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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-09-02 
 

Kallelse 
Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde.  
Ersättarna underrättas om sammanträdet. 
 
Tid: 2021-09-09, kl. 18:00 
 
Plats: Stora Galejan, Kulturhuset, Storfors. 
 
 
Program  
Tid  Programpunkt  Lokal  

17:00  Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.  Valsaren  

17:00 Gruppmöte Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna. 

Synaren  

17:00  Gruppmöte Sverigedemokraterna.  Betaren  

17:00  Gruppmöte Storforsdemokraterna.  Lokal nr 2  

18:00  Allmänhetens frågestund.  Stora Galejan 
Kulturhuset 

18:05  Ordet är fritt.    

18:10 Ärendebehandling.    

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

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

2021-09-02 
 

 Ärenden Dnr Paragraf  

1 Mötets öppnande    

2 Upprop    

3 Val av protokollsjusterare 
samt bestämmande av 
justeringens tid och plats 

   

4 Meddelanden KS/2020:579   

5 Hemställan om 
entledigande från samtliga 
politiska uppdrag inom 
Storfors kommun 

KS/2021:306   

6 Svar på allmänhetens 
frågestund 2021-07-05 

  Kommunstyrelsens 
ordförande 
Hans Jildesten 

7 Östra Värmland 
Överförmyndarnämnd - 
Budget 2022 

KS/2021:208 KS § 127 Ekonomichef 
Annette Olsson 

8 Årsredovisning 
Hjälpmedelsnämnden 2020 

KS/2021:199 KS § 128 Ekonomichef 
Annette Olsson 

9 Tertialrapport 1 - Ekonomi 
Storfors kommun 2021 

KS/2021:232 KS § 129 Ekonomichef 
Annette Olsson 

10 Tertialrapport - AB 
Storfors Mark och 
industrifastigheter 

KS/2021:242 KS § 131 Ekonomichef 
Annette Olsson 

11 Årsredovisning Finsam 
Östra Värmland 2020 

KS/2021:200 KS § 133 Verksamhetschef 
Vård och omsorg 
Margareta Albért 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-09-02 
 

 Ärenden Dnr Paragraf  

12 Tertialrapport 1, 2021 
avvikelser/missförhållande
n SoL 

KS/2021:227 KS § 136 Verksamhetschef 
Vård och omsorg 
Margareta Albért 

13 Svar på motion från 
Kristdemokraterna om att 
Digitalisera mera och utöka 
demokratin 

KS/2020:321 KS § 144 Kommunsekreterare 
Lennart Aronsson 

14 Svar på motion från 
Moderaterna i Storfors 
omprövning i KS att slå 
samman Vargbroskolan 
och SFI 

KS/2021:132 KS § 145 Kommunsekreterare 
Lennart Aronsson 

15 Utbetalning av Partistöd 
2021 Centern 

KS/2021:276 KS § 147  

16 Utbetalning av Partistöd 
2021 Sverigedemokraterna 

KS/2021:279 KS § 148  

17 Utbetalning av Partistöd 
2021 Storfors 
Socialdemokratiska 
Arbetarkommun 

KS/2021:275 KS § 149  

18 Detaljplan Koltorp 1:18  ----- Handlingar utsänds  
senare. 

19 Revidering av Tillväxt- och 
tillsynsnämndens 
reglemente 

KS/2021:314   

20 Reviderat reglemente och 
reviderat avtal för 
samverkan Drift och 
service nämnden 

KS/2021:326   
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-09-02 
 

 Ärenden Dnr Paragraf  

21 Val ledamot AB Storfors 
Mark och 
Industrifastigheter 

   

 
 



  
  

  
BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST 
 

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2021-06-09 

 
Sida 

1 (8) 

                      Drnr:2021/0525–111 

   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

   Plats och tid Via Teams 09.00-11.45 
 

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

 
 
Övriga deltagande 
 
 
 

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

  

Utses att justera Christian Rosqvist  

Justeringens tid och plats 2021–06–14 
 

Underskrifter Sekreterare _____________________________ 
Cecilia Raner Björn 

Paragrafer § 14 - 18 
 

 Ordförande _____________________________ 
Lennart Johansson  

 Justerande ___________________________________________________________ 
Christian Rosqvist  

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

Organ Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 
Sammanträdesdatum 2021-06-09 
Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande  
Förvaringsplats för protokollet Brandstationen i Kristinehamn 
 
 
 
Underskrift 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2021-06-09 
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                      Drnr:2021/0525–111 

  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

 

 

Mötet inleds med att Larz Eidwall (RIL Regional insatsledare) håller en föredragning 
om hur olycksutredningar går till i förbundet. 
 
§ 14 

 
Tertial 1 
 
Beslut 
Direktionen godkänner upprättad delårsrapport för perioden januari-april 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska Bergslagens Räddningstjänst minst en gång per år 
upprätta en delårsrapport. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse 
för utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet och resultat. 
 
Bergslagens Räddningstjänsts förbundsledning har upprättat en delårsrapport för 
perioden januari april 2021. Resultatet för perioden uppgår till 3,7 mkr (2,3 mkr). 
Överskottet beror främst på lägre personalkostnader, reavinster vid försäljningar 
samt lägre kostnader för inköp.  
 
Prognosen för helåret är för närvarande osäker på grund av förlorade intäkter för 
externutbildningar  
samt personalkostnader inför kommande högsäsong. Om inga längre och mer 
omfattande insatser inträffar eller att semesterlöneskulden ökar med mer än 
löneökningar samt oplanerade reparationer eller inköp behövs så är årsprognosen 
ett nollresultat.  
 
De finansiella målen kopplade till god ekonomisk hushållning bedöms uppnås delvis 
vid årets slut. Målet för tillsynsverksamheten kopplat till prioriterade objekt för 
tillsyn förväntas uppnås under förutsättning att prioriterade tillsyner kan 
genomföras enligt plan under hösten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: D81B1BEE-31B4-41F9-A9AD-2EC3EAE5CCDE. Page 2 of 9.



  
  

  
BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST 
 

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 
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§ 15 
 
Ändring av datum för årlig justering av sotningsavgift 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att datum för årlig justering av sotningsavgift, enligt SKR 
sotningsindex, ändras från 1/6 till 1/4 samt att förslaget lämnas till 
medlemskommunernas KF för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
BRT har använt två olika datum för den årliga justeringen av sotningsavgift 
respektive avgift för brandskyddskontroll, 1/6 respektive 1/4. Detta innebär viss 
olägenhet för BRT men framförallt för sotarna varför även sotningsavgiften föreslås 
att justeras 1/4, så att avgifterna justeras vid samma tidpunkt. 
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  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

 
§ 16 
 
Bemanning 6:e brandman Kristinehamn 
 
Beslut 
Direktionen ger förbundsledningen i uppdrag att utreda ekonomiska och andra 
konsekvenser för att förstärka utryckningsstyrkan i Kristinehamn med en brandman. 
Utredningen ska ses som en utveckling och inte baseras på att någon annan station i 
förbundet påverkas. Utredning ska vara färdig och tas upp på direktionsmötet som 
hålls den 8 december 2021. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redan vid BRT:s grundande fanns en tanke som gick ut på att ha en stark inre 
fyrkant. Denna skulle bestå av att fyra stationer – Filipstad, Hällefors, Karlskoga och 
Kristinehamn skulle ha en utryckningsstyrka bestående av en styrkeledare och fem 
man. Av olika skäl förverkligades detta inte i Kristinehamn, varför styrkan där under 
många år bara bestått av en ledare och fyra man. 
Det har sedan länge varit ett starkt tryck från Kristinehamn att få detta tillrättat, 
men det har inte genomförts. Att någon ändring aldrig genomförts har inneburit att 
om en rökdykarinsats ska genomföras kan andra åtgärder inte vidtas samtidigt. 
Brand i ett hyreshus skulle då kunna få förödande konsekvenser.  
Att invänta förstärkande stations ankomst tar minst 20 minuter och det är inte 
tillfredställande. 
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§ 17 
 
Utvärdering/egen kontroll av direktionens arbete 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att ge Förbundschefen i uppdrag att ta fram en 
utvärderingsmall som direktionen ska använda sig av för sin interna utvärdering. 
Utvärdering ska ske årligen. Förslag till mall ska läggas upp i Team Engine så att en 
diskussion gällande innehåll kan föras. Fastställande av mall sker på direktionsmötet 
den 8 september. 
 
 
Ärendebeskrivning 
I syfte att utveckla direktionens arbete har Bergslagens Räddningstjänsts revisorer 
påtalat att direktionen borde utvärdera till interna arbete regelbundet. Den första 
utvärderingen bör ske innan årsskiftet 2021. Direktionens ordförande ansvarar för 
att utvärdering genomförs. 
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§ 18 
 
 
Rapporter 
 
Delegation   Förbundschef Peter Backman 
Inget att rapportera 
 
Ekonomi   Ekonomichef Madelene Hedström  
Årets första månader har fortsatt präglats av rådande omständigheter kring Covid-
19. Intäkterna för den externa utbildningsverksamheten ligger betydligt lägre än 
budget med anledning av att efterfrågan minskat och i dagsläget sker utbildningen 
endast digitalt. Tyvärr är efterfrågan låg även på de digitala utbildningarna. Under 
perioden har fler tillsyner genomförts vilket gör att intäkterna är högre än förväntat. 
 
Förbundet har haft restriktioner som gör att sjukfrånvaron har fortsatt varit på en 
låg nivå och personalkostnaderna ligger bra till i förhållande till budget efter maj 
månad. Antalet larm för perioden januari-maj är något lägre jämfört med samma 
period föregående år, både på hel- och deltidsstationer. 
Avskrivningskostnaderna beräknas följa budget då prognosen är att förbundets 
investeringar kommer att följa upprättad investeringsplan, med undantag för 
investering Kristinehamns kommun 2 mkr där ett separat investeringsbeslut krävs. 
 
Årets avtalsrörelse startades upp tidigt och årets löneökningar var i stort sett klara 
under april månad. Under sommarmånaderna kommer både semesterlöner samt 
kostnader för vikarier att öka och utfallet till och med maj ligger på en bra nivå. 
Antalet larm har varit något lägre jämfört med föregående år och det medför lägre 
personalkostnader främst för RiB-stationerna. 
 
Personal som är tillsvidareanställda med månadslön kommer att få möjlighet att ta 
del av kommunernas förmånscyklar. 
 

 
Personal   HR-specialist Cecilia Raner Björn 
Skyddsombudsmöte har hållits och samtliga stationers skyddsronder har 
utvärderats med ett bra resultat. Internkontrollerna gällande förbundets bilar, 
material osv har samlats i en applikation som finns i Daedalos så att alla stationer 
redovisar dem på samma sätt.  Vaccinationerna mot covid 19 fortsätter och på vissa 
stationer är alla fullvaccinerade. 
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Förebyggande avd.   Avd. chef Henrik Winkler 
I dagsläget har 22 externutbildningar av 51 genomförts.  Antalet tillsyner som 
utförts är 133st, avdelningens mål för året är 200st. 
Filmstudion för digitala kurser är under uppbyggnad på stationen i Kristinehamn, 
förväntad driftstart är till hösten. 
 
 
Räddningsavdelningen                                    Chef räddningsavd. Tomas Carlsén 
Slutarbetet med nya fordonet till Degerfors pågår. 
Vecka 24 börjar våra semestervikarier med en introduktionsvecka. 
Fyra nya deltidsbrandmän har genomgått GRIB utbildning. 

  
   

Larmcentralen                                                          Larmchef Susanne Berg Larsson 
Önskemål från Karlskoga kommun om att hantera personlarm har inkommit. 
 
Handlingsprogram Förbundschef Peter Backman 
Kommunernas handlingsprogram ska bli tydligare, konkretare, hålla högre kvalitet 
och vara jämförbara, till förmån för både kommunerna och tillsynsmyndigheten. 
MSB:s föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst är beslutad. 
Detta innebär att förbundet, under hösten, måste göra en redaktionell förändring 
av befintligt handlingsprogram. 
 
IVPA 
Under mitten av juni kommer uppdraget att åka på alla prio 1 larm i Lesjöfors att 
återupptas. Personalen är redo och nästan alla har blivit fullvaccinerade mot covid 
19. 
 
Information från samrådsmötet 
Genomgång av minnesanteckningar från samrådsmötet. 
 
Säkerhetsarbete  
Diskussion har förts med medlemskommunerna om att förbundet ska kunna 
organisera kommunernas säkerhetsarbete inom ramen för förbundet. Till hösten 
kommer förbundet att bjuda in Räddningstjänsten Karlstadsregionen för att få en 
inblick hur de arbetar med att organisera säkerhetssamordnare.  
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Informationsmöte med revisorerna 
Ledningen har träffat revisorerna och gått igenom följande frågeställningar: 
Ny organisation –Räddningsregion Bergslagen 
Förändringar i lagen om Skydd mot olyckor (LSO) 
Arbetet med civilt försvar 
Covid-19s påverkan på tillsyns- och utbildningsverksamheten 
Arbetsmiljö 
Ekonomi framtid 
 
 
Förlängt förordnande Förbundschef  
Processen är igång och mbl förhandlingar är påbörjade. 
 
Beslut 
Samtliga rapporter godkänns och läggs till handlingarna. 
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Ämne: Protokoll Direktionen
Från: Pär Johansson <par.johansson@forshaga.se>
Till: harriet.pellfolk@varmlandsvardforbund.se <harriet.pellfolk@varmlandsvardforbund.se>; 
Katja Maier <katja.maier@regionvarmland.se>; Malin Svensson <malin.svensson@forshaga.se>; 
Gert Björnvall <gert.bjornvall@forshaga.se>; aina.wahlund@arvika.se 
<aina.wahlund@arvika.se>; Aurea Rioflorido Karlsson; bertil.borjeson@outlook.com 
<bertil.borjeson@outlook.com>; britt-marie.wall@filipstad.se <britt-marie.wall@filipstad.se>; 
gert.dahlberg@sunne.se <gert.dahlberg@sunne.se>; marianne.kjellstrom@hotmail.com 
<marianne.kjellstrom@hotmail.com>; monica.k.olsson@torsby.se 
<monica.k.olsson@torsby.se>; pia.falk@munkfors.se <pia.falk@munkfors.se>; 
robert.halvarsson@mp.se <robert.halvarsson@mp.se>; rolf.emanuelsson@pol.arjang.se 
<rolf.emanuelsson@pol.arjang.se>; rosellingalill@yahoo.se <rosellingalill@yahoo.se>; 
thony.liljemark@hagfors.se <thony.liljemark@hagfors.se>; ulleigrums@hotmail.com 
<ulleigrums@hotmail.com>; marianne.ohlsson@hammaro.se <marianne.ohlsson@hammaro.se>; 
Lena Halla-Aho; Lena Backlund <lena.backlund@forshaga.se>; ann-louise.holm@karlstad.se 
<ann-louise.holm@karlstad.se>; eva.birgitta.samuelsson@gmail.com 
<eva.birgitta.samuelsson@gmail.com>; Lars Dahlin (SE - ASR) <lars.dahlin@pwc.com>; Leif 
Martinsson <leif.martinsson@regionvarmland.se>; Eva Yvonne Lennemyr Frykman 
<yvonne.lennemyr@regionvarmland.se>; Funktionsbrevlåda Kommun Forshaga 
<kommun@forshaga.se>; Funktionsbrevlåda Kil Kommun <kommun@kil.se>; 
arbetsmarknadsochsocialforvaltningen@karlstad.se 
<arbetsmarknadsochsocialforvaltningen@karlstad.se>; arvika.kommun@arvika.se 
<arvika.kommun@arvika.se>; kommun@eda.se <kommun@eda.se>; kommun@hagfors.se 
<kommun@hagfors.se>; kommun@hammaro.se <kommun@hammaro.se>; 
kommun@munkfors.se <kommun@munkfors.se>; kommunen; kommunstyrelse@grums.se 
<kommunstyrelse@grums.se>; social@arjang.se <social@arjang.se>; 
socialforvaltningen@filipstad.se <socialforvaltningen@filipstad.se>; socialforvaltningen; 
socialnamnden@saffle.se <socialnamnden@saffle.se>; StorforsKommun; 
torsby.kommun@torsby.se <torsby.kommun@torsby.se>; David Larsson 
<david.larsson@forshaga.se>; Jessica Montgomery <jessica.montgomery@kil.se>; 
anna.falk@munkfors.se <anna.falk@munkfors.se>; Åsa Andersson 
<Asa.Andersson@filipstad.se>; Eva Charlotta K Lindskog; felicia.weinberg@sunne.se 
<felicia.weinberg@sunne.se>; Ing-Marie Thyr; ivan.stipic@saffle.se <ivan.stipic@saffle.se>; 
jessica.bergman@arjang.se <jessica.bergman@arjang.se>; lotta.osterlund-jansson@grums.se 
<lotta.osterlund-jansson@grums.se>; malin.eklund@eda.se <malin.eklund@eda.se>; 
maria.persson@hagfors.se <maria.persson@hagfors.se>; monica.persson@karlstad.se 
<monica.persson@karlstad.se>; per-joel.sewelen@arvika.se <per-joel.sewelen@arvika.se>; 
Gunnar Wigstrand <gunnar.wigstrand@torsby.se>; Margareta Albért; ulrika.ling@arjang.se 
<ulrika.ling@arjang.se>; annika.luckner@hammaro.se <annika.luckner@hammaro.se>; Marian 
Gustavsson <marian.gustavsson@forshaga.se>; anders.gustafsson@eda.se 
<anders.gustafsson@eda.se>; ann-charlotte.jonsson@filipstad.se <ann-
charlotte.jonsson@filipstad.se>; annika.bjelvert@gmail.com <annika.bjelvert@gmail.com>; 
asa.olsson@sunne.se <asa.olsson@sunne.se>; borje.wahlund@arvika.se 
<borje.wahlund@arvika.se>; christian.norlin@karlstad.se <christian.norlin@karlstad.se>; Lars 
Nilsson; lenanderanders@gmail.com <lenanderanders@gmail.com>; 
madeleine.andersson@centerpartiet.se <madeleine.andersson@centerpartiet.se>; 
marten.karlsson@pol.arjang.se <marten.karlsson@pol.arjang.se>; 



mathias.andersson@munkfors.se <mathias.andersson@munkfors.se>; monica.stahl@iogt.se 
<monica.stahl@iogt.se>; pernilla.bostrom@hagfors.se <pernilla.bostrom@hagfors.se>; 
thomas.osterdahl@hammaro.se <thomas.osterdahl@hammaro.se>; tommy.olsson@torsby.se 
<tommy.olsson@torsby.se>
Mottaget: 2021-06-15 14:05:00

Hej,
Här kommer protokoll från Direktionens möte 2021-05-28.

mvh

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

mailto:par.johansson@forshaga.se
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Plats och tid

Å\' ;Sa i;itåi;ir§iåltj I

Beslutande

Utses att justera

Just*r§ng*rcs påats
och tid

U*dersltriittlr

Sekreterare

Ordförande

Justerande

fiäi i*h:nsri:i:

övriga

2021-05-28, Digitatt möte, klockan 08:0CI - 12:00

Aina \{åhtund (S) Ordförande
ft*b*rt *taåvas'ss:* (Å4F! L*dam*t
Eritt-.'Herie !Ya[Å {5} §-edar:rct
.Aurea Rioflorido Kartsson {S) Ledamot
Utrika i,{ilss*:r {5} Ledarn*t
il*ter[e*aie t]l,licogr {C} i-edanlct
Marianne Kjettström (5) Ledamot
Pia Fatk {§} Ledarnot
Exga-i-i[[ R*seå[ (§§Y] X-ed*rxt*t
Monfca Olsson ie) [-edamat
Gert Dahtberg {S} Ledamot
ffiertii ffisirtsssom {Å-$[f,-] Ledamst
Ro[f fixraftueå*som {[] §-edarnr:t
Lena Halla-Aho (L)
Ferr*iåLa Eostr*rn {5} T}änstg6raa:de ersättar*

$-lerrieE Feitfoåk {ttlfuetsehef }
F§r -}chansson {Fönbundschef }

Britt-Marie Walt (S)

ffial.i.stfifl .{ul I -{"}&-t}4

ffw

Sritt-irtrarie Watt {S}

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND

Åtna Wåhlunri {§}tl)n weil
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§15

§mm ma**a&s"1,§deft ä$ppm ms

Beslut
*trektionem beså$ftår
- g*dkärrna dag*rdmingen

Justerarnas sign

\J
Utdragsbestyrkande
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§16

Ya[ av juster*re

Beslut
Direktionen bestutar
- utse Britt-tvtarie Watt {5) titt justerare.

Justerarnas sign

\J J
Utciragsbestyrkande



\d*ffiflffi$mre#s §ffirrem
., 

" =;;. ,., ,-1S j., *o $r^o"r-r; * ffi'uuiii t-s§L.ru fo:a;r:# M
VÅRÅALÅNDS LANS VÄRDFORBUND
illr,q+r.i."/."!t ,-\; -*1.+.:a.?1/--.\ *i..ta t f1 fi -iF
.'*i t-,LLr{1r.Jll lJli rJl1.{-1{J9lCii ;"-å t*\J*"d-ui

§17

ffi e"amsk*"§i mg av,&rsredmw*sn* ng ?ffi äS *e$a n*w§stmrxsfuerål{&t*åse

2820

Bestut
Direktionen heslutar
- rn{}ter* fl.å6}p*flt graraskning av årsredov§smtmg ä&3# Fffifl
- nstera {"appört Revisi*nsberättetse t02fr
- årsredovisning 2020 understälts kommunfutlmäktigeförsamtingarna i Värmland för
godkär"rnarade octr stät[mrmgstagartde aragåemde arusvarsfrtåtet"

Bakgrund
Gramsåeming av årsred*våsning 2SäS
FwC §iar på uppda'ag av i"ör&umdets f*rtr u*rieieva{da revis*r*r granr:$tmt fEirhrsndets
årsredovisning för perioden 2020-01-01 - 2020-12-31. Uppdraget ingår som en obtigatorisk
del av revisionsplanen för år ?0?S.

Syftet med granskningen är att ge frirbundets revisorer undertag för sin skrifttiga bedömning
om årsredoyisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
em'a resaråtater äi" f,ålrea§ådgt rm*d d* må[ qirn*kti*mem h*såufrat.

Revisionsberättelse 2020
Förbr*ndets ut**dda r*ris*r*n titåstyrtre*r att dtrekEt*n*ns äed*r*'t*ter bew*tlas ansvarsfnil'tet
fclr verksanihetsåi'et 3$3tr sarErt atg föråund*ts årsred*ytsning godä<änr*s.

Beslutsunderlag
Srar"lskrrång av årsr*devisl"*:irag 3$äffi "
Reyts{*msherätåe{.se ä*ä*"

Justerarnas sign

\J
Utdrag:bestyrkande
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§18

äJppf*$ä$nämg pmr äp§"*å

Beslut
*irekåt+r*en hesl**tar
- g*dkär"lna Lcppf*{irring per apriå

Bakgrund
ftesuttaret pen apri[ iår ett *iversk*tt *r"r'l '[ 37ä tBcr"

Beslutsunderlag
i-ii:Oi'ri1::inq rr*r lr"ii ?il1'i .

Justerarnas sign

t#\J
U tdragsbestyrkande
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§19

Organisation för hantering av personuppgifter

Förstag tilt beslut
Direktionen bestutar
- godkänna organisation för hantering av personuppgifter.

Bakgrund
fu:s dataskyddsförordnins (DSf) gätler som tag i alla EU;s nnedternständen sedan den 25 nlaj
2&18" FtirordninEenirrnehåtter" 99 artit<tar rned regter om hur reran får behandta
personuppgifter. Värmtands Läns vårdförbunds organisation för hantering av personuppgifter
utgår från DFS:S bestämrnelser. En organisation skapar förutsättningar för respektive
personuppgiftsa*svarig att arbeta för att skydda n:ånniskor ffxot att deras personliga
integritet kränks. Syftet med dokumentet är att tydtiggöra ro[[-, ansvars-, och
befogenhetsfördetning gättande arbetet med personuppgifter- Med en tydtig organisation
säkerstälter respektive personuppgiftsa*svarig att DSF efteri.*rs inorn sltt
verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
F-i*nterimg av persomluppgifter i Värnrlands läns rrårdförbunrtr"

Justerarnas sign

\§

Utdragsbestyrkande
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§20

Ett regioneåt utredmiargs- cc§"* behandä{ngshem fön unga med
missbruksproblematik upp titt 20 år samt akutavdelning för
un*a upp tiäå '18 år

Beslut
Oirektionen beslutar
- att öppna upp ett regionalt utnedmings- och behandlingshern för- unga rned
missbruksprobtematik upp titt 20 år samt akutavdetning för unga upp titt 18 år.
- Ge förbundschefen i uppdrcg att ta fram ett förstag gättande hyresaytal med Fitipstads
kommun gättande fastigheten Riddarnäset.
- Ge förbundschefen i uppdrag att rekvirera projektmedel om 4 114 476 kronor från Region
VärrnLand
- Ge förhundschefen i uppdnag att ta frar*t ett ftins[ag på sannverkansavtaå rn*å[an Värnrtands
[äns vårdförbund och Region Värmtand

Bakgrumd
Värmtands (äns vårdförbund har sammanstättt ett stutåigt förslag gältande ett
länsgemensamt akut-utrednings- och behandtingshem för unga med missbruksprobtem.
Tanken är att tänets 16 komrnuner til.tsammans rned Region Värmland gemensamt via
Yärrnlands iäns vårdfrirbund driven t-lVB-fuenr för rnåtgruppen" Syttet är att tii[handahåtl.a *r'r

mer sammanhåtten vårdkedja, bidra titt ökad samverkan samt ökad kvatite för måtgruppen.
Samttiga medternskornmuner och Region Yärmtand har godkänt remissen och stättt sig
bakern förutagei. För att finar:siera uspstarten har fårbundet har begärt stattiga
stimutansmedel som fördelas av Region Värmland i samverkan med de värmtändska
kommunerna. Förbundet har tittdetats 4 1 14 476 kr som kan användas i uppstarten för det
tämsgernensasrrsrr& L(f redffi i{rgs-sch heh*mdfi.lmgsf*erm$}*t.

Justerarnas sign

\U
Utdragsbestyrkande
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521

tsudgetförutsättningar Z*7V med flerårsplan

Bestut
Direktionen bestutar
- godkänna budgetförutsättningar 7A72 med fterårsptan

Bakgrund
Åtgärder i budger 2o22
Medlemsavgiften höjs med ca 3,5 %trän 1 450 tkr till 1 500 tkr.
Dygnsavgifter:
FNöl'ten oförändrad, bann 4 30S kr/dyen {4 3*0 kr} uuxen + +OO kr/dyem {4 400 kr}"
Beroe*decentrum höjs med 1,7 % till 2 95fr krt'dygn (2 9§O kr).
HVB unga 4 2OO kr/ dVgn (uppstartsåret).

Beslutsundertag
Budgetförutsiittningar ?022 med flerårsptan.

Justerarnas sign

§

Utdragsbestyrkande
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ffi*rmmnder*ra*runt

Beslut
ffi!r*kri*n** hes[utar
- godkä;':ne rappo,rt [äg*sbes$rn'vnfxg.
- godkänna rapport ftödesstatistik.
- godkänna rnpp*rt rnåluppfyffi.etse"

Bakgrund
{-l$g*sh*skri:rr*tng
i.{r-rmtåig r"app*rt"

Ftödesstatistik
Eetäggmimgen p*n mprii är $*76 m'rot b*dgetes-at S,?5" F§r apniå n'tånad är
{:etäggrdrqen "l'1,33.

Måtuppfyltetse
Betägqntngsmå{*t/*prtt är upptyttt.

Tittgängtighetsmåtet per april är uppfyttt. lnga väntetider som inte har med
p{atshrist har fön*knrnn"rit. f,ftes-fråga* på platser har varit hrlg, vtd 3X f,i{{fii{[en
frås-l janc;ari-apr*å &"iar wiårttetidem vardt [&ngr* &fi ? antr*tschagan då &f, varit
futtbetagt atternativt atta inskrivningstider varit upptagna.

Evidensbaserade metoder har använts entigt tinskenråt från kornmr.rnerna. lnga
awikelser att rapportera.

Samtliga brukare har erbjudits att fytta i en brukarenkät vid avslut. lnga
ål,,t,jhC,iSt:i t:1nr;: ali, :-AApi:rrterå ,,,e,*i g;iiit;- br i.lr,arii:fiy't"rr[ie

Justerarnas siqn
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§23

Ftöjten

Beslut
Direktione* bestutar
- godkänna rapport lägesbeskrfv*ing.
- godkänna rapport ftödesstatistik.
- godkänna rapport måtuppfyttelse"

Bakgrund
Lägesbeskrivning
&tunttig rapport.

Ftödesstatistik
Betäggningen per april är 9,54 mot 7,75 i budget. För aprit månad är beläggningen 8,67" Se
bilaga.

Måtupptytlelse
Beiäggningsmåtet/aprit är uppfytlt.

Tittgängtighetsmåtet/aprit med fler ptaceringar jämfört med föregående år är uppfyllt.
AntaL vårddygn per aprit är 1146 iämfört nTed 929 föregående år.

Gäitande kvatitetsmalet har en Kommun under perioden januari-april haft synpunkter på en
ul-reclning där man inte varit nöjd med a{ta detar. Denna avviketse är hanterad.

Vad gätter brukarinftytande finns inga awiketser att redovisa.

Justerarnas sign
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s24

Länets utvecktingsarbete rnissbruks- octt beroendevården

Beslut
Direkti*nen bestutan
- godkänna information am tänets utvecktingsarbete gätlande missbruks- och
beroendevården.
- godkänna rapport måluppfylletse.

Bakgrund
lnforrnation från den centrala ledningsgruppen mh den pnlitiska ssrgruppn.
Munttig rapport

Itrlåluppfyllelse
Metodkurser har erbjudits medlenrskomrnunerna löpande urnder perioden januari-april. En
större konferens kring samsjr.rklighet ptaneras för hösten.

Förbundet har under perioden arbetat vidare främst med arbetet kring nytt HVB-hem för
L*nga"

Förbundet har under perioden januari-april deltagit i de lokala styrgrupperna, den centrala
lednlngsgrurppen och den pol itiska styrgl'r.lppen.

När det gäller brukarinflytande har förändringar i brukarrådets organisation gjort att ingen
brukarrepresenta nt l'la r deltagit på Seroendecentrlrms styrgruppsnröte

Justerarnas sign Utdraqsbestyrkande
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§25

Administrativ service

Förslag till beslut
Direktionen beslutar
- ge förbundschefen i uppdrag att förlä*ga avtal rned Forshaga kommun gättande
administrativ service

Bakgrund
Nuvarande aytal med Forshaga kommun sträcker sig året ut. fitunttig infcrmation.

Justerarnas sign
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Utdragsbestyrkande
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976

lnfsrrnation om enttedigande ocl'l val

Beslut
Direktianen beslutar
- noterä information om enttedigande och val av tedamöter titt direktionen

Bakgrund
Kor*r*unfuttmäktige i Kristinehamns kornr*u* entledigar ?CI20-tZ-f 7 Linnea
Kihtström (KD) från uppdraget som tedamot i Värmtands täns Yärdförbund.
Entigt Kristi nehamns kommuns kommunf uttmäktige Z0ZO- 12- 17 .

§{ornmlunfurltrnäktfge i ffirfstimeharnns ko*-rmun väijer Lena F§aååa-Åho {l-} titå
ledamot i Värmtands Läns vårdförbund tilt och med Z0ZZ-12-31. Entigt
Kristinehamns komrnuns kommunful lmäktiges bestut LAX -M-29 

"

Anna-Karin Wincentsson (C) enttedigas från 30 aprit 2021 som Ledamot i
Värmlands Läns Vårdförbund. Entigt Hammarö kommuns kommunfuttmäktige
?*?1-03-?9"

Kommunfuttmäktige i Hammarö kommun vätjer Marianne Ohlsson (C) som
[edarnot i Värrntands läns vårdtörbund. fnligt Harnmarö kor*muns
komrtunf uttnxäktige 202 t -04- 06.

Justerarnas sign
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Utdragsbestyrkande
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§27

Vaå av ledanrot ttll Årbetslrtshsttet

Beslut
Direktianer* beslutar
- titl ledamot i arbetsutskottet vätjs Gert Dahtberg (S].
- titt ersättare i arbetsutskottet vätjs Utrika Nitsson (s).

Bakgrund
Med antedning av vakant plats behöver direktionen utse ny tedarnot tilt a:'lbetsutskottet
sämt utse ersättare.

Justerarnas sign
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Utdragsbestyrkande
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Justerarnas sign

§28

§amnrmanträdesdatum för ffii rekti*nen ocfi arbetsutsksttet
hösten 2A21

Beslut
Direktionen beslutar
- fastställa sarnmanträdesdatum för Direktionen och Årbetsutskottet

Bakgrund
Samnrranträdesdaturn för Å*etsutsksttet 1 /1 0
SammanträtJesdeturn för direktionen'tr 5/1 0

\trl

Utdragsbestyrkande
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AvsIutning

Bakgrund
Ordförande avstutar sarnmareträdet"

Justerarnas sign

929
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 
Protokoll  2021-05-21  

Tid och plats 
2021-05-21, kl. 09:00 – 10:40 
Karlstad CCC och via länk 

Tjänstgörande 
Mattias J Fröding (KD) ordförande 
Lisa Levin (S) (Arvika) tjänstgör för Peter Söderström (S) (Arvika) 
Johanna Söderberg (C) (Eda) 
Ulf Söhrman (M) (Filipstad) tjänstgör för Åsa Hååkman Felt (S) (Filipstad) 
Göran Adrian (C) (Forshaga) 
Tomas Nilsson (S) (Grums) 
Jens Fischer (OR) (Hagfors) 
Kenth Carlsson (KD) (Hammarö) 
Christian Sjöholm (S) (Kil) 
Torsten Bergstedt (M) (Kristinehamn) 
Nicklas Hartwig (S) (Munkfors) tjänstgör för Mathias Lindquist (S) (Munkfors) 
Linda Johansson (S) (Sunne) 
Ola Johansson (M) (Säffle) 
Rolf Emanuelsson (C) (Årjäng) 
Patrik Fornander (M) (Region Värmland) 

Ersättare 
Tomas Pettersson (S) (Hagfors) 

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

Nämnd Gemensam drift- och servicenämnd 

Sammanträdesdatum 2021-05-21 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-16 

Datum då anslaget tas ner 2021-07-08 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Tage Erlandergatan 8, 

Karlstad 

Underskrift  .......................................................................  
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 
Protokoll  2021-05-21 
 

Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad    Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se 
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Fax: 054-155039  Org.nr: 212000-1850  Bankgiro: 405-2213 

 

Justerare 
Lisa Levin (S) 

Tid och plats för justering 
Karlstad  den 15 juni 2021 

Övriga närvarande 
Viktoria Grännsjö, kommunikatör, Karlstads kommun 
Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, Karlstads kommun 
Peter Jönarp, IT-strateg, Karlstads kommun 
Roberta Jonsson, IT-controller, Karlstads kommun 
Maria Kjällström, skoldirektör barn och ungdom, Karlstads kommun 
Mats Jensen, tillförordnad IT-chef, Karlstads kommun 
Mikael Borén, IT-chef, Region Värmland 
Marie Edwinson, stadsjurist, Karlstads kommun (från klockan 10:15 under 
informationspunkt 3) 
Åsa Hååkman Felt (S), ledamot Filipstad (från klockan 10:13, under 
informationspunkt 3) 
 

Underskrifter 
Sekreterare  .................................................................................  
 Viktoria Grännsjö 

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

Justerare  .................................................................................  
 Lisa Levin 
 
 
  

mailto:karlstadskommun@karlstad.se
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 
Protokoll  2021-05-21 
 

Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad    Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se 
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§ 5 
 
Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 
månader 
Dnr DSN/2021:7     Dpl 10 
 
Gemensam drift- och servicenämnds beslut 
Upprättad verksamhetsuppföljning 4-månaders 2021 godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Drifts- och servicenämnden har som avsikt att alltid motsvara varje kostnad 
med en intäkt då nämnden i sig inte har några budgeterade medel. Efter fyra 
månader ser vi ännu väldigt liten aktivitet då de årligt återkommande 
posterna ännu inte debiterats. Inga budgetavvikelser beräknas för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2021. 
Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader 2020 11 maj 
2021. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga parter i Drifts- och servicenämnden. 
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Information 
Revidering av reglemente och samverkansavtal 
Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, Karlstads kommun 
 
Översyn av användningen av Projektplatsen 
Mats Jensen, tillförordnad IT-chef, Karlstads kommun 
 
Samverkan elevhälsosystem 
Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdom, Karlstads kommun 
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ÖSTRA 
VÄRMLANDS 
överförmyndarnämnd 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) 
Sammanträdesdatum 

2021-06-14 

Beslutande Ledamöter 
Ellen Skaare Håkansson (KD) ordförande 
Barbro Davidson (M) 
Sune Frisk (S) 
Marianne Högberg (S), tjänstgörande ersättare 
Ingrid Resare (S) 

Datum för borttagande 

Östra Värmlands överförmyndamämnd 

2021-06-14 

2021-06-17 

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

Ersättare 
Röhr (S) 

Britt-Marie Karlsson (S) 

Övriga närvarande Magnus Warnicke, enhetschef och sekreterare 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

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

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslag 

55 44-47 sekretess 5§ 48-50 

2021-07-08 

Förvaringsplats för protokollet Pärm på överförmyn rko 

Underskrift 
s War cke 

Justerandes sign Utdragsbestvrkande 

Sune Frisk (S) 

Justering klar 2 21-0 -17 

aare...) 
Ellen Skaare Håkansson (KD) 

Paragrafer 48-50 

Sune Frisk (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(5) 
Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-06-14 

Öfn § 44 

Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkänns. 

Justerandes sign 

   

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(5) 

Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-06-14 

Öfn § 45 

Information från förvaltningen 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Magnus Warnicke informerar om den löpande verksamheten. 

• Frånvaro och arbetsbelastning (covid-19). 
• Årsräkningar, information angående hur vi ligger till. 
• Remiss ställföreträdarutredningen. 
• Information från länsträff Örebro. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(5) 
Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-06-14 

Öfn § 46 

Information från ordförande 

Ellen Skaare Håkansson (Kf)) infaimerar: 
• Reflektioner från Länsträff för Värmland 
• Ordet lämnas över till Inga-Lill Röhr (S) som informerar om Föreningen 

Sveriges Överförmyndares studiedagar 2021. 

Justerandes sign 

   

Utdragsbestyrkande 

     

     



ÖSTRA 
VÄRM LAN DS 
överförnnyndarnämnd 

Sida 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 5(5) 
Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-06-14 

Öfn § 47 

FSÖ studiedagar 

Beslut 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd beslutar att den som vill i nämnden, 
både ordinarie och ersättare, får delta på FSÖ:s (Föreningen Sveriges 
överförmyndare) studiedagar. 

Sammanfattning 

FSÖ (Föreningen Sveriges överförmyndare) anordnar varje år studiedagar för 
överförmyndare, politiker och tjänstemän. I år är dessa studiedagar förlagda till 
Jönköping 2021-08-25-2021-08-27 men det går även att anmäla sig för digitalt 
deltagande. Ett fåtal i nämnden har anmält intresse av att delta. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


















































































