommunen
ansvarar för gruppen Övriga som sökt uppehållstillstånd i Sverige och omfattas av 1 § punkt 3
i lag om mottagande av asylsökande med flera (LMA), det vill säga ”har ansökt om
uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan
prövas”. Det är Migrationsverket som beslutar om detta. Dessa personer ska beviljas
dagersättning enligt LMA och det utbetalas av kommunen. Detta gäller även personer som
tidigare haft uppehållstillstånd som upphört att gälla och som sökt nytt uppehållstillstånd. I de
senare fallen kan det även bli aktuellt att bevilja hyra eller dylikt. Dagersättningen ska täcka
kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra
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förbrukningsvaror. Dagersättningen ska även täcka utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård
samt läkemedel.
Om särskilt angelägna behov uppstår kan särskilt bidrag lämnas för kostnader för
vinterkläder, glasögon, kosttillskott, handikapputrustning, spädbarnsutrustning och
begravningskostnad. Bistånd som kommunen utger enligt LMA ska återsökas från staten.
Migrationsverket tillämpar mycket restriktiva bedömningar när det gäller särskilt bidrag enligt
LMA(se Migrationsverkets föreskrifter SIVFS 1997:2) så själva dagersättningen är i princip
det enda belopp som kommunen kan påräkna sig vid återsökning från staten. Personer som
omfattas av LMA har inte rätt till bistånd enligt 4 kap 1 § SoL för förmåner av motsvarande
karaktär, vilket inte kan överklagas. Undantag från ovanstående ska göras för barn under 18 år
som bor hos vårdnadshavare med uppehållstillstånd. Dessa ska ges bistånd enligt
Socialtjänstlagen.

13.23 Med uppehållstillstånd
Utländska medborgare med uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige och som vistas här har
samma rätt till bistånd som svenska medborgare. Utländsk medborgare som söker ekonomiskt
bistånd skall kunna uppvisa följande:
• Beslut om uppehålls- och arbetstillstånd.
• Om tidigare

tillstånd gått ut, bevis på inlämnad ansökan om förnyat uppehålls- och
arbetstillstånd.
Utländska medborgare med uppehållstillstånd för besök ska bedömas på samma sätt som
utländska medborgare som befinner sig tillfälligt i landet. För utländsk medborgare utan
viseringsplikt krävs denna typ av uppehållstillstånd efter 3 månaders vistelse i Sverige.
Utländska medborgare med viseringsplikt ska ha denna typ av uppehållstillstånd redan vid
inresan.

13.24 Vissa nyanlända invandrare
Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringsinsatserna för de flyktingar
och andra skyddsbehövande som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare (2010:197). Under en tvåårsperiod när arbetsförmedlingen upprättar
etableringsplaner för den nyanlände har den enskilde rätt till etableringsersättning via
Försäkringskassan. Under denna tvåårsperiod föreligger därmed rätt till ekonomiskt bistånd
enbart i de fall etableringsersättningen, till exempel på grund av familjens storlek, understiger
nivån för försörjningsstöd. Om den nyanlände inte följer arbetsförmedlingens etableringsplan
utgår ingen etableringsersättning. En ansökan om ekonomiskt bistånd bör i det läget avslås
med motiveringen att den enskilde inte gjort vad som är möjligt för att komma ut i egen
försörjning, (vare sig på kort sikt genom att kvalificera sig för etableringsersättning, eller på
lång sikt genom att delta i allt som erbjuds för att påskynda integration och etablering på
arbetsmarknaden.)
Direkt efter mottagandet i kommunen och fram till att arbetsförmedlingen har kunnat upprätta
en etableringsplan har den enskilde nyanlände rätt till ekonomiskt bistånd på samma villkor
som andra sökande. På samma sätt kan det också bli aktuellt med ekonomiskt bistånd efter

STORFORS
KOMMUN

Sida 56 (64)

den tvååriga etableringsersättningen om den nyanlände ännu inte kommit ut i egen
försörjning.
Vad som för övrigt är sagt i dessa riktlinjer om arbetslösa, studerande, med mera gäller även
nyanlända som efter sin etableringsperiod behöver ansöka om ekonomiskt bistånd. I varje
individuell prövning ska dock den enskildes möjligheter till snabbast möjliga integration i
samhället beaktas.
Handläggare inom flyktingmottagningen gör upp individuella introduktionsplaner för de
nyanlända barnen. Om planen innehåller en specifik fritidsaktivitet med deltagaravgift (till
exempel fotboll eller musikskola) ska denna avgift, till skillnad från för övriga barnfamiljer,
utan annan prövning än skälighetsnivå på avgiftens storlek godkännas i beräkningen som ett
särskilt tillägg till normen. Detta gäller dock bara under den tvååriga etableringsperioden.
Därefter beviljas extra bistånd till barns fritid utifrån individuell bedömning.
Vissa nyanlända kan inte få en upprättad etableringsplan, till exempel vid ålder över 65 år
eller vid kraftigt nedsatt prestationsförmåga. Vid nyanländas ansökningar om ekonomiskt
bistånd bör handläggaren därför alltid kontrollera den enskildes förutsättningar hos
arbetsförmedlingen. Vissa kostnader för ekonomiskt bistånd kan återsökas hos
Migrationsverket.

13.25 Personer med sjukdom och bedömning av arbetsförmåga
När sjukdom finns som hinder för att kunna arbeta, söka arbete mm så ska personen
uppmanas söka kontakt med läkare, som bedömer om ett läkarintyg ska utfärdas.
Läkare kan utfärda olika slags intyg, t.ex.:
 Läkarintyg som utfärdas för sjukskrivning en viss period, till t.ex. ansökan om
sjukpenning eller samordning av rehabiliteringsinsatser via FK
 Läkarutlåtande för bedömning av varaktigt nedsatt arbetsförmåga, till t.ex. ansökan
om sjukersättning via FK
Om läkarintyg inte har utfärdats bedöms det som att personen kan klara ett normalt
förekommande arbete på arbetsmarknaden, även om sjukdom/symptom kan finnas.
Om läkarintyg saknas krävs det att en individuell planering upprättas i varje enskilt ärende,
utifrån den enskildes förutsättningar. Det kan vara aktuellt både när den enskilde väntar på en
läkarbedömning och när arbetsförmågan inte bedöms vara nedsatt pga. sjukdom. Vid behov
kan samverkansmöten ske.

13.26 Personer med missbruksproblematik
På samma sätt som gäller personer som t.ex. är arbetslösa eller sjukskrivna så ska det även här
finnas en dokumenterad utredning och en individuell planering. Det är viktigt att tillsammans
med personen ta ställning till vad försörjningshindret består av; missbruk, arbetslöshet eller
sjukdom. Det är viktigt att vara medveten om att bedömningen av vilket som är det främsta
försörjningshindret snabbt kan förändras. Planering och bedömning behöver då göras om
utifrån aktuell situation.
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14 Avslag och överklagan
Beslut om ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen är myndighetsutövning. Avslagsbeslut
enligt 4 kap 1 § SoL ska alltid vara skriftliga och motiverade och delges den sökande. Av
beslutet ska följande framgå:
• Vad

ansökan avser.

• Hänvisning till
• Eventuell

§ i SoL.

tidsperiod.

• Motivering till

avslaget.

Om beslutet berör barn, direkt eller indirekt så ska det alltid övervägas samt framgå beslutets
konsekvenser för barnet/barnen. Besvärshänvisning ska lämnas liksom hjälp med
överklagandet om den sökande behöver och begär det.

15 Återsökning, återkrav av bistånd och
biståndsbedrägeri
Rätten till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen är det yttersta skyddsnätet i samhällets
trygghetssystem. Huvudprincipen är därför att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
beviljas utan återbetalningsplikt för den enskilde. Undantag från denna princip regleras i
Socialförsäkringsbalken 107 kap 5 § och 9 kap 1 § och 2§ SoL.

15.1 Återsökning av beviljat ekonomiskt bistånd
Återsökning av beviljat bistånd när det gäller förmån under prövning hos försäkrings-kassan
och som kan komma att beviljas med retroaktivt belopp regleras i Socialförsäkringsbalken.
För att kommunen ska kunna återsöka utbetalt bistånd ur retroaktiv periodisk ersättning
(exempelvis sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning, vårdbidrag,
bostadsbidrag, underhållsstöd) får kommunen inte använda fullmakt eller lägga upp återkrav.
Biståndet ska ha getts utan villkor om återbetalning, för att kommunen ska kunna återsöka
beloppet. Den enskilde ska dock givetvis vara informerad om att utbetalt belopp kommer att
återsökas från Försäkringskassan.
Villkoret för kommunens återsökning är att den enskilde för motsvarande period i väsentlig
mån fått sin försörjning genom ekonomiskt bistånd från kommunen. Det innebär att det inte
får röra sig om ekonomiskt bistånd av ”rent tillfällig natur”, till exempel några dagars
matpengar.
Om Försäkringskassan felaktigt till den enskilde betalar ut retroaktiv ersättning som
kommunen har rätt till, finns möjlighet att kräva det av Försäkringskassan. Försäkringskassan
har sedan möjlighet reglera den felaktiga utbetalningen med den enskilde. Försäkringskassan
kan själv ge förskott på sökt pension om det är troligt att förmånen kommer att beviljas men
beslut eller uträkning av ersättningen dröjer. Denna möjlighet ska undersökas innan
ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen beviljas som förskott på sökt förmån.
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15.2 Handläggning av återsökning- Flyttas till rutin för handläggning av
ekonomiskt bistånd
Återsökning sker via framställan. När återsökning läggs 2upp görs en preliminär framställan
till Försäkringskassan. När Försäkringskassan fattat beslut om förmånen ska kommunen på
kassans begäran göra en slutlig framställan. Det är försäkringskassan som fattar beslut om
utbetalning och beslutet överklagas hos Försäkringskassan. Kommunen ska ge information
om vad som ingår i den framställan som gjorts.

15.2 Återkrav enligt Socialtjänstlagen
Återkrav av ekonomiskt bistånd kan endast ske enligt reglerna i Socialtjänstlagen och endast
mot förmån eller ersättning som den enskilde redan har eller som är beslutad.
Det finns två sätt för kommunen att få tillbaka utbetalt bistånd:
• Överenskommelse med den enskilde om att han eller

hon ska betala tillbaka (9 kap 2 § SoL).

• Krav till

den enskilde om återbetalning av bistånd som han eller hon fått för mycket eller på
oriktiga grunder (9 kap 1 § SoL).
Återkrav av ekonomiskt bistånd ska bara göras mot en väntad faktisk inkomst utom i de fall
den enskilde obehörigt fått ekonomiskt bistånd eller fått bistånd med för högt belopp. I det
senare fallet ska biståndet alltid återkrävas. Den väntade inkomsten måste antas ge ett
överskott efter avdrag för den enskildes löpande levnadsomkostnader om ett återkrav ska vara
meningsfullt. Kan det inte bli ett sådant överskott eller finns inte återbetalningsförmåga inom
överskådlig tid ska återkrav inte läggas upp. Återkrav får inte göras mot framtida
försörjningsstöd. Akut utbetalning av matpengar som gjorts av sociala eller medicinska skäl
ska inte återkrävas. Om den akuta hjälpen ges på grund av att någon tillfälligtvis är förhindrad
att disponera sina inkomster eller tillgångar kan den dock återkrävas. Även akut hjälp till
exempel till en hyresskuld för att undvika avhysning kan återkrävas om hushållet har
inkomster över normen. De formella kraven är absoluta och får inte åsidosättas. Vid en
eventuell prövning i Förvaltningsrätten innebär åsidosättande av de formella kraven att talan
inte kan fullföljas.

Återkrav enligt 9 kap 2 §, 1 stycket, SoL
Återkrav av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL kan ske på tre grunder:
1. Bistånd som förskott på förmån eller ersättning.
2. Bistånd till enskild som är indragen i arbetskonflikt.
3. Bistånd till enskild som på grund av förhållanden som han/hon inte kunnat råda över hindrats
från att förfoga över sina inkomster eller tillgångar.
Flyttas till rutin handläggning ekonomiskt bistånd –
Som förmån eller ersättning räknas förmåner från försäkringskassan som exempelvis
sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning, livränta, BTP (bostadstillägg för
pensionärer), sjukpenning, föräldrapenning, rehabiliteringsersättning, vårdbidrag och
underhållsstöd. Andra ersättningar eller förmåner kan till exempel vara lön (gäller även statlig
lönegaranti vid konkurs), arbetslöshetsersättning, studiestöd. Återkrav av förmån eller ersättning
bygger helt och hållet på överenskommelse mellan kommunen och den enskilde. Om utbetalaren
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av förmånen eller ersättningen kräver det behövs även fullmakt. Möjligheten att återkräva måste
därför undersökas och bedömas från fall till fall. Bistånd av ”rent tillfällig natur”, till exempel
några dagars matpengar, ska inte återkrävas. Det ska preciseras i överenskommelsen mot vilken
utbetalning som återkrav enligt punkterna 1 och 2. gäller. Däremot finns inget krav att det ska
gälla samma tidsperiod. Situationer som avses under punkten 3 är till exempel liknande den under
bankkonflikten 1990 då enskilda inte kom åt pengar på bankkonton eller om det uppstår
felaktigheter i de tekniska system som används vid löneutbetalning eller banktransaktioner.

15.5 Handläggning, förskott på förmån eller ersättning
• Överenskommelse görs

med den enskilde om att biståndet ska återbetalas och hur

återbetalning ska ske.
• Skriftlig

fullmakt upprättas vid behov och i de fall utbetalaren av förmånen eller ersättningen
begär det. Observera att den enskilde när som helst ensidigt kan säga upp fullmakten.
• Observera också att det är två beslut som

ska fattas:

1. Beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla uppgift
om den eller de omständigheter som utgör grund för återbetalningsplikten.
2. Beslut om återkrav enligt 9 kap 2 §, 1 stycket.
• Sökanden ska informeras

om att beslut om återkrav inte kan överklagas. Han eller hon ska
också informeras om att ifall återbetalning inte sker kan frågan om återbetalning prövas i
Förvaltningsrätten på initiativ av kommunen.
• Varje biståndsbeslut ska skriftligt delges den enskilde innan biståndet utbetalas.

Återkrav enligt 9 kap 2 §, 2 stycket, SoL
SoL 4 kap 2 § SoL kan undantagsvis användas när kommunen ger ekonomiskt hjälp fast rätt
till bistånd enligt 4 kap 1 § SoL inte föreligger. Bistånd enligt 4 kap 2 § SoL kan villkoras
med återbetalning men får bara återkrävas om den beviljats med sådant villkor. Följande
situationer kan bli aktuella för återkrav enligt 4 kap 2 § och 9 kap 2 §, 2 stycket:
• Hushåll med realiserbara

tillgångar.

• Hushåll med egen försörjning/inkomst över norm.

För att undvika allvarliga sociala konsekvenser kan exempelvis bistånd enligt 4 kap 2 § SoL
med villkor om återbetalning beviljas till hyresskuld där behovet kunnat tillgodoses genom
egen inkomst och där återbetalningsförmåga finns.
Flyttas till rutin handläggning ekonomiskt bistånd:

Handläggning – bistånd enligt 4 kap 2 § SoL med villkor om
återbetalning
• Skriftlig

överenskommelse ska upprättas med den enskilde. Av överenskommelsen ska det
framgå hur och när återbetalning ska ske.
• Observera att det är två beslut som ska

fattas:
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1. Beslut om bistånd enligt 4 kap 2 § SoL. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla uppgift
om den eller de omständigheter som utgör grund för återbetalningsplikten.
2. Beslut om återkrav enligt 9 kap 2 §, 2 stycket SoL.
• Sökanden ska informeras

om att besluten inte kan överklagas genom förvaltningsbesvär.
Han eller hon ska också informeras om att ifall återbetalning inte sker kan frågan om
återbetalningsplikt prövas i Förvaltningsrätten på initiativ av kommunen.
• Varje biståndsbeslut ska skriftligt delges den sökande innan biståndet utbetalas.

Återkrav enligt 9 kap 1 § SoL
Återkrav av bistånd enligt 4 kap 1 § SoL ska göras om någon fått ett felaktigt bistånd genom:
• Oriktiga uppgifter.
• Underlåtenhet
• Eller

att lämna uppgift.

på annat sätt förorsakat att bistånd beviljats obehörigen eller med för högt belopp.

Kommunen får i dessa fall kräva tillbaka vad som betalts ut för mycket. Kommunen får alltså
även kräva tillbaka för högt eller obehörigt bistånd som den enskilde fått också då han eller
hon inte haft för avsikt att framkalla en felaktig utbetalning. Detta gäller också då det är
kommunen som förorsakat den felaktiga utbetalningen men där den enskilde borde ha förstått
att den var fel. Exempel på det senare kan vara rena felräkningar eller när dubbel utbetalning
skett av misstag.
Denna bestämmelse ersätter eller inskränker inte rutinen att göra polisanmälan om den
enskilde avsiktligt lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter. Grunden för återkrav enligt 9
kap 1 § SoL är alltid att biståndet är utbetalt på felaktig grund. Biståndet behöver således inte
vara förskott på förmån eller ersättning, eller vara beviljat med villkor om återbetalning.
Flyttas till rutin handläggning ekonomiskt bistånd –

15.9 Handläggning, felaktigt utbetalt bistånd
• Beslut om återkrav

fattas efter genomförd återkravsutredning.

• Återkravet läggs upp

och sökanden krävs på betalning.

Ersättningstalan
I de fall den enskilde inte återbetalar återkrav enligt 9 kap 1 § eller 2 § SoL kan kommunen
med stöd av 9 kap 3 § SoL väcka talan om ersättning hos Förvaltningsrätten. Talan hos
Förvaltningsrätten måste väckas inom 3 år från det biståndet utbetalades och får inte bifallas
av Förvaltningsrätten om den ersättningsskyldige genom att återbetala kostnaden eller del av
den kan antas bli ur stånd att klara sin försörjning eller livsföring i övrigt.
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Innan talan väcks ska förvaltningen skicka två betalningspåminnelser och den enskildes
aktuella ekonomiska situation utredas så långt det är möjligt. Den enskilde ska alltid erbjudas
möjlighet att presentera och diskutera sina ekonomiska förhållanden.
Visar genomförd utredning att det är styrkt eller troligt att den enskilde har betalningsförmåga
ska talan väckas hos Förvaltningsrätten. Visar utredningen att den enskilde för tillfället inte
kan betala, kan återkravet ligga vilande under en period. Är det troligt att den enskildes
betalningsförmåga inte inom rimlig tid förbättras kan återkravet efterges.
Observera att beslut om ersättningstalan enligt 9 kap 1 § och 3 § SoL måste fattas av nämnden
eller nämndens delegationsordning.
Flyttas till rutin handläggning ekonomiskt bistånd –

15.11 Ansökan ska göras till Förvaltningsrätten och innehålla följande
uppgifter
• Namn, adress

och telefon till den nämnd som söker och till handläggaren

• Beslutsdatum
• Den

ersättningsskyldiges namn, personnummer, adress och telefonnummer

• Vilken typ av återkrav

det är (§ i SoL)

• Belopp
• När

biståndet som återkrävs utbetalades

• Utredning som

visar att den enskilde har betalningsförmåga

• Yrkande

Kopior på ansökningsblanketter eller utredning som visar den enskildes ekonomiska
förhållanden när biståndet utbetalades och förvaltningens beslut samt överenskommelse om
återbetalning ska bifogas ansökan till Förvaltningsrätten. Om den enskilde betalt tillbaka del
av återkravet ska det redovisas. Eventuellt domslut från Förvaltningsrätten till kommunens
favör utgör underlag för ansökan om utmätning hos Kronofogdemyndigheten.

15.12 Kraveftergift
Om det är uppenbart att förhållandena ändrats så att den enskilde inte inom rimlig tid kommer
att kunna göra återbetalning får kommunen enligt 9 kap 4 § SoL helt eller delvis efterge
återkrav. Detta beslut går inte att överklaga.

15.3Utredning om misstänkt bedrägeri
Har någon lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit inkomster och på så sätt obehörigen eller
med för högt belopp fått ekonomiskt bistånd kan detta vara en olaglig handling. I princip ska
alla misstankar om bedrägeri polisanmälas. Oavsett om polisanmälan görs eller inte, ska det
belopp den enskilde fått obehörigen eller med för högt belopp återkrävas. Underlåtenhet att
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polisanmäla får inte ”kvittas” mot återbetalning. Innan polisanmälan övervägs ska en
utredning göras. Den ska svara på följande frågor:
• Innebär en polisanmälan
• Är

att en planerad eller påbörjad behandling inte kan genomföras?

det misstänkta bedrägeriet av obetydlig omfattning?

• Har

den sökande varit medveten om konsekvensen av sitt handlande?

Den skriftliga utredning som utgör underlag för och bifogas polisanmälan ska ge en
beskrivning av den sökandes ekonomiska och sociala situation samt förvaltningens
bedömning av den sökande och det som hänt.
Den ska också innehålla följande fakta - Flyttas till rutin handläggning ekonomiskt bistånd
• Uppgifter om utbetalningar den sökande obehörigen fått, datum och ändamål samt på vilket
sätt de är felaktiga.
• Fotokopior på olika verifikationer, till

exempel löneavier, läkarintyg, etc.

• Redogörelse för inkomster månad för

månad och hur dessa kontrollerats.

• Vilket belopp nämnden återkräver.
• Eventuella journalblad

som visar vilken information den sökande fått eller andra relevanta

fakta som legat till grund för de aktuella besluten.
• Kopior

på ansökningsblanketter med sökandens underskrift ska bifogas.

• Utredningen ska delges den sökande.

16. Riksnorm 2021
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som
miniminivå för de behov som den ska täcka.
I riksnormen för 2021 har normens samtliga poster räknats upp med 0,3 procent jämfört med
riksnormen för 2020

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor per månad
Ålder

0 år

1–2 år

3 år

4–6 år

7–10 år

11–14 år

15–18 år

19–20 år

Summa personliga kostnader

2180

2440

2170

2440

3060

3520

3970

4000

Utan lunch 5 dagar/vecka

2050

2240

1990

2170

-

-

-

-

Personliga kostnader vuxna, i kronor per månad
Ensamstående

Sambor
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Summa personliga kostnader

3160

5700

Gemensamma hushållskostnader, kronor per månad
Antal
personer

1

2

3

4

5

6

7

Summa
gemensamma
kostnader

1020

1130

1420

1610

1860

2100

2270

För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger
man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan
hushåll med 6 respektive 7 person

16. Riksnorm, 2020
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som
miniminivå för de behov som den ska täcka.
I riksnormen för 2020 har normens samtliga poster räknats upp med 1,9 procent jämfört med
riksnormen för 2019

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, i kronor
Ålder

0 år

1–2 år

3 år

4–6 år

7–10 år

11–14 år

15–18 år

19–20 år

Summa personliga kostnader

2170

2430

2160

2430

3050

3510

3950

3980

Utan lunch 5 dagar/vecka

2040

2230

1980

2160

-

-

-

-

Personliga kostnader vuxna, i kronor
Ensamstående
3150

Summa personliga kostnader
Antal
personer

1

2

3

4

Sambor
5680
5

6

7
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1120

1410

1600

1850

2090

2260

Beräkning
För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 170 kronor för
varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7
personer.
En person som ingår i ett hushåll utan att vara sambo
En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra personer, utan att
räknas som sambo. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop
personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader för
ensamstående.
För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så här:
1 850 kr ÷ 5 + 3 150 kr = 3 520 kr
Riksnormen tar hänsyn till
• hur många personer som finns i hushållet
• ålder på barn och skolungdomar+
• om barn och skolungdomar äter lunch hemma
• om vuxna är ensamstående eller sambor
Riksnormen innehåller kostnader för:
• livsmedel
• kläder och skor
• fritid och lek
• hygien
• barn- och ungdomsförsäkring
• förbrukningsvaror
• dagstidning
• telefon
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Diarienummer

/Ärendebeteckning/

Handläggare:
Marina Collstam
Enhetschef IFO
Maja Koivuranta
Enhetschef IFO

Tertialrapport avvikelser/missförhållanden IFO, SoL
Avvikelser/missförhållande
Orsak

September

Oktober

November

December

1

2

Dokumentation
Informationsöverföring

Avvikelserna har handlat om:
Att e-tjänst gällande månadsrapporter uppdragstagare ej har fungerat på så sätt att det inte har
inkommit notiser till IFO-mailen eller systemadministratör från e-tjänsten när nya
månadsrapporter inkommit under perioden 201126–201207. I samband med detta upptäcktes
också att det inte skickats notiser till IFO-mailen eller systemadministratör om nya ärenden i
e-tjänst (t.ex. nya orosanmälningar barn och unga). Dock hade ingen ny orosanmälan
inkommit under den aktuella tidsperioden.
Om det hade missats att en orosanmälan inkommit via e-tjänst tillsocialtjänsten så hade det
föranlett en Lex Sarah – utredning.
Att beviljat ekonomiskt bistånd för december månad ej har utbetalats till en klient. När detta
uppdagades gjordes en direktutbetalning till klienten. Detta är en miss i handläggningen, som
beror på den mänskliga faktorn.
Att larmbild till beviljat trygghetslarm ej har skickats till larmcentralen. Misstaget uppdagades
en vecka efter beviljat bistånd, vilket innebar en försening av installation av larm. Brukaren
har dagliga besök av hemtjänst.
Inga av avvikelserna har varit av så allvarlig karaktär att det bedömts som missförhållande
eller risk för missförhållande och därmed har inga Lex Sarah utredningar öppnats.
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Datum
2021-02-03
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Diarienummer
KS/2021:59

Handläggare:
Ing-Marie Thyr
Verksamhetschef

Tjut barnchecklista
Diarienummer: KS/2021:59
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Som ett led i att säkerställa att kommunen uppfyller barnkonventionen som blev svensk lag
2020-01-01 har en barnchecklista tagits fram. Den utgår från en standard som flera andra
kommuner använder sig av.
Barnchecklistan ska användas vid beredning av ärenden som på ett allmänt och avgörande
sätt, direkt eller indirekt, rör eller berör barn och unga. Det är handläggaren som i vid
beredning av beslutet (i tjänsteutlåtandet) bedömer huruvida checklistan ska användas. Om
barn och unga berörs ska detta framgå i tjänsteutlåtandet utifrån checklistan.

Beslutsunderlag
Barnchecklista

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Anta barnchecklista som ska användas vid beredning av ärenden.

Beslutet ska skickas till
Kommunens chefer och handläggare
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2020-11-16
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Diarienummer
KS/2020:523

Handläggare:
Ing-Marie Thyr
Verksamhetschef

Tjut Trygghetsanställningar
Diarienummer: KS/2020:523
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Nytt beslut angående Trygghetsanställningar utifrån nuvarande organisationer, både i
kommunen och staten.
Trygghetsanställningar beviljas som tidigare av Arbetsförmedlingen i samråd med
arbetsgivaren, den fackliga organisationen och den som ska anställas.
Chef för arbetsmarknadsenheten ska förhandla om trygghetsanställningar tillsammans med
personalchef och den enhetschef där personen ska anställas.
Kommunen har i dagsläget två personen med denna anställningsform. Tidigare beslut om att
kommunen kan ha fyra personen med den anställningsformen bör kvarstå.

Finansiering
Trygghetsanställningen ska bekosta den enhet där personen är anställd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
 Chefen för Arbetsmarknadsenheten förhandlar om Trygghetsanställningen
tillsammans med enhetschef där personen ska anställas
 Kostnaden belastar den enhet där personen blir anställd
 Tidigare beslut om fyra anställningar kvarstår

Beslutet ska skickas till
Kommunchef, Personalchef, Ekonomichef,
Verksamhetscheferna och samtliga Enhetschefer
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Tjut Remiss - Ett regionalt utrednings-och
behandlingshem för unga med risk-och
missbruksproblematik
Diarienummer: KS/2021:97
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Värmlands Läns Vårdförbund har utrett frågan om att starta ett utrednings-och
behandlingshem för unga med risk-och missbruksproblem.
Tanken är att länets 16 kommuner tillsammans med Region Värmland gemensamt via
Värmlands läns vårdförbund driver HVB-hem för målgruppen.
Syftet är att tillhandahålla en mer sammanhållen vårdkedja, bidra till ökad samverkan samt
ökad kvalité för målgruppen.
Enligt § 4 i förbundsordningen för Värmlands läns vårdförbund ska större förändringar som
att skapa, överlåta eller lägga ner verksamheter beslutas av vårdförbundet efter samråd med
medlemskommunerna. Förslaget skickas härmed ut för slutligt ställningstagande till samtliga
Värmlands läns kommuner samt till Region Värmland.
Kostnader för personal och 70 % av övriga driftskostnader beräknas uppgå till 12 290 tkr. För
att finansiera detta föreslås en vårdavgift utgå om 4200 kr/dygn år 1. Detta är beräknat på en
lägre medelbeläggning första året, 8 placerade i medel/dygn. Detta utifrån att verksamheten är
nyetablerad och att det kan bli svårt att fylla platserna till en början.
År 2 och år 3 beräknas medelbeläggningen på 10 placeringar i medel/dygn och då blir
dygnskostnaden istället ca 3500 kr/dygn.
Medlemsavgiften förväntas ligga kvar på samma nivå som tidigare med en uppräkning på ca 3
% per år.

Beslutsunderlag
Bilagan från Värmland Läns Vårdförbund som beskriver hela utredningsarbetet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen i Storfors ställer sig bakom remissen och har inget att tillägga.

Beslutet ska skickas till
Värmlands Läns Vårdförbund, Pär Johansson
Marina Collstam
Ing-Marie Thyr

Ämne: Remiss "Ett regionalt utrednings-och behandlingshem för unga med risk-och
missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp till 18 år"
Från: Pär Johansson <par.johansson@forshaga.se>
Till: Madelene Johanzon <Madelene.Johanzon@regionvarmland.se>;
gunnar.wikstrand@torsby.se <gunnar.wikstrand@torsby.se>; diariet@regionvarmland.se
<diariet@regionvarmland.se>; David Larsson <david.larsson@forshaga.se>; Jessica
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<lotta.osterlund-jansson@grums.se>; magnus.hultin@torsby.se <magnus.hultin@torsby.se>;
malin.eklund@eda.se <malin.eklund@eda.se>; maria.persson@hagfors.se
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Hej,

Värmlands läns vårdförbund har sammanställt ett förslag gällande ett länsgemensamt akut-utredningsoch behandlingshem för unga med risk- och missbruk. Tanken är att länets 16 kommuner tillsammans
med Region Värmland gemensamt via Värmlands läns vårdförbund driver HVB-hem för målgruppen.
Syftet är att tillhandahålla en mer sammanhållen vårdkedja, bidra till ökad samverkan samt ökad kvalité
för målgruppen.
Enligt § 4 i förbundsordningen för Värmlands läns vårdförbund ska större förändringar som att skapa,
överlåta eller lägga ner verksamheter beslutas av vårdförbundet efter samråd med
medlemskommunerna

Förslaget skickas härmed ut för slutligt ställningstagande till samtliga Värmlands läns kommuner samt till
Region Värmland.

Svar på remissen

Ert svar önskas senast 2021-04-15

Frågor

Vid eventuella frågor eller förtydligande gällande remissen,
kontakta förbundschef Pär Johansson, via e-post: par.johansson@forshaga.se
tel. 073-910 06 12, eller utvecklingsledare Leif Martinsson, e-post leif.martinsson@regionvarmland.se
tel. 076-828 82 24

mvh
Pär Johansson
Förbundschef
Värmlands läns Vårdförbund
par.johansson@forshaga.se
073-910 06 12

Remiss gällande:
Ett regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med risk- och
missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp
till 18 år
Värmlands läns vårdförbund har sammanställt ett förslag gällande ett länsgemensamt akututrednings- och behandlingshem för unga med risk- och missbruk. Tanken är att länets 16 kommuner
tillsammans med Region Värmland gemensamt via Värmlands läns vårdförbund driver HVB-hem för
målgruppen. Syftet är att tillhandahålla en mer sammanhållen vårdkedja, bidra till ökad samverkan
samt ökad kvalité för målgruppen.
Enligt § 4 i förbundsordningen för Värmlands läns vårdförbund ska större förändringar som att skapa,
överlåta eller lägga ner verksamheter beslutas av vårdförbundet efter samråd med
medlemskommunerna
Förslaget skickas härmed ut för slutligt ställningstagande till samtliga Värmlands läns kommuner
samt till Region Värmland.

Svar på remissen
Ert svar önskas senast 2021-04-15

Frågor
Vid eventuella frågor eller förtydligande gällande remissen,
kontakta förbundschef Pär Johansson, via e-post: par.johansson@forshaga.se
tel. 073-910 06 12, eller utvecklingsledare Leif Martinsson, e-post
leif.martinsson@regionvarmland.se tel. 076-828 82 24

Karlstad 2021-02-25

Pär Johansson
Förbundschef
Värmlands läns vårdförbund

Ett regionalt utrednings- och behandlingshem
för unga med risk- och missbruksproblematik
upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp
till 18 år
- Värmlands läns vårdförbund driver HVB-hem i samverkan med
Värmlands 16 kommuner och Region Värmland

Riddarnäset, Nykroppa

Inledning
Arbetet med att utreda förutsättningarna för länet att gemensamt öppna och driva ett HVB-hem för
unga har fortgått under 2020. Det första remissutskicket var det endast en kommun som inte ställde
sig bakom förslaget såsom det presenterades. Detta utifrån en begräsning i förslaget gällande det
akuta omhändertagandet som i första förslaget var begränsat till dagtid. Utifrån denna synpunkt och
även liknande synpunkter från andra kommuner har förslaget reviderats till att HVB-hemmet ska ha
möjlighet att ta emot akut alla veckans dagar fram till kl. 22:00. I övrigt har ingen kommun valt att
inte ställa sig bakom förslaget. Även Region Värmland ställde sig bakom förslaget i det första
remissutskicket. De synpunkter som inkommit har analyserats och tagits i beaktande i denna slutliga
remiss. Förhoppningen är att samtliga medlemskommuner och Region Värmland utifrån detta kan ge
ett slutligt ställningstagande till att länet öppnar och driver ett regionalt utrednings- och
behandlingshem för unga med risk- och missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för
unga upp till 18 år
Planering
Om samtliga medlemskommuner och Region Värmland godkänner utredningen och ställer sig bakom
förslaget kommer förbundet att påbörja arbetet med att starta upp HVB-hemmet snarast möjligt. Ett
samverkansavtal mellan förbundet och Region Värmland behöver tecknas och godkännas av samtliga
medlemskommuner och av regionen. Fastigheten behöver iordningställas och rekrytering av personal
påbörjas.
Förväntningen är att kunna starta upp verksamheten under hösten 2021 med full drift kring årsskiftet
2022. En del kostnader kommer finnas under 2021 i samband med uppstarten. Förbundet har räknat
med att ca 1,6 miljoner behövs i driftskostnader inför öppnandet. Detta i form av lokalkostnader och
personalkostnader. Chef behöver anställas några månader före öppnandet och även övrig personal
behöver vara anställda en tid före öppnandet. Utöver detta tillkommer kostnader för renovering av
fastigheten och inventarier om ca 3 miljoner kr. För att finansiera detta behöver förbundet beviljas
stimulansmedel från SKR som tas hem till länet och är avsedda att utveckla verksamhet för personer
med samsjuklighet. Värmlandsrådet väntas fatta beslut i frågan om att hämta medlen till länet i
början av mars. Därefter beslutar en beredningsgrupp inom nya perspektiv, Region Värmland, om
hur de statliga medlen ska fördelas. Förbundet kommer att verka för att så mycket som möjligt av
stimulansmedlen för 2021 kommer att tillföras öppnandet av ett länsgemensamt HVB för unga.
Besked om hur medlen fördelas förväntas komma första halvan av mars månad. Förbundet avser att
meddela medlemskommunerna och Region Värmland om hur mycket av stimulansmedlen som
kommer att kunna användas.
Bakgrund
En hög andel av unga med risk- och missbruksproblem har samtidigt en psykisk sjukdom. Studier och
rapporter ger en samsjuklighetsbild på mellan 30-70% av unga med missbruk, enligt socialstyrelsens
granskningar.
De senaste åren ger en ökad bild av risk- och missbruk bland unga, inte minst i CANs studie om
substansindex i alla län i Sverige (nov 2018), där Värmland har högst substansindex av alla län i ÅK 2 i
gymnasiet och ligger på en måttlig nivå i ÅK 9, jämförbar med andra län. Via dialog med delar av

länets kommuner (HT2020) framkommer ett ökat missbruk bland unga samt att tyngre preparat
etableras tidigare, även injektionsmissbruk
De rapporter som tagits fram på senare år, både regionala och nationella, påvisar brister för unga
utifrån samverkan och vårdkedja samt vinster för den unges utveckling genom etablerade
integrerade mottagningar. SKR presenterade sin handlingsplan, Handlingsplan mot missbruk och
beroende – Tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år (2019),
där en bredd av underlag för beslut och utveckling presenterades. I Värmland deltog SKRs
representanter i den regionala konferensen nov 20191 I Den nationella handlingsplanen riktades 43
åtgärdsförslag2 som berör region, kommun, stat och SKR. Bland dessa förslag poängteras bl. a:




Kommuner och regioner bör utveckla tillgänglighet till sina verksamheter för råd, stöd och
behandling
Kommuner och regioner bör utveckla olika samordnade organisationslösningar för att öka en
likvärdig och effektiv missbruksvård
Kommuner och regioner bör utveckla arbetet med tidiga och samordnade insatser mellan
socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola för barn, unga och unga vuxna inspirerade av MiniMaria

Ett HVB-hem för unga går helt i linje med SKRs åtgärdsförslag samt aktuella rapporter inom området
och liknande verksamhetsmodeller i andra län, exempel Östergötlands nystartade HVB-hem i
samverkan mellan samtliga kommuner och Regionen (2020). Det blir ett bra komplement till övriga
insatser som bedrivs inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Den föreslagna Länsmottagningen för unga med tillhörande lokala mottagningar skulle tillsammans
med HVB för unga stärka vårdkedjan för unga med tidiga insatser,
medicinska/psykiatriska/psykosociala utredningar och insatser samt tillnyktring/avgiftning.
Utifrån detta bör verksamheter för unga ha både psykosociala och medicinska/psykiatriska resurser
för en optimal vård i länet och som täcker vårdkedjan från akut omhändertagande till öppna insatser.
Värmlands läns vårdförbund har uppdraget att inom Värmlands län bedriva HVB-verksamhet och
utvecklingsfrågor inom missbruks- och beroendevården. Förbundet driver Flöjten akut- och
utredningshem för barn 0-12 år och dess familjer. Tillsammans med Region Värmland driver
förbundet Beroendecentrum, abstinensbehandling för vuxna över 18 år. Dessutom har förbundet
tillsammans med Värmlands 16 kommuner och Region Värmland ansvar över länets övergripande
strategiska utveckling gällande missbruks- och beroendevården i Värmland.
Utifrån det politiska uppdraget – att utreda och komma med förslag på att inrätta en länsgemensam
mottagning för unga med missbruk3 presenterades under 2019 en rapport med en länsmottagning,
lokala mottagning samt en vårdavdelning (för unga upp till 18 år), Länsgemensam
beroendemottagning för unga 13-25 år, vårdavdelning för unga 13-17 år lokala mottagningar.
1

https://varmlandsvardforbund.se/category/konferenser/
https://skr.se/tjanster/merfranskl/rapporterochskrifter/publikationer/handlingsplanmotmissbrukochberoend
e.27669.html
2

3

https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/protokoll-politisk-styrgrupp/

Rapporten gick ut i remiss till samtliga kommuner och hälso- och sjukvården där majoriteten av
kommunerna och hälso- och sjukvården ställde sig bakom rapporten vad gäller länsgemensam
beroendemottagning och lokala mottagningar. Behovet av vårdplatser för unga med risk- och
missbruk beskrivs av flera kommuner och av regionen i remissvaren, men formen vårdavdelning som
beskrevs i rapporten fanns det många frågetecken till.
Utifrån ett tidigare uppdrag från den politiska styrgruppen – att utreda och komma med förslag på
ett länsgemensamt HVB-hem för unga så kompletterades detta uppdrag till att även gälla akutplatser
för unga upp till 18 år, detta ersätter då den i rapporten föreslagna vårdavdelningen.
Efter remissförfrågan och svar vid tidigare utskick VT 2020, har denna slutliga remiss en ambition att
vara mer tydlig i HVB-modellen vad det gäller de frågor som inkommit från tidigare remissförfrågan.
Kommunernas och hälso- och sjukvårdens fördelar med ett länsgemensamt HVB-hem för unga















Kommunerna och hälso- och sjukvården har insyn i verksamheten via styrgrupp med
representanter från kommuner och hälso- och sjukvård
HVB-hemmet lokaliseras i länet vilket innebär en nära vårdform
Verksamheten har i sig inget ekonomiskt vinstintresse
Ambitionen är att ha en bra personaltäthet kring den unge, både dag, kväll och natt.
Kommunernas tillgång till hälso- och sjukvård för bedömning/utredning och behandling av
psykiatriska/psykologiska problem ökar
Kommunernas och hälso- och sjukvårdens samordning av resurser ökar möjligheten till en
mer holistisk vård- och insats till den unge
Verksamheten ökar tillgänglighet till vård och omsorg för unga i behov av
avgiftning/stabilisering
HVB-hemmet, med integrerad utredning, vård och behandling, ger möjlighet till att planera
och påbörja eftervårdsinsatser under pågående utredning- och behandling under HVBvistelsen. Detta kan exempelvis innebära att psykiatrisk och psykologisk utredning visar på
bakomliggande diagnos, vilket underlättar den fortsatta insatsen i hemmiljön och att dessa
insatser kan planeras och även aktiveras under pågående HVB-vistelse. Detta gäller även
psykosociala resurser.
För hälso- och sjukvården avlastar denna typ av vårdform befintliga verksamheter (BUP,
Första linjen unga, psykiatrisk öppenvård) både vad det gäller kösystem och vad det gäller
kortare utredningstider samt säkrare utredningar och insatser, d.v.s. faktorer i hemmiljön
(konflikten, risk- och missbruk m.m.) minimeras utifrån kontinuitet i utredning och insats på
HVB-hemmet, vilket annars kan ge missvisande bedömningar eller fördröja utredning/insats.
Kommunerna får tillgång till hälso- och sjukvårdsanställd personal, till skillnad mot privata
HVB-hem där eventuell anställd hälso- och sjukvårdspersonal (sjuksköterska, läkare,
psykolog) ofta är anlitad via bolag och inte har direkt koppling till övriga hälso- och
sjukvårdsresurser inom Region Värmland. Detta medför bl. a. tillgång till hälso- och
sjukvårdens journal och remissystem.
HVB-hemmet med hälso- och sjukvård samt psykosociala resurser möjliggör tidiga insatser
för eventuell samsjuklighet; att utreda, planera och behandla en mer komplex problembild i
ett tidigt stadie ökar möjligheten till att inte problem förvärras, dvs. risken för att den unges
problem ökar utifrån brist på samordning, ofullständiga utredningar och insatser. Även risk

att detta ökar med stigande ålder och större insatser kan behövas inom kommun och hälsooch sjukvård, exempelvis återkommande psykiatrisk slutenvård eller institutionsvård via
socialtjänst.
Verksamheten
Det planerade regionala HVB-hemmet beräknas på att ta emot 10-12 ungdomar upp till 20 år för
utredning och behandling samt 4 ungdomar för akut omhändertagande, placering via SoL och LVU.
Respektive huvudman ska dokumentera enligt gällande lagstiftning i sitt system. Huvudman för
verksamheten enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag med särskilda bestämmelser om vård för unga
(LVU) är Värmlands läns vårdförbund och huvudman enligt hälso- och sjukvårdslagen är Region
Värmland. Kostanden för enhetschef för verksamheten delas lika mellan Värmlands läns vårdförbund
och Region Värmland. Region Värmland ansvarar för att det finns en verksamhetschef med ansvar för
HSL-insatser.
Det ska finnas en styrgrupp för verksamheten med representanter från kommunerna, Värmlands läns
vårdförbund samt Region Värmland.
HVB-hemmet ska ha en hög personaltäthet och en bredd av professioner. Utredning och behandling
ska utgå från gängse lagar, Socialstyrelsens rekommendationer, nationella riktlinjer samt
medicinska/psykiatriska rekommendationer. Vid psykiatrisk samsjuklighet ska utredning, bedömning
och insatser för båda tillstånden ske. Det psykiatriska tillståndet kan innebära externa
kontakter/remisser till befintlig hälso- och sjukvård.
Utredningstid beräknas till ca 6-8 veckor med psykosocial och medicinsk/psykiatrisk kompetens. Här
kommer metoder enlig Socialstyrelsens metodbank användas samt utredning och bedömning utifrån
medicinsk/psykiatrisk metodbank. Utifrån att den unge oftast inte har etablerat en uttalad
beroendediagnos, finns inga hinder i att utreda psykiatriska tillstånd efter en kortare tids
avhållsamhet. I övrigt deltar den unge i det innehåll som förekommer på HVB-hemmet. Är den unge
skolpliktig eller är inskriven på gymnasielinje kommer detta att prioriteras.
Innehållet i utredning och behandling ska ha delar som gäller alla men med individuellt anpassad
utredning och behandling enligt den unges särskilda behov och önskemål:


Fasta mat- och dygnsrutiner



Fasta friskvårdsrutiner



Fasta sysselsättningstider/områden, skola



Gemensam vecko- och helgplanering



Gemensamma gruppmöten



Bedömnings, utrednings– och utvärderingsinstrument enligt nationella riktlinjer,
Socialstyrelsen och hälso-och sjukvårdens metodbank



Planerade individuella insatser av psykosocial, psykologisk, medicinsk och psykiatrisk karaktär



Familjebaserat, nätverksbaserat och salutogent synsätt



Planering och upparbetning av tilltänkta vård- och stödformer vid hemkommun

Akut omhändertagande 4 platser
Verksamheten har ambition att ha en hög tillgänglighet för unga med ett påverkat tillstånd och i
behov av avgiftning/tillnyktring och en tids stabilisering, upp till 14 dagar. Detta gäller ej unga där
akuta insatser av medicinsk eller psykiatrisk karaktär är nödvändigt. Inläggning ska vara möjlig alla
veckans dagar 08.00-22.00. Syftet med denna verksamhet är att tillhandahålla en resurs som
underlättar framför allt socialtjänstens behov av skyndsamt agerande för unga upp till 18 år, där
andra alternativ är:





för omfattande för den unges livssituation
geografiskt ogynnsamma avstånd till annan placering
svårigheten att upprätta lämplig fortsatt vård i hemmiljö
brist på tillgång till medicinsk/psykiatrisk kompetens

Verksamheten ska ha flexibilitet mellan utredning/behandling beroende på efterfrågan från
kommunerna. Aktuellt kan även vara att den unge deltar i olika delar i HVB-hemmet exempelvis
akutplacering som efterföljs av fortsatt utrednings- eller behandlingsplacering. Även vårdkedja till
eller från annan verksamhet med vård kan bli aktuellt, exempelvis ungdomar 18-20 som
abstinensbehandlats på Beroendecentrum och har behov av fortsatt utredning och/eller behandling,
eller placerad i annan vårdform via socialtjänst och där det tilltänkta HVB-hemmet bedöms som
lämplig fortsättning.
Medicinska resurser
En somatisk, psykiatrisk och psykologisk bedömning, behandling och eventuell diagnostisering kan
initieras för de ungdomar som blir föremål för vård i det tilltänkta HVB-hemmet, en individuell
bedömning hos den placerade där det behovet finns. Detta genomförs av läkare och psykolog i
samarbete med övrig personal. I målgruppen förekommer både en över- och underdiagnostisering
framförallt när det kommer till neuropsykiatriska tillstånd.
Under vårdtiden ska verksamheten samtidigt omhänderta substanstillstånd och eventuella
psykiatriska tillstånd. Det kan handla om både utredning/behandling på plats på HVB-hemmet som
ute i öppenvård eller inom annan hälso- och sjukvård. Många av unga med missbruk har varit med
om trauman. Forskning visar att trauma är en av de vanligare bakgrundsfaktorerna när det gäller
substansmissbruk. Även anknytningsproblem och svårigheter med mentalisering är tillsammans med
trauma viktiga aspekter att arbeta med när vi talar om behandling av substansmissbruk.
Psykosociala resurser
Psykosociala utredningar utförs av samordnare/utredare och övrig behandlingspersonal. Utifrån
sociala situation och hemmiljö behövs ett bra samarbete med remitterande socialtjänst, den unges
familj samt övrigt nätverk kring den unge. Detta i samverkan med eventuella medicinska/psykiatriska
resurser i hemmiljön. Ambitionen är att underlätta för en bättre vardagssituation i hemmiljön. Därav
ska aktörer i hemmiljön tidigt involveras under placeringen för att underlätta en bra vårdkedja för
den unge. Det kan handla om aktuella eller nytillkomna resurser inom hälso- och sjukvård och/eller
socialtjänst samt övriga i den unges nätverk blir involverade under pågående placering.

Utredare/samordnare driver klientarbetet med genomförandeplaner och får hjälp av behandlare
genom fast kontaktmannaskap.
Den behandlande delen ska utgå från Socialstyrelsens rekommendationer med strukturerade
program för risk- och missbruk samt familjebaserade insatser. I övrigt är den behandlande
personalen och övrig personal ett individuellt stöd under placeringen samt deltar samordnat med
hälso- och sjukvårdsdelen och utredande delen.
Personalfunktioner
Läkare -psykiatriker
Bedöma och behandla vid eventuell samsjuklighet – både somatiskt och psykiatrisk.
Somatisk status – bedöma och behandla, inklusive tandstatus, under vårdtid samt remittering till
lämplig vård/utredning under vårdtid och vid utsluss.
Psykiatrisk status - bedöma och behandla under vårdtid samt remittering till lämplig vård/utredning
under vårdtid och vid utsluss. Genomgång av eventuella insatta farmakologiska behandlingar,
genomgång av tidigare utredningar, ingå i utredningsteam inklusive NP-utredningar.
Samverkan/samordning med andra inblandade behandlingsinsatser eller nytillkomna insatser i
regionen, medverka vid SIP vid behov.
Psykolog
Bedöma, utreda och behandla eventuella psykiska symtom. Individuella samtal av
behandlingskaraktär, psykologiska utredning och bedömningar. Ingå i utredningsteam.
Samverkan/samordning med andra inblandade insatser eller nytillkomna insatser i regionen,
medverka vid SIP vid behov.
Sjuksköterska
Utföra medicinsk/psykiatrisk omvårdnad, planera genomföra och följa upp provtagningar,
medicintilldelning, medicinuppföljning/utvärdering medicinska samtal och hälsosamtal. Kontakt med
vårdnadshavare gällande ev medicinering. Samverkan/samordning med andra inblandade insatser
eller nytillkomna insatser i regionen, ingå i utrednings team inklusive NP utredningar medverka vid
SIP vid behov.
Utredare/samordnare
Genomföra psykosociala utredningar och bedömningar. Vara mottagare av remiss/vårdbegäran och
planera inskrivningar och utskrivningar gemensamt med hälso- och sjukvårdspersonal och övrig
personal. Samordna team kring den unge under planerad och pågående vård. I samarbete med
hälso- och sjukvårdspersonal och övrig personal initiera/planera fortsatt eftervård i samarbete med
hemkommunens resurser. Ingå i utredningsteam. Samverkan/samordning med andra inblandade
insatser eller nytillkomna insatser i regionen, medverka vid SIP vid behov.
Behandlare
Planera och delta i det vardagliga arbetet på hemmet såsom sociala individuella och gemensamma
aktiviteter och insatser. Utföra behandlingsinsatser på individ och gruppnivå. Vara mentor för
ungdomar under insatsperioden. Vara tillgänglig för vardagliga samtal med ungdomen. Ingå i

utredningsteam. Samverka/samordna med andra inblandade insatser eller nytillkomna insatser i
regionen, medverka vid SIP vid behov. Vid rekrytering kommer dubbla kompetenser att vara
meriterande. Kompetenserna kan dels handla om kunskap och erfarenhet av socialt arbete men
också kring annat som kan gagna verksamheten såsom pedagogik, fritidssysselsättningar, hantverk
mm. kopplat till ungdomarnas behov av till exempel sysselsättning.
Kock
Ansvara för veckoplanering av måltider.
Enhetschef
Ansvarig för behandlingshemmet. Ska driva hemmet enligt konceptet integrerad verksamhet samt ha
dialog med huvudmännens styrgrupp. Även ansvara för relevant information till verksamheter i
länet.
Bemanning:
1 Enhetschef 100 % dagtid.
2 Utredare/samordnare 100 % dagtid vardagar, vid behov arbete på kvällstid.
10 Behandlare 100 % dygnet runt. 1 vaken nattpersonal och två sovande jour.
1 Kock 100 % dagtid.
3 Sjuksköterskor 100 % dag/kväll/beredskap. 8-22 vardagar. Helgberedskap i hemmet var 3:e helg.
1 Psykolog 75 %.
1 Läkare 50 %, samt beredskap vid behov.
Kompetenser








Enhetschef – socionom eller liknande. Erfarenhet inom området unga och missbruk samt
ledarerfarenhet
Utredare/samordnare – socionomer, kunskap inom missbruk och tonårsutveckling
Behandlare – behandlingsassistent, socialpedagog, beteendevetare. Kompetens om missbruk
och tonårsutveckling. MI, ACRA, Funktionell familjeterapi.
Sjuksköterskor – vidareutbildad i psykiatri
Psykolog – erfarenhet från barn- och ungdom
Läkare – barnpsykiatri
Kock – utbildad kock

Lokaler
Förbundet har under 2020 sökt av marknaden för fastigheter som passar ändamålet. Vi har gått
vidare med Riddarnäset i Nykroppa i Filipstads kommun. Riddarnäset drevs som HVB-hem för
ensamkommande av Filipstads kommun fram till 2018. Huvudbyggnaden är på 1500 kvadratmeter
och det finns också en villa på fastigheten på 409 kvadratmeter. I övrigt finns 3 gårdsbyggnader om

ca 800 kvadratmeter som inte är i skick att använda i nuläget. Huvudbyggnaden kommer att inrymma
verksamheten i sin helhet, 4 akutplatser i plan 1 tillsammans med mottagningsrum,
undersökningsrum, kontor, samtalsrum, kök, matsal och övriga personalutrymmen. På plan 2 finns
13 rum för boende och gemensamhetsutrymmen. I källaren finns möjlighet till gym, bordtennis och
biljard. Villan kan användas för konferens, aktiviteter, mm.
Fastigheten har ett naturskönt läge ute på en udde i Nykroppa tätorts västra del, cirka 15 kilometer
från Filipstads centrum. Till närmsta granne är det cirka 100 meter och Fastigheten är nästan helt
insynsskyddad och omgärdas till stor del av Östersjön. Till riksväg 26 är det cirka två kilometers
bilväg.
För att iordningsställa fastigheten krävs ett visst renoveringsarbete. I huvudsak handlar det om
måleri och tapet invändigt och även köket behöver renoveras för att möta de krav som finns kring
livsmedelshantering.

Huvudbyggnaden

Villan
Skola
Barn och unga i samhällsvård har samma rätt till skolgång som andra barn. När barn och unga
placeras i samhällsvård och det innebär skolbyte är det hemkommunens ansvar att de får föreskriven
utbildning och fullgör sin skolplikt oavsett var de är placerade.
Forskning visar att en lyckad skolgång med fullföljd grund- och gymnasieskola är den enskilt viktigaste
framgångsfaktorn för att barn och unga ska klara sig bra senare i livet.
Det finns en stor variation beträffande undervisning vid HVB. VLV kommer att agera via flera olika
alternativa lösningar, samarbete med en eller flera kommunala/fristående grund/gymnasieskolor,
undervisning på HVB av lärare från den kommunala grund-/gymnasieskolan.
Vi kommer att arbeta fram en tydlig rutin som kommer att ingå som en del av inskrivningsförfarandet
när det gäller unga som har skolplikt.
Den unge ska snarast möjligt (inom 3 veckor) påbörja eller återuppta sin skolgång
Förutsättningar för ett länsgemensamt HVB
Värmlands läns vårdförbund ägs av de 16 medlemskommunerna. Verksamheterna finansieras idag till
fullo genom vårddygnsavgifter. Ett vårddygn på Beroendecentrum kostar för kommunerna 2900
kr/dygn. På Flöjten är avgifterna 4300 kr/dygn för barn och 4400 kr/dygn för vuxna. Avgifterna avser
2021 och ligger på samma nivå sedan 2019. Därtill betalar kommunerna en medlemsavgift som
finansierar administrationen med kansli och direktion. Medlemsavgiften för 2021 är 1 450 000 kr som
fördelas ut på medlemskommunerna utifrån befolkningsunderlag.

En förutsättning för både befintliga verksamheter och för ett nytt HVB-hem är att kommunerna väljer
att placera på de egenägda verksamheterna i första hand. Naturligtvis efter matchning utifrån den
enskildes behov.
Länets behov
Under hösten 2020 skickades en enkät ut till länets 16 kommuner i syfte att få en bild av hur behovet
av HVB-platser för målgruppen ser ut. En del kommuner har dock inte haft möjlighet att lämna
uppgifter om detta pga. av begränsningar att lyfta ut målgruppen i sina system. 10 av 16 kommuner
har till fullo kunnat svara på enkäten. Dessa 10 kommuner motsvarar ca 42 % av länets
befolkningsunderlag.
2019 hade de 10 svarande kommunerna SoL och LVU-placeringar till en kostnad om ca 27 100 tkr
fördelat på 8073 vårddygn. 51 individer var placerade. Det är vanskligt att göra en statistisk
beräkning på länet i sin helhet då det säkerligen skiljer sig en del från kommun till kommun och från
år till år vad gäller HVB-placeringar. Skulle man ändå anta att övriga 6 kommuner som står för 58 %
av befolkningsunderlaget har en liknande placeringsvolym skulle kostnaden i länet totalt vara ca
64 500 tkr. Antal vårddygn ca 19200 och antal placeringar ca 120.
Utgår vi från socialstyrelsens officiella statistik gällande insatser till barn och unga (2019) framgår inte
placeringsorsak när man tittar på länets siffror. Länets placeringar 2019 var 226 placeringar enligt
LVU och 726 stycken placering enligt SoL. Enligt Socialstyrelsens studier på LVU och psykiatriska
diagnoser inkl. missbruk så berör det ca 40-45% av placeringarna. För Värmland var 35 % av 226 LVU
placeringar enlig 3§ LVU (eget beteende) vilket blir 79 placeringar i länet enligt 3 § LVU.
Ur ett nationellt perspektiv var enligt Socialstyrelsen ca 31 000 barn och ungdomar i åldern 0-20 år
placerade i heldygnsvård 2019, varav 33% i HVB form. 61% av dessa var i ålder 15-20 år. 6240
ungdomar i Sverige mellan 15-20 år var placerade på HVB-hem 2019. I det regionala perspektivet
hade Värmlands län 226 placeringar enligt LVU och 726 placering enligt SoL. Om Värmland följer de
nationella siffrorna skulle detta innebära ca 190 placerade ungdomar enligt SoL och LVU mellan 1520 år som 2019 var placerade på HVB-hem. Enligt enkätsvaren från de 10 kommuner i länet som
svarade var medellängden på placeringarna ca 160 dygn. Detta blir ca 30 000 vårddygn för unga
mellan 15-20 år som var placerade på HVB i länet, förutsatt att de nationella siffrorna appliceras på
länet. Kostnaden på länsnivå skulle då hamna på ca 100 miljoner kronor för 2019.

Ekonomiska förutsättningar
Fördelning mellan kommunerna och Region Värmland
Den totala kostnaden för HVB-hemmet år 1 beräknas till ca 16 640 tkr. För kommunernas del skulle
kostnaden uppgå till 12 290 tkr och för Region Värmland ca 4 350 tkr. Regionen svarar för kostnader
för sin personal samt all till verksamheten hörande kostnader såsom, lokal- drift- och
overheadkostnader motsvarande sin procentuella del av verksamhetens totala personalkostnader,
vilket motsvarar ca 30 %.
Kommunerna (Via Värmlands läns vårdförbund) svarar för kostnader för sin personal samt all till
verksamheten hörande kostnader såsom lokal-, drift- och overheadkostnader, vilket motsvarar ca 70
%.
Medlemskommunernas ekonomiska ansvar
I kommunallagens 9 kap § 11 redogörs för förbundsmedlemmarnas ekonomiska ansvar i ett
kommunalförbund:
”11 § Om ett kommunalförbund saknar tillgångar för att betala en skuld, är förbundsmedlemmarna
skyldiga att fylla bristen. Varje medlem ska skjuta till så stor del av bristen som svarar mot
medlemmens andel i skulden efter de grunder som anges i förbundsordningen.”
Enligt förbundsordningens § 9 framgår att medlemskommunerna vid varje tidpunkt har andel i
förbundets behållna tillgångar och skulder i förhållande till skatteunderlaget för varje kommun:
”9 § Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets behållna tillgångar och skulder
i förhållande till medlemmarnas skattekronor beräknat på skatteunderlaget inkl. ev. statligt tillskott
vid närmast föregående årsskifte. Dessa grunder tillämpas också vid skifte av förbundets behållna
tillgångar, som föranleds av förbundets upplösning.”
Vid eventuella underskott som inte kan hanteras inom ramen för förbundets ekonomi är
medlemskommunerna gemensamt ekonomiskt ansvariga med andel som utgår från
befolkningsunderlaget i respektive kommun.
Uppstartsbudget
Inför en uppstart kommer fastigheten behöva renoveras gällande ytskikt väggar samt renovering av
kök. Rutiner och riktlinjer ska tas fram och behandlingsinnehållet detaljeras. Personal ska anställas
och lokalerna ska iordningställas.
Om behandlingshemmet ska öppna i början av 2022 behöver enhetschef vara anställd några
månader före öppnandet. Övrig personal behöver vara på plats 1 månad före öppnandet.
Driftkostnader för lokalerna ca 6 månader före start, inklusive finansiella kostnader tillkommer. Detta
beräknas kosta ca 1 600 tkr.
Kostnader för inventarier och renoveringsarbeten beräknas till ca 3 000 tkr.
För att finansiera detta behöver förbundet beviljas stimulansmedel från SKR som tas hem till länet
och är avsedda att utveckla verksamhet för personer med samsjuklighet. Förbundet kommer att

verka för att så mycket som möjligt av stimulansmedlen för 2021 kommer att tillföras öppnandet av
ett länsgemensamt HVB för unga. Besked om hur medlen fördelas förväntas komma första halvan av
mars månad. Förbundet avser att meddela medlemskommunerna och Region Värmland om hur
mycket av stimulansmedlen som kommer att kunna användas.
Beräknade kostnader Region Värmland
Region Värmlands kostnader gällande personal uppskattas till ca 3 420 tkr/år, vilket utgör ca 30 % av
de totala personalkostnaderna. Förbundet föreslår att Region Värmlands ekonomiska åtagande
gällande övriga driftskostnader baseras procentuellt av personalkostnaderna. Således står regionen
för ca 30 % av driftskostnaderna och medlemskommunerna för ca 70 % via Värmlands läns
vårdförbund. Detta avser såväl uppstartskostnader som driftskostnader. Kostnader för enhetschef
delas 50/50 mellan regionen och förbundet. Till detta tillkommer kostnader för läkemedel och
medicinsk utrustning.
Beräknade kostnader medlemskommunerna
Kostnader för personal och 70 % av övriga driftskostnader beräknas uppgå till 12 290 tkr. För att
finansiera detta föreslås en vårdavgift utgå om 4200 kr/dygn år 1. Detta är beräknat på en lägre
medelbeläggning första året, 8 placerade i medel/dygn. Detta utifrån att verksamheten är
nyetablerad och att det kan bli svårt att fylla platserna till en början.
År 2 och år 3 beräknas medelbeläggningen på 10 placeringar i medel/dygn och då blir
dygnskostnaden istället ca 3500 kr/dygn.
Medlemsavgiften förväntas ligga kvar på samma nivå som tidigare med en uppräkning på ca 3 % per
år.

Unga och samsjuklighet
Samsjukligheten
I Socialstyrelsens granskning av samsjukligheten i Sverige (nov 2019) definieras följande
förklaringsmodell:
1) Skadligt bruk eller beroende samexisterar med psykisk sjukdom på grund av gemensamma
riskfaktorer.
2) Skadligt bruk eller beroende är en konsekvens av självmedicinering vid existerande psykisk
sjukdom.
3) Skadligt bruk eller beroende orsakar bestående psykisk sjukdom som fortskrider oberoende av
drogkonsumtionen
4) Temporär psykisk sjukdom som orsakas som konsekvens av intoxikation eller abstinens från
specifik drog
I tidigare granskning inför rapport till Länsmottagning för unga (juni 2019) publicerades statistiska
uppgifter om unga och förekomst av samsjuklighet – i huvudsak hämtad från Socialstyrelsens
rapporter.







CAN:s fokusserie (nov 2018) redovisas substansindex per län där Värmlands län har högst
substansindex bland alla län i årskurs 2 i gymnasiet
Ungdomar med samsjuklighet har oftare ett allvarligare missbruk än ungdomar utan samtida
psykisk sjukdom (Missbruksutredningen SOU 2011:35) Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar förekommer hos 40-75% av ungdomar med missbruk eller beroende
Socialstyrelsens samanställning av en internationell prevalensstudie på 43 000 ungdomar
(2018) visade på ett medel på 71% av unga på institution uppfyller kriterierna för minst en
psykiatrisk diagnos, mellan 24-76% har minst två samtida diagnoser, missbruksdiagnos
återfanns hos 45% av de unga
I Statens Institutionsstyrelse (15 mars 2018) var merparten av de unga mellan 16-18 år.
Utredd ADHD diagnos fanns hos 52% av flickorna och 39% av pojkarna. Övriga diagnoser som
förekom hos pojkar var missbruk 26%, uppförandestörning 21%, PTSD 13%. Bland flickor
förekom PTSD 19%, autism 17%, missbruk 15%

Förekomst av psykiatriska diagnoser bland personer med ett skadligt bruk eller beroende
År 2018 vårdades 52 000 personer, 10 år eller äldre, inom specialiserad öppenvård eller slutenvård
på grund av avsiktligt intag av beroendeframkallande substanser. Av de 52 000 vårdade var 1 812
barn i åldern 10–17 år. Andelen personer som vårdas för intag av beroendeframkallande substanser
har ökat omkring 20 procent den senaste tioårsperioden (Socialstyrelsen nov 2019 Kartläggning av
samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik). Uppgifter från Socialstyrelsens
nationella patientregister.
I tabellen nedan kan en person förekomma med fler än en diagnos, det vill säga förutom exempelvis
depression kan en person samtidigt ha en annan psykiatrisk diagnos som exempelvis ångestsyndrom.
En diagnos som var mycket vanligt tillsammans med andra psykiatriska diagnoser var ADHD.

Andelen (%) personer med psykiatrisk diagnos 2016–2018 bland personer som vårdades för skadligt
bruk eller beroende 2017
Tillstånd

Pojkar/
män
10-17 år
18-24 år
Flickor/
kvinnor
10-17 år
18-24 år

Schizofreni och
liknande
tillstånd

Bipolärt
Syndrom

Depressioner

Ångestsyndrom

Ät- och
sömnstörningar

Personlighetssyndrom

Autism

ADHD Beteendestörningar
(ej ADHD)

1.9
10.6

1.1
3.6

11.2
19.5

19.6
32.4

4.2
3.5

0.1
3.3

8.0
6.2

34.2
24.5

7.8
6.0

1.2
5.5

3.0
8.3

31.8
29.4

46.6
29.4

13.4
10.0

2.3
17.9

8.8
8.1

34.0
26.6

13.3
6.8

Samsjuklighetsutredningen
Regeringens utredare Anders Printz ska särskilt utreda personer med samsjuklighet och om
ansvarsfrågan skall tillhöra en huvudman, detta arbete pågår. En undersökning/dialog med personer
med samsjuklighet och brukare av vård samt anhöriga har genomförts och presenterats. Under
VT2021 genomförs fördjupade dialoger med fem län, varav Värmland är ett län där ett två dagars
dialogmöte har skett den 13-14 januari. Deltagare i detta har varit politiker från hälso- och sjukvård
och kommun, högre och längre chefer samt personer från praktiken. En sammanställning av detta
och förslag på ändringar kommer sedan att presenteras, senast november 2021. Därefter skall
förslagen ut på remiss i landet.
Vid en förändring av ansvaret för samsjuklighet, exempelvis att hälso- och sjukvård skall ha hela
ansvaret för medicinsk, psykologisk och psykosocial behandling, så innebär det ingen större skillnad
för ett integrerat HVB-hem. Behovet av en samlad vård, stöd och behandling för unga med komplex
problematik kvarstår oavsett huvudmannaskap.

STORFORS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-01-11

Sida 1 (1)
Diarienummer
KS/2020:493

Handläggare:
Oskar Eklöf
Kanslichef

Motion - Större möteslokal för KS och KF sammanträden
i Storfors kommun
Diarienummer: KS/2020:493
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Juhani Verkkoperä (SD) har inkommit med motion daterad 2020-10-30. Kommunfullmäktige
beslutade 2020-11-26 § 79 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Svar på motion:
Det stämmer att Storfors kommuns möteslokaler för den politiska verksamheten i Storfors
inte uppfyller kraven för erforderlig distanshållning i enlighet med de riktlinjer som finns med
anledning av Covid-19-pandemin.
Eftersom Storfors kommun har möjliggjort för digitala sammanträden är problemet tills
vidare löst. Om helt fysiska eller delvis fysiska sammanträden behöver genomföras under
Covid-19-pandemin ska kansliet säkerställa att sammanträdet följer de riktlinjer som finns.

Beslutsunderlag
Motion - Större möteslokal för KS och KF sammanträden i Storfors kommun
KF § 79 Motion större möteslokal för kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges
sammanträden i Storfors kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Besvara motionen enligt ovan.

Beslutet ska skickas till
Juhani Verkkoperä (SD)

STORFORS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-01-20

Sida 1 (1)
Diarienummer
KS/2021:33

Handläggare:
Michael Björklund

Ny biträdande säkerhetsskyddschef
Diarienummer: KS/2021:33
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Enligt den nu gällande Säkerhetsskyddsförordning (2018:585), hos myndigheter och andra
som förordningen gäller för skall det, om det inte är uppenbart obehövligt, finnas en
säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhetsskyddet. Det skall även finnas en
biträdande säkerhetsskyddschef. Enligt förordningen skall utsedd säkerhetsskyddschef
bedömas pålitlig från säkerhetssynpunkt samt ha tillräckliga kunskaper om säkerhetsskyddet.
I säkerhetsskyddschefens arbete ingår bl. a att genomföra en prövning innan en person
anställs för uppgifter av betydelse för rikets säkerhet, ansvara för hemliga handlingar samt att
vara kontaktperson mot Säkerhetspolisen.
Storfors säkerhetssamordnare är sedan tidigare beslut utsedd till säkerhetsskyddschef i
Storfors kommun. Nuvarande biträdande säkerhetsskyddschef kommer avsluta sin anställning
mars-21. Som biträdande säkerhetsskyddschef föreslås nu personalchefen som uppfyller
kraven och bedöms som lämplig.

Beslutsunderlag
Säkerhetsskyddsförordningen (2018:585).

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Daniel Bekking utses till biträdande säkerhetsskyddschef.
Beslutet ersätter tidigare beslut om ny biträdande säkerhetsskyddschef, ersättare för
säkerhetsskyddschefen, KS 2020-01-13 § 7 Dnr KS 2019-0426.

Beslutet ska skickas till
Michael Björklund
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Tjut - Ny biträdande signalskyddschef
Diarienummer: KS/2021:34
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelserna som högsta civila totalförsvarsmyndigheten på regional nivå har fått i
uppdrag att i arbetet med civilt försvar att särskilt prioritera ”stärkta arbetsformer, inklusive
utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och
robusthet som ställs vid höjd beredskap”. Vid utbyte av säkerhetsskyddsklassificerad
information mellan myndigheter ska kryptotekniska funktioner (signalskyddsystem)
godkända av Försvarsmakten användas.
En del i detta arbete är att länsstyrelserna tagit fram ett signalskyddsystem (Signe, den
tekniska utrustningen för att möjliggöra elektronisk kommunikation på ett säkert sätt) för
utbyte av säkerhetsskyddsklassad information mellan kommunerna, regionerna och
länsstyrelserna. Systemet bygger på Försvarsmakten godkända kryptosystem. Enligt
Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänst ska en organisation som har ett
signalskyddssystem utse en signalskyddschef. Signalskyddschefen har till uppgift att ansvara
för ledning och samordning av signalskyddstjänsten. I vissa fall kan annan myndighets
signalskyddschef ansvara för signalskyddet hos annan verksamhetsutövare. I detta fall är
Länsstyrelsens Värmlands signalskyddschef är också signalskyddschef för länets 16 st.
kommunen.
Storfors kommun har av Länsstyrelsen i Värmlands län ombetts att utse en biträdande
signalskyddschef. Länsstyrelsen förbinder sig att verka som signalskyddschef för kommunen
samt tillhandahålla återkommande utbildningar och andra åtgärder för att upprätthålla
kompetensen i kommunens signalskyddsorganisation.
Biträdande signalskyddschef ansvarar för att rutiner, kunskap och användande kontinuerligt
uppdateras och hålls aktuella hos de aktörer inom Storfors kommun som använder Signe.
Nuvarande biträdande signalskyddschef kommer avsluta sin anställning mars-21. Som ny
biträdande signalskyddschef föreslås nu kanslichefen som uppfyller kraven och bedöms som
lämplig.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Att utse Oskar Eklöf till biträdande signalskyddschef
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Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020
Leverantör av företagshälsovård 2020
Leverantör av företagshälsovård har under året varit VarnumHälsan AB.

System för tillbud, olycksfall, färdolyckor, riskbedömningar,
skyddsronder Övergången till digital hantering inom arbetsmiljöområdet har fortsatt och
förutom tillbuds- och arbetsskadehanteringen hanteras nu även färdolycksfall, skyddsronder
och riskbedömningar i stödsystemet IA. Ett system som kostnadsfritt tillhandahålls av AFAförsäkringar. Systemstödet förenklar uppföljningsmöjligheterna för huvudskyddsombud och
högre chefer som delegerat arbetsmiljöuppgifter vidare i organisationen.

Utvecklingsområden under det gångna året
Under 2020 genomfördes en 2-dagars kurs för alla chefer i organisationen. Temat var
lösningsfokuserat förhållningssätt och samtalsmetod. Kursen genomfördes med finansiering
från Omställningsfonden. Kursdag tre fick ställas in mot bakgrund av den tilltagande
pandemin.
Mot bakgrund av den rådande pandemin med Covid-19 så har en fokusförflyttning skett under
året där det generella förebyggande arbetsmiljöarbetet med utbildningar har skiftat inriktning
från HLR och brandskyddsutbildningar till insatser föranledda av pandemin. Förebyggande
kurser i förflyttningsteknik har dock fortsatt under 2020 men huvudfokus har varit nyanställda
och semestervikarier. Belastningsskador är en vanlig orsak till anmälda arbetssjukdomar för
både kvinnor och män. Rapporten ”Belastning, genus och hälsa i arbetslivet”
(Arbetsmiljöverket, 2013:9) visar att organisationen av arbetet på en arbetsplats har stor
betydelse för uppkomsten av belastningsbesvär. Arbetet med omfallsanalys gällande covid-19
påbörjades under januari och kommunens krisorganisation aktiverades den 23 mars.

Bild från Storfors kommuns Stabsrum 2020-01-28. För tillfället var 4 474 stycken smittade globalt, källa; Johns
Hopkins institutet.
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Ett arbete har genomförs i hela organisationen med riskbedömningar inför förändrad
organisation enligt ADI 575. Riskbedömningarna genomfördes i verksamheterna och
upprättades i IA-systemet och exporteras sedan till PDF för att bifogas till den politiska
beslutsprocessen. Under året har också nya skyddsombud fått utbildning i Bättre arbetsmiljö,
BAM, som genomförts på distans. Blanketten för fördelning av arbetsmiljöuppgifter som finns
i arbetsmiljöhandboken på intranätet har uppdaterats under 2020.
Företagshälsovården har under året genomfört lagstadgade hälsokontroller för medarbetare
som arbetar natt, samt hörselundersökningar för medarbetare inom förskole- och
barnomsorgsverksamheten. Organisationens chefer har också erbjudits personalronder där
företagshälsovården bistått cheferna med analys av sjukskrivningsläget på den egna enheten.

Uppföljning av arbetsmiljön genom medarbetarenkät
En del i det lokala förebyggande arbetsmiljöarbetet är medarbetarenkäten och det efterföljande
gemensamma arbetet på arbetsplatsen. Chef med arbetsmiljöansvar leder arbetet och som resurser
finns skyddsombud, företagshälsovård och personalavdelningen. Någon medarbetarenkät i hela
organisationen har inte genomförts under 2020, utan nästa enkätundersökning kommer att
genomföras hösten 2021. Undersökningen 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. Av den totala enkäten är nio delfrågor
nyckeltalet HME, Hållbart medarbetarengagemang, som Sveriges kommuner och regioner
utarbetat.

Undersökningen kommer 2021, i likhet med föregående år, att genomfördes med
administrativt stöd från kansliet och ett digitalt enkätverktyg. Resultatet från
medarbetarundersökningen sammanställs per enhet. I det efterföljande arbetet med
prioriterade förbättringsområden och handlingsplaner finns personalavdelningen och
företagshälsovården som resurs att avropa vid behov. Resultatet från HME-frågorna vid
senaste medarbetarundersökningen visade ett mycket positivt resultat för Storfors kommun,
totalindex 87, i jämförelse med övriga kommuner som genomfört samma undersökning,
medelvärde totalindex 79. Resultaten finns presenterade i SKL:s databas www.kolada.se

STORFORS
KOMMUN

ANGE DOKUMENTTYP
Datum
2020-02-04

Sida 3 (7)
Dokumentansvarig
Personalchef

Personal- och folkhälsa

I arbetet med riskbedömningar och rutinbeskrivningar på enheterna har arbetsmiljöingenjör
från företagshälsovården funnits att tillgå som kompetens i de delar som berört maskiner, vaverk och verksamheter som hanterar kemikalier.

Uppföljning av arbetsmiljön via kommunens internkontrollplan
Årligen väljs några delar ut i det systematiska arbetsmiljöarbetet och läggs in i kommunens
övergripande internkontrollplan. För år 2020 hade följande delar valts ut enligt nedan;
(utdrag ur kommunens internkontrollrapport för år 2020 som finns publicerad på kommunens
intranät under rubriken Mål och styrdokument.
3. Fastighet/gata/park/vatten
Riskbeskrivning
Luftkvalitet i kommunens lokaler samt lokaler som
kommuner använder håller god kvalité

Metod
Följa upp OVK-protokoll

Kontrollansvarig
Enhetschef

Uppföljning
Vid uppföljning av OVK-protokoll i maj fick kommunen anmärkning på de flesta fastigheterna som
besiktigades. Det handlar i första hand om smutsiga kanaler och ventilationsaggregat. Bristerna kommer
åtgärdas av kommunens leverantör av ventilationsservice under sommaren och hösten. Prioritering ligger i
första hand på skolverksamhetens lokaler.

22. Kommuntotal
Riskbeskrivning
Verkställs åtgärder som beslutats efter skyddsrond?

Metod
Granskning

Kontrollansvarig
Enhetschef

Uppföljning
Avstämning med enhetschefsgruppen, resultatet visar att åtgärder som beslutats verkställs.

Förebyggande friskvårdsarbete
Livsstilsrelaterade ohälsan är fortsatt ett problemområde i samhället. Med anledning av detta
har det förebyggande friskvårdsarbetet fortsatt med kostnadsfri vägledning med individuella
träningsprogram. Från och med 2018 införde även kommunen ett friskvårdsbidrag på 500 kr
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som kan användas enligt Skatteverkets regelverk. Det personalgym som finns att tillgå har
hållits stängt under andra halvåret mot bakgrund av covid-19. Någon kostnadsfri kurs i att
sluta röka har inte heller genomförts för kommunens medarbetare under 2020.

Sjukfrånvaro
Storfors kommun hade under helåret 2020 en sjukfrånvaro på 9,3 %. 2019 var den totala
sjukfrånvaron 6,9 % och 6,8 % år 2018. Medelvärdet för samtliga kommuner var 2019 6,7 % och
2018 6,8 % enligt Sveriges kommuner och landsting (SKR). Medelvärde för landets kommuner
2020 fanns ej tillgängligt vid tidpunkten för denna rapport.

Februari och mars är månader som statistiskt har den högsta korttidsfrånvaro, med influensa
och magsjuka som bakomliggande orsaker. Sjukfrånvaron för våren 2020 påverkas också av
covid-19 och de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten angett om att stanna hemma vid
sjukdomssymptom, för att minska spridningen av pandemin. Regeringen har också fattat
beslut om temporärt avskaffat karensavdrag, samt slopat krav på läkarintyg vid kortare
sjukdomsperioder. Den stegring av sjukfrånvaron som skedde under mars och oktobernovember månad 2020 visar att arbetsgivaren och medarbetarna hörsammat Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att stanna hemma från arbetet vid sjukdomssymptom.
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Sjukfrånvaro total, per åldersgrupp, samt
långtidssjukfrånvaro
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)
7,0
6,0
6,1 6,8 6,9 9,3
Sjukfrånvaro för kommunalt anställda <30 år, (%)
2,1
3,0
1,9 4,2 3,9 3,4
Sjukfrånvaro för kommunalt anställda 30-49 år, (%) 7,3
6,2
6,9 6,8 6,5 10,2
Sjukfrånvaro för kommunalt anställda >49 år, (%)
8,1
6,7
6,2 7,3 7,8 9,1
Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar
som andel av total sjukfrånvaro, (%)
51,8 50,4 46,0 41,9 44,5 36,3

”Sjukfrånvaron i Sverige uppvisar ett tydligt mönster såtillvida att kvinnor är sjukskrivna mer
än män. Skillnaden har vuxit stadigt sedan 1980-talets första hälft fram tills i dag då kvinnor
är sjukskrivna i nästan dubbelt så hög utsträckning som män. Jämställd sjukfrånvaro –
bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen? Rapport från Riksrevisionen
2019:19.
Riksrevisionens rapport från 2019 visade ”att kvinnor som diagnosticeras med en lindrig eller
medelsvår psykisk sjukdom är sjukskrivna 30 procent mer än män vid samma bedömning av
arbetsförmågan. Ingenting i resultaten tyder på att skillnaden kan förklaras av att kvinnor har
sämre hälsa än män eller av att män och kvinnor ofta arbetar i olika yrken och i olika
branscher” Ytterligare en tänkbar förklaring kan vara att män sjukskrivs mindre därför att
läkare generellt har svårare att fånga upp psykisk ohälsa hos män samt att män kan vara
mindre benägna att söka sjukvård. Statistik visar också att kvinnor är mer utsatta än män för
sexuella trakasserier i arbetet. Det är speciellt de yngre kvinnorna som är drabbade. Andelen
som uppger att de har utsatts för sexuella trakasserier från andra personer än chefer och
arbetskamrater har ökat enligt Arbetsmiljöverket, ADI 685.

STORFORS
KOMMUN

ANGE DOKUMENTTYP
Datum
2020-02-04

Sida 6 (7)
Dokumentansvarig
Personalchef

Personal- och folkhälsa

Storfors kommun uppvisar samma mönster när det gäller sjukfrånvaro med högre andel
sjukskrivning för kvinnor än för män. Som ett stöd i arbetsplatsernas arbete med uppföljning
av medarbetarenkät, medarbetarsamtal och arbetsplatsträffens uppföljning och analys av den
egna arbetsmiljön finns, ADI 685 - Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och
män? från Arbetsmiljöverket.
Sjukfrånvaron 2020 fördelad på ålder och kön
Total sjukfrånvaro

Kvinnor sjukfrånvaro

Män sjukfrånvaro

-- 29 år

3,40%

3,18%

3,84%

30-49 år

10,21%

11,73%

4,02%

> 50 år

9,07%

10,17%

2,49%

Personalsammansättning utrikes födda
SKR har sedan ett antal år presenterat andelen utrikes födda bland kommunens medarbetare
jämfört med andelen utrikes födda i kommunens befolkning. Värdet 1,0 visar att andelen
anställda är lika med andelen kommuninnevånare. För Storfors kommun som arbetsgivare är
värdet 2019 - 1,0 (2018 - 0,9 och år 2017 - 0,7). Statistik för år 2020 ej tillgängligt.

Statistik från kolada.se

Statistik 2020 händelserapporter gällande tillbud, olyckor m.m.
Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har på CESAM 2020-02-09 gått igenom
händelserapporten från IA-systemet, bilaga. Parterna konstaterar att antalet registrerade
ärenden är relativt få vilket innebär att det finns en risk för underrapportering. Med anledning
av detta kommer interna informationsaktiviteter att genomföras under första kvartalet 2021.
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Övertid och mertidsrapport 2020
Efter genomgång på CESAM 2020-02-09 av övertid och mertid, på individnivå så kunde
arbetsgivaren och de fackliga organisationerna konstatera att ingen medarbetare överskridit
arbetstidslagens tak för mertid- och övertid.

Framtid
En snabbare utveckling av digitala stödsystem ställer nya krav på införandeprojekt av nya
system och utbildning. Arbetsmiljöverket har i rapporten 2015:17, Digital arbetsmiljö, gett en
god kunskapsöversikt över området digital arbetsmiljö och de utmaningar som finns kopplat
till området.
Som ett steg i att arbeta förebyggande med den digitala arbetsmiljön har ett IT-råd bildats som
fungerar som stöd för verksamheternas arbete med IT-frågor. Det lokala IT-rådet fungerar
också som samverkande nav gentemot den externa IT-avdelning som Storfors kommun har
avtal med.
Andelen sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa är fortsatt hög i den nationella statistiken.
På lokal nivå kommer ett fortsatt arbete utifrån OSA med förnyade medarbetarenkäter att
genomföras under år 2021. Inom de förebyggande åtgärderna kommer utbildningar inom
förflyttningsteknik och ergonomi- och belysningsronder för nyanställda att fortgå, medan
brandutbildningar och HLR kommer att genomföras så snart läget med pandemin åter tillåter.
Inom arbetsmiljöområdet kommer företagshälsovården att erbjuda utbildningen Arbetsmiljö
vid arbete på distans.

Daniel Bekking
Personalchef
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Tjut - Förslag tillfällig omorganisation
Diarienummer: KS/2021:95
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Kommunens verksamheter står inför flertalet utmaningar i syfte att få budget i balans.
Enheterna jobbar hårt för att anpassa sina verksamheter och där mycket handlar om att minska
antal årsarbetare. Anpassningar måste göras i alla led så även inom chefsleden. Med tanke på
att verksamhetschef, stöd och service, har valt att avsluta sitt uppdrag från 1 april 2021 har
diskussioner förts om ny chef ska tillsättas eller om ansvar kan fördelas på andra chefer.
Att reducera organisationen med en verksamhetschef innebär en kostnadsreducering i
minskad löneutbetalning. Det som påverkar organisationen är att befintliga chefer får ett
betydligt större och mer omfattande verksamhetsansvar. Till skillnad från föregående
organisation så har idag kommunens verksamhetschefer ett helt annat ansvar är tidigare.
Budget-, resultat-, uppföljnings- och utvecklingsansvar är några omfattande delar som sedan
förra omorganisationen lades på verksamhetscheferna. Genom att plocka bort en
verksamhetschef kommer flertalet ansvarsområden få mindre tid till utförande men
fortfarande kvar som ett ansvarsområde.
Värt att tillägga är att efter beslutad omorganisation (kommunstyrelsen 16 mars -20) med fler
verksamhetschefer har det blivit en helt annan dynamik i ledningsgruppen, mer tid att följa
upp och kvalitetssäkra ärenden, mer stöd till våra enhetschefer samt att utökat
utvecklingsarbete har kunnat genomföras inom de olika verksamhetsblocken.
Arbetsbelastningen på kommunchef är idag ansträngd och där kommunchef är mycket
operativt ansvarig i flera processer. Genom att tillföra två enheter så blir situationen än mer
utmanande. En av flera utmaningar blir att kunna avsätta tid till att vara en del i regionala
uppdrag, följa upp interna mål, kvalitetssäkra olika processer samt kunna analysera och
utveckla delar av verksamheterna.
Gällande arbetsbelastningen för verksamhetschef vård och omsorg så kommer situationen att
bli tuffare med tanke på att områdena inom IFO och Arbetsmarknad & integration integreras i
ett och samma block. Dessa områden inkluderar mycket lagstiftning, uppföljning och kan vara
mycket kostnadsdrivande, något som verksamhetschef måste följa upp.
Vi har idag mycket bra enhetschefer som har budget, resultat och uppföljningsansvar
tillsammans med verksamhetschef. Vissa enhetschefer är mer eller mindre operativa i sina
enheter och har det ibland svårt att jobba övergripande men där verksamhetschef skall träda in
och vara ett aktivt stöd.
Genom att under ett år testa nedan beskrivet organisationsupplägg reduceras lön för en
verksamhetschef. Efter vissa temporära lönejusteringar på andra chefer så blir den totala
kostnadsreduceringen cirka 950 000 kronor. Trots att vissa områden kommer att bli lidande
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förespråkas ändock denna temporära lösning med tanke på kommunens ekonomiska situation
och att kostnadsreduceringar måste göras i flera olika led.
Diskussioner gällande rubricerat förslag har förts tillsammans med samtliga
verksamhetschefer och där kommunstyrelsens ordförande varit delaktig. Förhandlingar har
och diskussioner har även ägt rum med fackliga parter. Kommunchef har enskilt fört dialog
med samtliga enhetschefer inom stöd och service och där det framhävs att rubricerad lösning
skulle kunna genomföras men att det önskas mer stöd i frågor som i första hand berör HR och
ekonomi.
Utvärdering kommer att göras löpande.

Nuvarande organisation
Enheterna:
Kansli, HR & Folkhälsa,
Kommunikation/näringsliv,
turism och Ekonomi

Kommunchef

Verksamhet
Stöd och Service

Verksamhet
Skola och förskola

Verksamhet
Vård och omsorg

Ny temporär föreslagen organisation från 1 maj, 2021

Kommunchef

Verksamhet
Vård och omsorg

Enheterna:
Kansli, HR & Folkhälsa,
Kommunikation/näringsliv,
turism och Ekonomi
Teknisk drift och Kultur & fritid

Verksamhet
Skola och förskola
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Organisatorisk skillnad
Det övergripande chefsledet minskas från tre till två verksamhetschefer där blocket stöd och
service splittras upp. Det nya verksamhetsblocket Vård, omsorg kommer framöver att bestå
av enheterna; IFO barn och unga, IFO vuxen, Arbetsmarknad & Integration, Hemtjänst,
Särskilt boende, Funktionsstöd och Kommunal hälso- & sjukvård.
Direkt underställd kommunchef ligger idag enheterna; ekonomi, HR & folkhälsa,
kommunikation, näringsliv/turism och kansli. I det nya förslaget placeras även enheterna
teknisk drift och kultur & fritid under kommunchef. Verksamhetsblocket skola och förskola
förblir oförändrat.

Beslutsunderlag
1. MBL 19 protokoll med risk och konsekvensanalys
2. MBL 11 protokoll (kompletteras senare)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Anta förslaget att under1 år, med start 2021-05-01, testa ett nytt organisatoriskt upplägg
genom att minska från tre till två verksamhetsblock.
Att enheterna IFO barn och unga, IFO vuxen, Arbetsmarknad & Integration implementeras i
verksamhetsblocket Vård och omsorg.
Att enheterna teknisk drift och kultur & fritid läggs under kommunchef.

Beslutet ska skickas till
Mats Öman
Daniel Bekking
Margareta Albert
Annelie Izindre
Samtliga enhetschefer

2021-9 VAKANSHÅLLNING AV EN VERKSAMHETSCHEF FÖR ATT MINSKA KOSTNADER (RISKANALYS), PLANERAD

GENOMFÖRANDE

Utförd

Klara rader: 1/10

Ansvarig: Daniel Bekking
Datum: 2021-03-02
Enhet: Adm ledning kommunövergripande
verksamhetschefr temporärrt

Objekt: Vakanshålla en

Beskrivning: Beskrivning: Storfors kommun har under åren 2015-2020-07 haft en verksamhetschef samt
kommunchef vilken
fungerat som verksamhetschef för kommunledning. Från 2020-08 har Storfors kommun fyra verksamhetschefer
varav kommunchef är en av dom.
Mot bakgrund av det ekonomiska läget är förslaget att minska med en verksamhetschef i samband med
pensionsavgång från fyra till tre stycken varav kommunchef har ansvar för ett av verksamhetsblocken.
Föreslagen organisation
Kommunchef/verksamhetschef Kommunövergripande service
Skolchef/verksamhetschef Skola och förskola
Verksamhetschef Vård, omsorg och stöd
I jämförelse med tidigare organisationsupplägg, före augusti 2020, så innebär den förslagna chefsreduceringen
en tydlig uppdelning där skolan och förskolan har en övergripande chef, vård, omsorg och stöd har en chef och
där kommunchef får ansvar över enheterna tekniska och kultur.
Deltagare: Daniel Bekking, Mats Öman
Övriga deltagare: Verksamhetschefer + övriga berörda

RISKBEDÖMNING, LÖPANDE ALT. VID ÄNDRING I VERKSAMHETEN

Länkat dokument: Ref.

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka
arbetsplatsen och bedöma riskerna. När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om
ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Den stora skillnaden jämfört med
riskbedömning i den löpande verksamheten är att det inte finns en faktisk arbetsplats eller situation att bedöma.

Nr

Checkpunkt

Orsak/effekt

Riskkä
lla

Kommentar

S&K
efter

N/A

Ok

Eventuella risker knutna till aktuell undersökning.
01

02

03

Missförstånd på grund av
bristnade kommunikation
om den förändrade
organisation

Frustration och ökad
tidsåtgång i arbetet

Otydlig inom
organisationen vem som
ansvarar för vad

Frågor hamnar mellan
stolarna

Otillräcklig överlämning på
grund av tidsbrist

Frustration och ökad
tidsåtgång för den nya
ansvariga chefen

2*4

8

2*4

8

3*4

12

En ny organisationsskiss
ska tas fram som beskriver
den nya förändrade - arbete
pågår
Samtal inför förändring
mellan kommunchef och
berörda chefer i
organisationen - genomfört
samt pågående.
Fokus i organisationen och
på ledningsgrupp gällande
överlämning/introduktion

0

Ja
0

0
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Nr
04

05

06

07

Checkpunkt
Arbetsbelastning
enhetschefer

Ökad möjlighet till
samverkan - postivt

Arbetsbelasning
verksamhetschef VoO

Verksamhetschef större
uppdrag

Orsak/effekt
Förändrad
arbetsbelastning/ansvar för
enhetschefer med risk för
sämre arbetsmiljö.- Mindre
spontan/löpande stöttning
av verksamhetschef

Riskkä
lla
3*3

9

Ökad möjlighet till ytterligare 1*1
samverkan mellan enheter
1
med färre kontaktvägar- mer
helhet mellan enheternafler kuggar i hjulet
Verksamhetschef med
utökat ansvar kommer att
ingå i fler nätverk vilket
påverkar antalet timmar i
ordinarie verksamhet

3*2

Vård och omsorg blir för
stort så att
verksamhetschefen inte har
tid att ge det stöd som
behövs och inte heller
hinner med att arbeta med
de övergripande frågor som
finns.

3*3

6

Kommentar
Fortlöpande avstämningar
med enhetschefer
schemaläggs

S&K
efter

0

Ökad möjlighet till
samverkan - postivt
0

Fortlöpande avstämning
med verksamhetschefer o
enhetschefer, schemaläggs
med framförhållning

0

Tydligare planering,
möjlighet att använda
stödsystemet Stratsys

0

Samverkan på CESAM
gällande denna fråga för
gemensam planering

0

2*4
Otydligt och ovisshet då
detta är en kortsiktig lösning
8
vad händer sen? det blir
många förändringar under
kort tid. Utvärderingar av
den organisationen som är
vad visar den?

Tydligare intern information
under hela
förändringsprocessen

0

Kan påverka personalen om 2*3
vi som enhetschefer får ökat
6
ansvar/mera arbetsuppgifter
och inte kan ge lika mycket
stöd i det dagliga arbetet.

Uppföljning av
arbetssituation

9

N/A

Ser en risk med att det
kommer vara svårt för den
kommunövergripande att
hinna med och ge det stöd
och ha den tiden som
behövs för alla de
verksamheterna och andra
arbetsuppgifter som kommer
till.
08

09

10

Samverkan

Information och uppföljning

Ökat uppdrag för
enhetschef

Samverkan utifrån
samverkansavtalet hur blir
det? ser en risk att det blir
svårare att följa och är inte
heller tydliggjort hur det
kommer att se ut i det nya.

2*2

4

0
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Ok

UPPFÖLJNING

Uppföljningsansvarig

Klara rader: 1/10

Klar

Klar den

Öman, Mats
Kommentar

Employer Representative: ......................................................................................

OHS representative: ......................................................................................
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STORFORS
KOMMUN

2021-03-08

Information (MBL § 19) gällande ny organisation Storfors
kommun
Datum: 2021-03-08
Tid: kl. 13:00 – 14:10
Närvarande: Mats Öman kommunchef, Anna-Karin Andersson Sveriges Arbetsterapeuter,
Marianne Johansson Kommunal, Anna Eriksson Vision, Karin Zeitelberg Fysioterapeuterna,
Eva-Lena Bergqvist Vision, Pia Hallström Lärarförbundet, Sara Rothelius SSR, Daniel
Bekking Personalchef.
§1
Kommunchef Mats Öman föredrar ärendet. Storfors kommun har under åren 2015 - 2020-07
haft en verksamhetschef samt kommunchef vilken fungerat som verksamhetschef för
kommunledning. Från 2020-08 har Storfors kommun tre verksamhetschefer och kommunchef
är ansvarig för kommunledning. Mot bakgrund av det ekonomiska läget är förslaget att
minska med en verksamhetschef i samband med pensionsavgång från tre till två stycken varav
kommunchef har ansvar för ett av verksamhetsblocken. Föreslagen organisation;




Kommunchef
Skolchef/verksamhetschef Skola och förskola
Verksamhetschef Vård- och omsorg

I jämförelse med tidigare organisationsupplägg, före augusti 2020, så innebär den förslagna
chefsreduceringen en tydlig uppdelning där skolan och förskolan har en övergripande chef,
vård- och omsorg har en chef och där kommunchef får ansvar över enheterna tekniska och
kultur.
Bakgrunden till arbetsgivarens förslag är att minska verksamhetens kostnader aktuell
tidsperiod. Bokslutet för 2020 påvisar ett överskott exklusive den skuld som ligger sedan
2019.
Planen är att den nya organisationen i sin helhet skall sjösättas den 1 maj, 2021.
§2
Kommunchefen svarar på Visions och Kommunals fråga, att riskbedömningen kommer att
vara en bilaga till det politiska beslutet.
§3
Kommunchefen redovisar tänkt tidsplan för den nya organisationen.
1. Riskbedömningar inför förändring ska vara klar 8 mars kl. 15:00 och skickas till
hr@storfors.se
2. MBL § 11 den 11 mars kl. 10:30, via Teams, kallelse finns i Outlook.

STORFORS
KOMMUN

3. KS behandlar ärendet den 15 mars och dagens protokoll och riskbedömning blir
bilagor till beslutet.
4. Riskbedömningen kommer att uppdateras och följas upp av centrala fackliga parter,
CESAM, och en kommunikationsplan kommer att utarbetas inför förändringen.
5. Målsättningen är att den nya organisationen ska träda i kraft den 1 maj 2021.

Mats Öman
Kommunchef

STORFORS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-01-25

Sida 1 (1)
Diarienummer
KS/2021:42

Handläggare:
Jukka Mäenpää
Tillf. Teknisk chef

Försäljning industrimark.
Diarienummer: KS/2021:42
Beslutsinstans:

Försäljning industritomt.
David Rückert 830919-0836 har inkommit med frågan om att köpa fastigheten Storfors
Gjutåsen 1:2 för att uppföra en veterinärstation med tillhörande lagerlokaler.

Finansiering
Marken säljs för 1 krona med förbehåll att fastigheten bebyggs inom 3 år från tillträdes dag
till fastigheten.
Förutom tomtpriset så tillkommer för köparen avgifter för VA anslutningar och
lantmäteriförrättningar och lagfart.
Om villkoren enligt ovan inte uppfylls tillkommer en i köpekontraktet överenskommen
tilläggsavgift.

Beslutsunderlag
Bifogad kartbild.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige
1. Sälja fastigheten Storfors Gjutåsen 1:2 till David Rückert för uppförande av en
veterinärstation med tillhörande lagerlokaler.
2. Fastigheten Storfors Gjutåsen 1:2 sälj för en köpesumma om 1 kr med förbehåll att
fastigheten bebyggs inom 3 år från tillträdes dag till fastigheten.
3. Förutom tomtpriset tillkommer för köparen avgifter för VA anslutningar och
lantmäteriförrättningar och lagfart.
4. Om villkoren enligt ovan inte uppfylls tillkommer en i köpekontraktet överenskommen
tilläggsavgift.

Beslutet ska skickas till
Jukka Mäenpää
Kristina Karlsson

STORFORS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-03

Sida 1 (1)
Diarienummer
KS/2020:42

Handläggare:
Jukka Mäenpää
Tillf. Teknisk chef

Tjänsteutlåtande gällande antagande av detaljplan
Diarienummer: KS/2020:42
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Granskningsutlåtandet har godkänts av Kommunstyrelsen och beslutet är skickat till berörda
parter. Inget överklagande har inkommit under överklagandetiden.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS/2020:42 § 154
Detaljplan för Kvarnvägen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:
Anta detaljplan för Kvarnvägen

Beslutet ska skickas till
Trafikverket Region Väst
Länsstyrelsen Värmland
Lantmäteriet
Structo
Jukka Mäenpää

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum
2020-11-02

Sida 1 (2)
Organ
Kommunstyrelsen

Dnr KS/2020:42

§ 154 Granskningsutlåtande Kvarnvägen
Beskrivning av ärendet
Planförslaget (Granskningshandling 2020-01-28) har funnits tillgängligt för granskning under tiden
2020-04-10 till 2020-04-30 i kommunhuset och på kommunens webbplats.
Inkomna skriftliga synpunkter har sammanställts och redovisas i sin helhet i detta
granskningsutlåtande med planhandläggarens kommentarer.
Följande instanser/sakägare har angett att de inte har något att erinra eller har inga kvarstående
synpunkter:
 Länsstyrelsen
 Lantmäteriet

Sammanfattning av granskningen
Granskningen har visat på att vissa förändringar behöver göras i planen. Planbeskrivningens
genomförandekapitel har justerats avseende inlösen av Trafikverkets fastigheter och att det därmed
inte föreligger något behov av avtal mellan Storfors kommun och Trafikverket. I övrigt har endast
redaktionella ändringar gjorts.

Synpunkter som inte beaktats
Från granskning
Trafikverket har synpunkter på utrymme för kömagasin i området. Kommunen bedömer att
utrymme finns och att ingen förändring krävs i planförslaget.

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

Beslutsunderlag
Granskningsutlåtande 2020-09-14
Planbeskrivning detaljplan Kvarnvägen 2020-09-10
Plankarta detaljplan Kvarnvägen 2020-09-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15§ 98.
Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén redogör för ärendet.
Trafikverket har inkommit med synpunkter. Trafikverkets synpunkter har ej blivit tillgodosedda.
Storfors kommun har tillsänt Trafikverket en skrivelse varvid förklaring ges till varför Trafikverkets
synpunkter ej blivit tillgodosedda.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna granskningsutlåtande Kvarnvägen.
________________

Beslutet ska skickas till
Trafikverket Region Väst
Länsstyrelsen Värmland
Lantmäteriet
Structo

STORFORS KOMMUN
/Organ/

Kenneth Sandén
____________________
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