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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-08 
 

Kallelse 
Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde.  
Ersättarna underrättas om sammanträdet. 
 
Tid: 2021-12-16, 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.  Valsaren  

18:05  Ordet är fritt.    

18:15 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 

2021-12-08 
 

 Ärenden Dnr Paragraf  

1 Mötets öppnande    

2 Upprop    

3 Val av protokollsjusterare 
samt bestämmande av 
justeringens tid och plats 

   

4 Meddelanden    

5 Redovisning av ej 
färdigbehandlade motioner 
och medborgarförslag 

KS/2021:164   

6 Rapportering ej verkställda 
beslut/avbrott i 
verkställighet Q 3 2021 

KS/2021:246 KS § 203  

7 Avfallstaxa 2022 KS/2021:125 KS § 225 Miljösamordnare 
Andreas Eriksson 

8 Ansvarsfrihet 2020, 
Värmlands läns 
Vårdförbund 

KS/2021:293 KS § 212 Verksamhetschef 
Vård och omsorg 
Margareta Albért 

9 Sammanträdestider KS/2021:453 KS § 215  

10 Gemensamma resurser för 
Värmlandsstrategins 
genomförande 

KS/2021:452 KS § 217 Kommunchef 
Johan Rosqvist 

11 Etableringsfunktion i 
Värmland Samverkansavtal 

KS/2021:290 KS § 218 Näringslivsutvecklare 
Kristina Karlsson 

12 Ändring av bolagsordning i 
AB Storfors Mark och 
Industrifastigheter 

KS/2021:402 KS § 222 Ekonomichef 
Annette Olsson 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-08 
 

 Ärenden Dnr Paragraf  

13 Aktieägartillskott AB 
Storfors Mark och 
Industrifastigheter 

KS/2021:451 KS § 223 Ekonomichef 
Annette Olsson 

14 Bordlagt ärende: 
Fyllnadsval Ersättare (M) i 
Överförmyndarnämnden 

KS/2021:468 KF § 110  

15 Bordlagt ärende: 
Fyllnadsval av Ordförande 
i Kommunala 
Pensionärsrådet 

KS/2021:459 KF § 111  

16 Fyllnadsval ersättare i 
Stiftelsen Björkåsen efter 
Stefan Lasson (M) 

KS/2021:503 STF § 66  

17 Partistöd 2021 
Vänsterpartiet 

KS/2021:278 KS § 206  

18 Partistöd 2021 Moderaterna KS/2021:280 KS § 207  

19 Partistöd 2021 
Kristdemokraterna 

KS/2021:277 KS § 208  

 
 







  

 

Datum 
2021-11-10 

 
 

Diarienummer 
3502/2021 
23/2021 
 

 Till samtliga kommuner 
Kommunstyrelsen 

 
Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00. 

E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se

Bostadsmarknadsenkäten 2022 och Plan-, bygg- och 
tillsynsenkäten 2021 
 

Nu är det snart dags för Bostadsmarknadsenkäten och Plan-, bygg- och tillsyns-
enkäten. Era svar är mycket viktiga för Boverkets analyser, länsstyrelsernas 
regionala analyser, allmänheten samt andra aktörer. Vi hoppas behålla den 
höga svarsfrekvens vi uppnått under tidigare år. Undersökningarnas 
tillförlitlighet och materialets kvalitet är helt beroende av er kommuns 
medverkan och engagemang. Resultaten kommer att publiceras på Boverkets 
hemsida som öppna data. 

Bostadsmarknadsenkäten och Plan-, bygg- och tillsynsenkäten kommer att 
skickas i början av december 2021 och ska vara besvarade senast 31 januari 
2022. Resultatet från enkäterna kommer att bearbetas och därefter redovisas till 
regeringen i april respektive maj 2022.  

 

Bostadsmarknadsenkäten  
I Boverkets uppdrag ingår att bevaka utvecklingen på bostadsmarknaden. Vi 
ser det som mycket angeläget att kunna redovisa de skilda förhållanden som 
råder i olika delar av landet och i olika typer av kommuner. Syftet med den 
årliga Bostadsmarknadsenkäten är att kunna skapa en bred överblick över det 
aktuella läget på bostadsmarknaden, belysa regionala skillnader, följa 
utvecklingen över tid och få fram underlag för bedömningar av utvecklingen de 
närmaste åren. 

Bostadsmarknadsenkäten är i år uppdelad i fem delar, i vilka olika 
fokusområden kopplade till bostadsmarknaden behandlas. Vid sidan om 

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/


2(4)

    

Boverkets analyser av resultaten och länsstyrelsernas regionala analyser 
används materialet i en rad rapporter och produkter från Boverket.  

Del 1. Läget på bostadsmarknaden 
Ger en sammanhållen bild av Sveriges bostadsmarknadsläge. Uppgifter om 
läget på bostadsmarknaden är en av de mest efterfrågade i 
Bostadsmarknadsenkäten, och används i åtskilliga rapporter från Boverket 
samt ges mycket utrymme i media. Sedan förra året ställs några frågor om 
coronapandemins effekter på bostadsmarknaden. 

Del 2. Bostadsbyggande 
Frågor om förväntat bostadsbyggande utifrån boendeform och upplåtelseform, 
samt vad som begränsar byggandet. Uppgifter om förväntat bostadsbyggande 
är grunden för Boverkets byggprognoser på ett och två års sikt som riktas till 
regeringen, samt till marknadsaktörer inom byggbransch, kreditmarknad, 
konjunkturbedömare, byggherrar med flera.  

Del 3. Allmännyttan 
Boverket ska enligt Förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag följa de allmännyttiga bostadsbolagens utveckling och roll 
på bostadsmarknaden. Uppgifterna från denna del är mycket värdefulla för det 
fortsatta arbetet.  

Del 4. Kommunernas verktyg för bostadsförsörjningen 
Svaren i denna del utgör ett viktigt underlag för att följa kommunernas arbete 
med bostadsförsörjningen, till exempel hur många kommuner som har aktuella 
riktlinjer för bostadsförsörjningen, i vilken utsträckning samverkan sker inom 
och mellan kommuner och vilken service kommunerna erbjuder till 
bostadssökande. I årets enkät ingår frågor om markinnehav och markanvisning. 

Del 5. Läget för olika grupper 
Boverket följer utvecklingen av boendevillkoren för olika grupper i samhället. 
Kommunernas svar är mycket värdefulla för att belysa situationen för olika 
grupper på bostadsmarknaden och hur utvecklingen ser ut över tid.  

 
OBS! Del 6, som handlar om bostadsanpassnings-, reparations- och 
återställningsbidrag (BAB), UTGÅR i årets enkät. Dessa frågor kommer att 
ställas i en separat enkät, som skickas till kommunerna i början av december. 
Anledningen till detta är att Boverket fått i uppdrag av regeringen att utvärdera 
och analysera utvecklingen av bidraget. Enkäten kommer att skickas till de som 
senast svarade på BAB-frågorna i BME 2021. Om kommunen önskar att någon 
annan ska besvara frågorna får ni gärna meddela detta till kontaktpersonen för 
BAB-utvärderingen på Boverket, se nedan. 
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Plan-, bygg- och tillsynsenkäten  
Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) och Boverkets instruktion ska 
Boverket följa upp, analysera och sammanställa erfarenheterna från 
tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900) och föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till lagen. Syftet med uppföljningen är att 
uppmärksamma regeringen på tendenser inom tillämpningen som i längden kan 
leda till exempelvis regeländringar eller nya uppdrag till Boverket. Många av 
uppgifterna hämtas in från länsstyrelserna, men vissa uppgifter som 
länsstyrelserna inte har tillgång till behöver Boverket samla in från er, 
kommuner, för att få en samlad bild över hur plan- och bygglagstiftningens 
regler tillämpas. 

De flesta frågor återkommer varje år och gör det möjligt för Boverket att 
tillhandahålla en sammanhängande statistik som är fri att använda. Med 
anledning av två av Boverkets pågående regeringsuppdrag, innehåller enkäten i 
år även frågor om barns medverkan i planerings- och stadsutvecklingsprojekt 
samt kommunens användning av Boverkets digitala vägledningar och tekniska 
lösningar. 

Plan-, bygg- och tillsynsenkäten är i år uppdelad i fem delar: 

Del 1. Översiktsplanering 
Frågor om digitalisering och barnkonventionen. 

Del 2. Detaljplanering 
Frågor om planbesked, digitalisering och barnkonventionen. 

Del 3. Markanvisningar 
Frågor gällande lag (2014:899) om kommunala markanvisningar. 

Del 4. Lov och byggande 
Frågor om ärenden om lov, förhandsbesked, anmälan, handläggningstider med 
mera. 

Del 5. Tillsyn 
Frågor om tillsynsärenden, ingripanden med mera. 

 
Er medverkan i årets enkäter är av stor betydelse och vi ser fram emot ett 
fortsatt gott samarbete med er.  

 
Med vänlig hälsning 

 

Peter Fransson  
Avdelningschef  
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Kontaktuppgifter 
 
Projektledare Bostadsmarknadsenkäten 
Marie Sand 
bme@boverket.se 
 
Projektledare Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 
Marie Rosberg 
pbe@boverket.se 

Kontaktperson BAB-utvärderingen 
Maria Pleiborn 
bab@boverket.se

mailto:bme@boverket.se
mailto:pbe@boverket.se
mailto:bab@boverket.se
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Datum Vår beteckning 

Hälso- och sjukvårdens administrativa enhet 2021-12-01 HMN/210037 
Handläggare och telefon Ert datum Er beteckning 

Erik Lisshammar, +46108317478   
 

Postadress Besöksadress Telefon (växel) E-postadress 
Region Värmland 
651 82 Karlstad 
 
 

Rosenborgsgatan 50 010-831 50 00 erik.lisshammar@regionvarmland.se 

Telefax Organisationsnummer 
 232100-0156 

 

 

 
 
 
 

Deltagande på hjälpmedelsnämndens sammanträden 

 
Hjälpmedelsnämnden verkar för att invånare i hela Värmland erbjuds en 
god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Nämnden är gemensam för 
länets samtliga 16 kommuner och Region Värmland. I hjälpmedelsnämnden 
ingår utöver regionens representanter en ledamot och en ersättare från varje 
kommun.  

Vi har noterat att någon eller flera kommuner ibland inte är representerade 
på nämndens möten. Det medför dels att nämnden inte får ta del av 
kommunens synpunkter samt att kommunen inte får direktinformation från 
nämnden utan enbart via nämndens protokoll. Kommunen förlorar samtidigt 
inflytande över beslut som påverkar deras hjälpmedelsförsörjning. 

 
Nämndens presidium ser det därför som viktigt att alla kommuner så långt 
det är möjligt är representerade och har inflytande på nämndens beslut. 
Presidiet kommer att se över rutinerna för hur beslut om avsägelse av 
uppdrag respektive val av nya ledamöter kommer nämndens sekretariat till 
del. Vi är tacksamma om alla kommuner gör likaledes så att vi på så vis 
hjälps åt att hålla dessa uppgifter aktuella. 

 

 
Med vänliga hälsningar 

 

 
Henrik Samuelsson (M)  Eva Frykenberger (C)  
nämndens ordförande  nämndens vice ordförande  
Region Värmland   Kils kommun 
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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 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Protokoll 2021-11-18 
 
 
§ 249 
 
Reviderat reglemente och samverkansavtal för 
gemensam drifts-och servicenämnd 
Dnr KS/2021:391     Dpl 00 
 
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 

1. Förslag till reviderat reglemente för drift- och servicenämnden i 
Karlstads kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022. 

2. Förslag till reviderat avtal för drift- och servicenämnden i Karlstads 
kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022. 

3. Förslag till ökning av avgift för var och en av de medverkande 
parterna med 10 000 kronor till 76 500 kronor per år godkänns och 
gäller från den 1 januari 2022.  

4. Besluten i punkterna 1 – 3 gäller under förutsättning att samtliga i 
drift- och servicenämnden ingående parter fattat likalydande beslut 
senast den 31 december 2021. 

  
Sammanfattning av ärendet 
Den gemensamma drifts-och servicenämndens reglemente och 
samverkansavtal har reviderats mot bakgrund av landstinget i Värmland 
ersatts med Region Värmland. Vidare har mindre justeringar gjorts i syfte 
att säkra att nämnden kan åta sig uppdrag utifrån den samtid den agerar i. 
Mot bakgrund av detta behöver varje part i den gemensamma nämnden fatta 
beslut om nytt reglemente och samverkansavtal för nämnden. Beslut ska 
fattas av respektive parts fullmäktige. Den gemensamma drifts-och 
servicenämnden har fått information om föreslagna justeringar i reglemente 
och avtal för samverkan. Vidare föreslås att varje parts 
medlemsavgift/grundbelopp höjs med 10 000 kronor. Reviderat reglemente, 
samverkansavtal och ny medlemsavgift, med en höjning av grundbelopp, 
gäller från den 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 18 oktober 2021. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 september 2021. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2009. 
Förslag till reviderat reglemente för drift- och servicenämnden den 19 maj 
2021. 

mailto:karlstadskommun@karlstad.se
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Protokoll 2021-11-18 

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   

Förslag till reviderat samverkansavtal för drift- och servicenämnden den 19 
maj 2021. 
 
Yrkanden 
Mattias J Fröding (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag:  
 

1. Förslag till reviderat reglemente för drift- och servicenämnden i 
Karlstads kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022. 

2. Förslag till reviderat avtal för drift- och servicenämnden i Karlstads 
kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022. 

3. Förslag till ökning av avgift för var och en av de medverkande 
parterna med 10 000 kronor till 76 500 kronor per år godkänns och 
gäller från den 1 januari 2022.  

4. Besluten i punkterna 1 – 3 gäller under förutsättning att samtliga i 
drift- och servicenämnden ingående parter fattat likalydande beslut 
senast den 31 december 2021. 

 
Beslutet skickas till 
Samtliga parter i den gemensamma drift- och servicenämnden 
 
Ajournering 
Mötet ajourneras kl 20.00-20.20 

mailto:karlstadskommun@karlstad.se
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Postadress: Värmlands läns Kalkningsförbund Adress: Ventilgatan 5D 653 45 Karlstad 
Telefon: 0703-186003 E-post: kalkningsforbundet@torsby.se 

        
        
 Presidiets sammanträde 9 november 2021 

 

Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 
 

2. Val av justerare 
 

3. Delårsbokslutet inkl. ekonomin jan-aug 
 

4. Spridningsläget HKP och Båt jan-aug 
 

5. Spridningsläget Doserarna jan – aug 
 

6. Upphandling doserartillsyn läge 
 

7. Budgetläge inför 2022, indexering på 7,9% diskussion om detta 
 

8. Frågor till HaV 
 

9. Möte med Lst information 
 

10. Check kredit läge 
 

11. Mötestidpunkter för 2021 
 

12. Övriga ärenden 
 

13. Mötets avslutande 
  









Punkt 6

Värmland
s Läns 
Kalknings
förbund - 
Aktivitet 
002 
Doseraro
mkostnad
er

Daniel 
och Eino 
2021

enligt 
transaktionslista 
jan-aug 2021

Värmland
s Läns 
Kalknings
förbund - 
Aktivitet 
003 Adm 
och 
Kontroll

Daniel 
och Eino 
2021

enligt 
transaktionsl
ista jan-aug 
2021 utfall

SLAG SLAG
3 INTÄKTER, INKOMSTER -972129 3 INTÄKTER, INKOMSTER -1501822 -1501822 0
37100 KOMMUNALA BIDRAG -47246 37100 KOMMUNALA BIDRAG -82263 -82263 0
37200 STATLIGA BIDRAG -924883 37200 STATLIGA BIDRAG -827862 -827862 0

Doserartillsyn -490000 -490000 0
37300 Tillskott Vattenprovtagning -101697 -101697 0 måste särredovis det vi sjäv får in 

KOSTNADER, UTGIFTER KOSTNADER, UTGIFTER
SLAG SLAG
4 KOSTNADER 970200 173026 5 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 200500 46733,64 -153766
43300 DOSERARE, ARRENDE 24700 9542 50100 LOKALHYRA 24000 0 -24000
43320 DOSERARE, VÄGKOSTNADER 80000 43115,62 54200 SERVICE O SUPPORTAVG 30000 14020 -15980 Sobona och hemsidesupport
43330 DOSERARE, Underhåll 156000 57289,64 58100 RESOR 5000 0 -5000
43340 DOSERARE, TELEFON 17000 8619,8 58200 HYRBIL 40000 -40000
43350 DOSERARE, EL 75000 48115,83 58210 BENSIN HYRBIL 80000 26888,64 -53111,4 båda bilarna
43360 DOSERARE, TILLSYN 490000 6344 58220 ÖVRIGA KOSTNADER, HYRBIL 10000 5825 -4175 skatt,service däcklagring, besiktning
43370 DOSERARE, SUPPORT 127500 0 58300 KOST, LOGI (TJÄNSTERESOR) 10000 0 -10000

59300 REKLAMTRYCKSAKER 1500 0 -1500
Totala kostnader 970200 173026 SLAG
Avvikelse -1929 797174 6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 211500 62972,35 -148528

60700 REPRESENTATION 10000 239,35 -9760,65
61100 KONTORSMATERIAL 1500 2462,62 962,62 körjournal mm,bläck
61500 TRYCKSAKER 1500 0 -1500
62110 TELEFON 30000 11491,95 -18508,1
62150 DATORKOSTNADER 20000 8042,75 -11957,3
62500 PORTO 2500 0 -2500
63100 FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR 8000 7726 -274 engångssumma
63900 Övrigt 15000 1521,68 -13478,3
64100 KOSTN SAMMANTRÄD, KONF 20000 0 -20000
65300 REDOVISNINGSTJÄNSTER 70000 10668 -59332
65700 BANKKOSTNADER 2500 1848 -652
65500 KONSULTKOSTNADER 30000 18597 -11403

69700 tidningar 500 375 -125
SLAG
7 PERSONALKOSTNADER 938084 668710,64 -269373
70100 LÖNER inkl. sociala avgifter 938084 668477,64 -269606 inkl avdrag ersättningsjobb Eino
70120 FÖRÄND SEMESTERLÖNESKULD
73100 ARVODEN, MEDLEM STYRELSE

Eino 12 mån 29000 482 828,00 kr       207366 73310 SKATTEFRIA BILERSÄTT
Daniel 12 mån 38000 643 776,00 kr       273127 73320 SKATTEPLIKTIGA BILERS
Eino efter stöd 12 mån 294 308,00 kr       128816 75100 SOCIALA AVGIFTER
Eino nystartsstöd/mån 15 710,00 kr         -78550 75330 LÖNESKATT PENSIONSKOSTN

75700 AVTALSFÖRSÄKRINGAR 233 233
76100 UTBILDNING

SLAG
8 FINANSIELLA INTÄKT, KOSTN 500 30126 29626
84000 RÄNTEKOSTNADER 500 30126 29626 lösen lån som togs 2020
84220 RÄNTEKOST LEV SKULD

Totala kostnader 1350584 808542,63 -542041
Avvikelse -151238 -693279,37 -959781



Skrivet av Daniel Nilsson 
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Punkt 4 samt 5 
Verksamhetsberättelse Värmlands läns Kalkningsförbund 2021-01-01 till 2021-08-30 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
      
       
Bakgrund 
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. 
 
Naturvårdsverket har redovisat en nationell plan för kalkning för perioden 2011 – 2015. I 
den gjorde Naturvårdsverket bedömningen att det försurande nedfallet över Sverige har 
minskat, vilket lett till en återhämtning i många tidigare försurade vatten. 
Kalkningsinsatserna har därmed kunnat minskas med ca 40 % jämfört med början på 2000-
talet. 
Någon ny nationell plan för kalkning har inte tagits fram av Havs och Vattenmyndigheten. 
Den information som föreligger är att det heller inte kommer att ske framöver. Man 
fortsätter att följa den som finns med smärre uppdateringar. 
 
Havs- och vattenmyndigheten har sedan 1 juli 2011 det centrala ansvaret för 
kalkningsverksamheten. 
 
Som grund för Kalkningsförbundets arbete finns den åtgärdsplan som Länsstyrelsen 
Värmland fastställt, och som är underlag för den årligen utarbetade kalkningsplanen. 
 



Skrivet av Daniel Nilsson 
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Kalkningen följs upp med vattenprovtagning under högflöden vår och höst, då förhållandena 
normalt är som sämst, samt bottenfaunaundersökningar, elprovfisken och 
kiselalgsundersökningar med längre intervall. 
 
Kalkningsverksamheten 
Preliminär tilldelning av statsbidrag blev för år 2021, bidrag med 24 279 059kr. 
kommunernas egenavgift uppgår till 2 157 672 kr. 
I Augusti tillkom även extra medel på 700 000kr 
 
 
Januari- Mars  
Under denna period hade vi fortfarande mycket snö i länet, framförallt i våra norra delar.  
Det är ändå hittills ett blötare år än under 2020s början.  
 
Januari: 
Inköp görs av elverk med större tankvolym för att kunna ladda batterierna till doserarna 
längre perioder. 
I Januari blev upphandlingen för Kalkeffektupptagningen avslutad.. Det stod mellan 
sportfiskarna och Kräftmannen AB. Det blev Kräftmannen AB som vann denna upphandling 
detta på grund av en bättre kapacitet vid snabba utryckningar. 
Slutrapporteringen av Kalkningsåret 2020 görs och godkännes. 
 
Februari: 
Isen börjar smälta i de södra delarna och flera av doserarna sätts igång. 
De doserare som är i Torsby och norrut är fortfarande stängda då det ligger is över älvarna. 
De södra doserarna fylls på de som behövs, detta då några redan gått hårt på grund av 
snösmältning 
I slutet av februari så kraschar övervakningssystemet för våra kalkdoserare och vi kan inte 
övervaka dem i en vecka. På vissa doserare fortsätter detta problem framöver. Norskarna 
som äger systemet jobbar för fullt för att få igång det igen. 
 
Mars: 
Viltkamera monteras på Halgåns kalkdoserare. Detta för att kunna se hur mycket vatten som 
strömmas förbi.  
I slutet av Mars plogar vi vägarna till doserarna i Torsby. I slutet av mars besöks 
Örtjärnsbäckens doserare. Snöplogkanterna är då 1,5 meter höga. 
De södra kalkdoserarna går bitvis hårt då tjäle och is smälter bra nu. Det är sommarvärme 
under en vecka.  
12 mars medverkar FC i gränsmöte om flodkräfta. Detta projekt visar sig viktigt för att 
kunna påverka Norge att kalka i gränsvattnen igen. Vi hoppas att Flodkräftan blir den droppe 
som får bägaren att rinna över till kalkningens favör. 
24 mars hålls ett möte angående Norges vattenförvaltning. Där säger Norge att man inte 
kommer ta upp gränskalkningen igen. Något som påverkar negativt i våra vatten i Sverige. 
Frågan kommer lyftas igen 
PH-logger kommer placeras på norsk sida av vattendraget Billan i Eda kommun. Detta på 
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grund av att det visar sig att Norge bara tar ett fåtal vattenprover i sina vattendrag och har 
det som underlag för beslut av kalkning. Med en pH-logger så kan man följa pH var kvart i 
månader. Detta kommer sedan att lämnas in som underlag till Norge för att de ska ha mer att 
ta beslut ifrån. Lst Värmland samt Eidskog kommune i Norge samarbetar för att få till 
avläsning samt leverans av pH-logger 
 
25 mars kommer det resterande av statsbidraget (3 011363,80 kr ) in. 
31 Mars betalas lånet till Fryksdalens sparbank tillbaka 
 
April- Juni 
April 
9 april kommer rapport från en pH logger som placerats vid gränsen i Skillingsfors. Den 
påvisar mycket dåliga pH värden. Informationen vidarebefodras till rapporten som ska till 
Norge. 
16 april kontaktas E-avrop för att påbörja upphandling av markarbeten som båtramper osv 
samt upphandling för Konsult till Doserar tillsyn. 
16 april presidiemöte 
20 april, möte i fält, båtramp i Lillsjön vid Sunnemo samt Västra Gällsjön utanför Hagfors. 
Tittade på utförande. 
22 april tas kontakt med miljö och bygg i Hagfors angående båtrampsbyggande i 
kommunen. Smidig väg att gå, snabbt svar och bra person att samarbeta med. 
samma dag tas kontakt med skogstyrelsen om ok att jobba på deras mark. Positivt svar 
23 april får vi preliminär spridningsfil för kalkning 2021- Neddragningar på sammanlagt 
2700 ton. 
27 april , möte ute i fält Sulerudstjärn och Bodasjön båtramp med Vikab. 
29 April diskuteras båttramp Stor-Älgsjön med Länsstyrelsen. Vi kommer kunna bygga den 
i år. Måste bara in med ansökningar igen 
 

Maj 
3 maj så diskuteras angående tidig kalkning av Gräsmången.  
4 maj har delar av LST och FC fältmöte vid Tobyn doseraren samt ute vid våtmark. 
20210510 kalkning av Gräsmången 38 ton med båt.  Detta för att testa Kalkbåtarna efter 
vinterns service 
5 Maj får jag första vaccinsprutan. 
11 maj presidiemöte 
17 maj får positivt beslut på vattenverksamhet Lillsjön 
25 maj inbjudningar till upphandling markavtal. 
 
 
Doserarna har fram till Juni spridit 380 ton 
2 presidiemöten har hållits under perioden 
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Juni- September 
Juni 
Båtkalkning fortsätter och de börjar med de sjöar som har över 100 ton i givan. 
16 juni tilldelas Henriksson gräv ab uppdraget med markarbeten  med båtramper och 
dylikt åt VLK. Upphandlat genom E-avrop. 
Båtkalkningen fortsätter ut v 25 sen åker båtkalkningen över till Dalarna. 
Från 20 juni till 20 Juli hade undertecknad semester. 23 Juni får jag andra covidsprutan 
 

Juli 
Vecka 28 Är båtkalkningen tillbaka till Värmland och påbörjar kalkning i Hagfors. Nu 
påbörjas säsongen på riktigt. 
Vecka 30 är semestern slut, denna vecka påbörjas även Helikopterkalkningen och detta i 
Årjängs kommun. 
Får flertalet beslut om vattenverksamheter samt dispenser om strandskydd så vi kan fixa 
till båtramper i september. 
 

Augusti 
Helikopter och Båtkalkning kör på för fullt. På grund av åskväder och skyfall så stannar 
det framfarten lite för helikopterkalkningen. 2 augusti har hkp betat av Årjäng och Edas 
kommuner. I början av Augusti får jag besked om från Lst att vi fått tilldelat extrapengar 
från Hav vilket innebär att vi kan nu kalka för ytterligare ca 700 000 kr. Detta ger oss en 
ökning av kalkspridning med nästan 400 ton. Detta var en nedskärning som fått göras 
annars på grund av ökade kalkpriser och att Hav har svårt att förstå att vår budget måste 
följa prisökningen. 3 augusti kommer ytterligare en helikopter till Värmland för att 
påbörja kalkning, denna startar i Sunne öster om Fryken och fortsätter in i Hagfors. 
Båtkalkningen kalkar denna dag Skrocksjön i Filipstad med flera. 
I början av Augusti kommer flertalet skyfall i länet, det ger att de flesta kalkdoserare 
startar upp periodvis. 
Inköp görs av batteridriven motorsåg samt slysåg, detta är ett led i att fasa ut fossila 
bränslen. Maskinerna kommer framför allt att användas vid arbeten runt våra doserare 
samt vid arbete med båtisättningar. 
Hornvalla doseraren krånglar och stannar. Det är tätt i skruvarna och vi måste upp 3 
gånger under 2 veckor. Ett beslut tas att Smidcon får plocka ner skruvpaketet och se vad 
som är fel. Utfallet är att det byts kullager samt att paketet rengörs och lackeras 
invändigt med tvåkomponents färg. När återmonteringen görs så monteras även ett 
skruvspjäll för att lättare kunna stänga av kalken från silon vid arbeten. 
i slutet av Augusti har Helikopterkalkningen i stort sett avslutats. Det som är kvar är ett 
antal platser med extrakalkning . 
 
Spridningssiffror Hkp, Båt och doserare 
Båt: fram till 31 aug -4993 ton Slutsumma ton är 9678,50 ton 
Hkp fram till 31 Aug -8755 ton Slutsumma ton är 9163 ton 
Doserare fram till 31 aug – spridit 772 ton-inköpt 699 ton summa totalt 2194 ton 





Budget för 2022

Kommun
Antal 
ÅO

Volym 
båt Pris båt Total båt

Egenavgift 
Båt

Volym 
Hkp, Mjöl

Pris 
Hkp, 
Mjöl

Total Hkp, 
Mjöl

Egenavgift Hkp, 
Mjöl

Volym 
Hkp, GX

Pris 
Hkp, 
GX Total Hkp,GX

Egenavgift 
Hkp, Gx

Volym 
dos Pris dos

Total 
Doserare

Egenavgift 
Doserare

Volym 
totalt

Total 
kostnad 
Sprid Statsbidrag sprid

Egenavg. enligt 
Lst sprid Dos (STB) Dos (EGEN) DOS (TOTAL)

Kontroll/AD
M STB

Kontroll/ADM 
Egenavg

Totalt 
Kontroll/AD
M

Totalt 
sprid+kontroll/a
dmin

Totalt egenavg. 
Sprid/Kont-ADM

Arvika 85% 12 1 105 1 026 1 133 730 -170 060 629 1 660 1 044 140 -156 621 373 1 747 651 631 -97 745 110 660 72 644 -10 897 2 217 2 902 145 2 466 823 435 322 67 235 11 865 79 100 82 034 14 477 96 510 3 077 755 1
Arvika 95% 1 87 1 026 89 262 -4 463 15 1 660 24 900 -1 245 102 114 162 108 454 5 708 5 282 278 5 560 119 722 Grundbidrag 2500 2021
Arvika totalt 2 319 3 016 307 2 575 277 441 030 67 235 11 865 79 100 87 316 14 755 69 570 3 197 477 467 649 Ton-bidrag 30
Eda 7 1 447 1 085 1 569 995 -235 499 364 1 944 707 616 -106 142 25 2 047 51 175 -7 676 0 0 0 1 836 2 328 786 1 979 468 349 318 1 300 0 1 300 61 693 10 887 72 580 2 402 666 360 205
Filipstad 11 1 706 909 1 550 754 -232 613 316 1 546 488 536 -73 280 550 580 318 725 -47 809 2 572 2 358 015 2 004 313 353 702 91 340 16 119 107 459 88 961 15 699 104 660 2 570 134 385 520
Hagfors 85% 7 1 063 918 975 834 -146 375 250 1 568 392 000 -58 800 334 1 662 555 108 -83 266 340 581 197 370 -29 606 1 987 2 120 312 1 802 265 318 047 41 913 7 396 49 309 65 544 11 567 77 110 2 197 422 Grundbidrag 2500
Hagfors 95% 4 1 000 918 918 000 -45 900 294 1 568 460 992 -23 050 197 1 662 327 414 -16 371 240 613 147 072 -7 354 1 731 1 853 478 1 760 804 92 674 78 531 4 133 82 664 58 834 3 097 61 930 1 915 408 Tonbidrag 30
Hagfors 100% 1 117 918 107 406 0 7 1 568 10 976 0 124 118 382 118 382 0 6 220 0 6 220 124 602
Hagfors totalt 3 842 4 092 172 3 681 451 410 721 120 443 11 530 131 973 130 597 14 663 115 260 4 237 432 436 913
Karlstad 2 464 872 404 608 -60 691 30 1 549 46 470 -6 971 236 1 643 387 748 -58 162 0 730 838 826 713 002 125 824 22 865 4 035 26 900 865 726 129 859
Kil 1 0 0 0 0 0 10 1 831 18 310 -2 747 0 10 18 310 15 564 2 747 2 380 420 2 800 21 110 3 167
K-hamn 5 352,0 926 325 952 -48 893 98 1 863 182 574 -27 386 0 450 508 526 432 247 76 279 22 100 3 900 26 000 534 526 80 179
Munkfors 2 141 883 124 503 -18 675 0 1 586 0 0 23 1 815 41 745 -6 262 0 164 166 248 141 311 24 937 8 432 1 488 9 920 176 168 26 425
Storfors 2 109 1 002 109 218 -16 383 11 1 863 20 493 -3 074 0 120 129 711 110 254 19 457 7 310 1 290 8 600 138 311 20 747
Sunne 11 908 979 888 932 -44 447 447 1 623 725 481 -36 274 725 1 715 1 243 375 -62 169 0 2 080 2 857 788 2 714 899 142 889 85 405 4 495 89 900 2 947 688 147 384
Säffle 2 90 1 270 114 300 -17 145 38 1 730 65 740 -9 861 0 128 180 040 153 034 27 006 7 514 1 326 8 840 188 880 28 332
Torsby 85% 1 0 1 041 0 0 0 1 623 0 0 102 1 715 174 930 -26 240 0 0 0 102 174 930 148 691 26 240 0 0 4 726 834 5 560 180 490
Torsby 95% 18 920 1 041 957 720 -47 886 709,0 1 623 1 150 707 -57 535 1 719 1 715 2 948 085 -147 404 380 750 284 962 -14 248 3 728 5 341 474 5 074 400 267 074 146 923 7 733 154 656 148 998 7 842 156 840 5 498 314
Torsby 100% 5 410 1 041 426 810 0 167 1 623 271 041 0 2 110 1 715 3 618 650 0 1 140 775,30 883 842 0 3 827 5 200 343 5 200 343 0 487 641 487 641 127 310 0 127 310 5 327 653
Torsby totalt 1 168 804 7 657 10 716 747 10 423 434 293 313 634 564 7 733 642 297 281 034 8 676 229 710 11 006 457 309 722
Årjäng 85% 8 528 1 144 604 032 -90 605 152 1 787 271 624 -40 744 9 1 907 17 163 -2 574 689 892 819 758 896 133 923 34 570 6 101 40 670 933 489
Åtjäng 95% 1 70 1 144 80 080 -4 004 6 1 787 10 722 -536 100 1 907 190 700 -9 535 176 281 502 267 427 14 075 7 391 389 7 780 289 282
Årjäng 100% 10 335 1 144 383 240 0 207 1 787 369 909 0 140 1 907 266 980 0 0 0 0 682 1 020 129 1 020 129 0 10 000 10 000 45 460 0 45 460 1 065 589
SNKK 100% 1 120 2 600 312 000 0 120 312 000 312 000 0 6 100 0 6 100 318 100
Årjäng totalt 1 547 2 194 450 2 046 452 147 998denna summeringsrad S26:V26 innefattade rad 25, vilket är SNKK, som räknas för sig hos LST, men spelar ingen roll.87 421 6 490 46 410 2 288 360 154 487
Totalt VLK 111 10 972,0 11 076 376 -1 183 638,6 3 740,0 6 243 921 -601 519 6 103,0 10 493 014 -520 150 2 760 1 904 615 -109 913 23 575 29 717 926 27 302 706 2 415 220 924 883 47 246 972 129 899 127 88 123 987 250 31 677 305 2 550 590 egenavgifter

LST budget rådatafil 29 126 715 kr                   

diff 111 10972 0 11076376 0 3740 0 6243921 0 6103 0 10493014 0 2760 0 1904615 0 23575 29717926 27302705,6 2415220,4 -0,2 0,2 972129 899127 88123 987250 31677305 29 126 715 att ansöka

23 575 ursprungligt Kommun

Aktuell 
egenavgift för 
2022 inbetald egenavgift överfört från 2021 diff

Att betala egenavgift 
2022

Att få tillbaka 
(tillgodo?) 
egenavgift Extra in till Budget tot  egen avgift Att ansöka

23575 utfall 31677305 2550590 29126715

0 neddragning Arvika 467 649 0 -24517 443132 443 132 0 -24517

Eda 360 205 0 26646 386851 386 851 0 26646

Filipstad 385 520 0 12705 398225 398 225 0 12705

Hagfors 436 913 0 -408 436505 436 505 0 -408

Karlstad 129 859 0 749 130608 130 608 0 749

Kil 3 167 0 0 3167 3 167 0 0

Kristinehamn 80 179 0 12316 92495 92 495 0 12316

Munkfors 26 425 0 0 26425 26 425 0 0

Storfors 20 747 0 0 20747 20 747 0 0

Sunne 147 384 0 -11691 135693 135 693 0 -11691

Säffle 28 332 0 -7786 20546 20 546 0 -7786

Torsby 309 722 0 15690 325412 325 412 0 15690

Årjäng 154 487 0 0 154487 154 487 0 0

Summa 2550590 0 2574293,6 2574294 0 23704



Kalkpriser per kommun och metod
Kommun ID

Kommun Metod och typ Pris 2022 enligt indexering Beräknat pris aktuellt år Pris_2022 Pris_2021 Pris_2020 Pris_2019 Pris 2018 Pris 2017 Prisökning 2022 Prisökning_2021 Prisökning_2020 Prisökning_2019 Prisökning_2018 Procent ökning 2021 Procent 2020 Procent 2019 Procent 2018 Prisökning 2022 Snitt prisökning 2017-2021 prisökning inför 2022 
1 Arvika BÅTKalkstensmjöl 1026 951 974 951 912 898 858 836 75,129 39 14 40 22 0,042763158 0,0155902 0,046620047 0,026315789 0,032822 22,69786196 0,023867363 0,024 0,07
1 Arvika HKPKalkstensmjöl 1660 1538 1575 1538 1492 1469 1403 1367 121,502 46 23 66 36 0,030831099 0,015656909 0,047042053 0,02633504 0,029966 36,70800389 0,023867363
1 Arvika HKPGrovkalk 1747 1619 1658 1619 1573 1550 1480 1442 127,901 46 23 70 38 0,029243484 0,01483871 0,047297297 0,026352288 0,029433 38,64126027 0,023867363
1 Arvika HKPGxkalk 1747 1619 1658 1619 1573 1550 1480 1442 127,901 46 23 70 38 0,029243484 0,01483871 0,047297297 0,026352288 0,029433 38,64126027 0,023867363
2 Eda BÅTKalkstensmjöl 1085 1006 1030 1006 972 957 913 893 79,474 34 15 44 20 0,034979424 0,015673981 0,048192771 0,022396417 0,030311 24,01056691 0,023867363
2 Eda HKPKalkstensmjöl 1944 1802 1845 1802 1777 1750 1688 1652 142,358 25 27 62 36 0,014068655 0,015428571 0,036729858 0,021791768 0,022005 43,00898765 0,023867363
2 Eda HKPGrovkalk 2047 1897 1942 1897 1880 1832 1786 1748 149,863 17 48 46 38 0,009042553 0,026200873 0,025755879 0,02173913 0,020685 45,27638711 0,023867363
2 Eda HKPGxkalk 2047 1897 1942 1897 1880 1832 1786 1748 149,863 17 48 46 38 0,009042553 0,026200873 0,025755879 0,02173913 0,020685 45,27638711 0,023867363
3 Filipstad BÅTKalkstensmjöl 909 842 862 842 805 793 758 738 66,518 37 12 35 20 0,045962733 0,015132409 0,046174142 0,027100271 0,033592 20,09631942 0,023867363
3 Filipstad HKPKalkstensmjöl 1546 1433 1467 1433 1385 1365 1303 1270 113,207 48 20 62 33 0,03465704 0,014652015 0,047582502 0,025984252 0,030719 34,2019308 0,023867363
5 Hagfors BÅTKalkstensmjöl 918 851 871 851 813 801 765 745 67,229 38 12 36 20 0,046740467 0,014981273 0,047058824 0,026845638 0,033907 20,31112569 0,023867363
5 Hagfors HKPKalkstensmjöl 1568 1453 1488 1453 1410 1389 1327 1293 114,787 43 21 62 34 0,030496454 0,01511879 0,046721929 0,026295437 0,029658 34,67927805 0,023867363
5 Hagfors HKPGrovkalk 1662 1540 1577 1540 1493 1470 1404 1368 121,66 47 23 66 36 0,031480241 0,015646259 0,047008547 0,026315789 0,030113 36,75573861 0,023867363
6 Karlstad BÅTKalkstensmjöl 872 808 827 808 770 759 725 706 63,832 38 11 34 19 0,049350649 0,014492754 0,046896552 0,026912181 0,034413 19,28482909 0,023867363
6 Karlstad HKPKalkstensmjöl 1549 1436 1470 1436 1393 1372 1311 1277 113,444 43 21 61 34 0,030868629 0,015306122 0,046529367 0,026624902 0,029832 34,27353289 0,023867363
6 Karlstad HKPGrovkalk 1643 1523 1559 1523 1477 1455 1390 1354 120,317 46 22 65 36 0,031144211 0,015120275 0,04676259 0,026587888 0,029904 36,34999345 0,023867363
6 Karlstad HKPGxkalk 1643 1523 1559 1523 1477 1455 1390 1354 120,317 46 22 65 36 0,031144211 0,015120275 0,04676259 0,026587888 0,029904 36,34999345 0,023867363
7 Kil HKPKalkstensmjöl 1752 1624 1663 1624 128,296 0 0 0 38,76059708 0,023867363
7 Kil HKPGrovkalk 1831 1697 1738 1697 1723 1697 1620 1579 134,063 -26 26 77 41 -0,015089959 0,015321155 0,047530864 0,025965801 0,018432 40,50291456 0,023867363
7 Kil HKPGxkalk 1831 1697 1738 1697 1723 1697 1620 1579 134,063 -26 26 77 41 -0,015089959 0,015321155 0,047530864 0,025965801 0,018432 40,50291456 0,023867363
8 KristinehamnBÅTKalkstensmjöl 926 858 878 858 825 812 776 756 67,782 33 13 36 20 0,04 0,016009852 0,046391753 0,026455026 0,032214 20,47819723 0,023867363
8 KristinehamnHKPKalkstensmjöl 1863 1727 1768 1727 1673 1648 1311 1533 136,433 54 25 337 -222 0,032277346 0,015169903 0,257055683 -0,14481409 0,039922 41,21893544 0,023867363
9 Munkfors BÅTKalkstensmjöl 883 818 838 818 785 773 738 719 64,622 33 12 35 19 0,042038217 0,015523933 0,047425474 0,026425591 0,032853 19,52350272 0,023867363
9 Munkfors HKPKalkstensmjöl 0 0 1549 1526 1458 1420 0 -1549 23 68 38 -1 0,015072084 0,046639232 0,026760563 -0,22788 0 0,023867363
9 Munkfors HKPGrovkalk 1815 1682 1722 1682 1631 1606 1534 1495 132,878 51 25 72 39 0,03126916 0,015566625 0,046936115 0,026086957 0,029965 40,14490412 0,023867363
9 Munkfors HKPGxkalk 1815 1682 1722 1682 1631 1606 1534 1495 132,878 51 25 72 39 0,03126916 0,015566625 0,046936115 0,026086957 0,029965 40,14490412 0,023867363

10 Storfors BÅTKalkstensmjöl 1002 929 951 929 889 876 836 815 73,391 40 13 40 21 0,044994376 0,014840183 0,04784689 0,025766871 0,033362 22,17277998 0,023867363
10 Storfors HKPKalkstensmjöl 1863 1727 1768 1727 1673 1648 1574 1533 136,433 54 25 74 41 0,032277346 0,015169903 0,047013977 0,026744945 0,030302 41,21893544 0,023867363
10 Storfors FORKalkstensmjöl 0 0 0 0 0 0 0 0 0,023867363
10 Storfors HKPGxkalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0,023867363
11 Sunne BÅTKalkstensmjöl 979 907 929 907 872 859 820 799 71,653 35 13 39 21 0,040137615 0,015133877 0,047560976 0,026282854 0,032279 21,647698 0,023867363
11 Sunne HKPKalkstensmjöl 1623 1504 1540 1504 1458 1436 1371 1336 118,816 46 22 65 35 0,031550069 0,015320334 0,047410649 0,026197605 0,03012 35,89651355 0,023867363
11 Sunne HKPGrovkalk 1715 1589 1627 1589 1540 1517 1449 1412 125,531 49 23 68 37 0,031818182 0,015161503 0,046928916 0,026203966 0,030028 37,92523939 0,023867363
11 Sunne HKPGxkalk 1715 1589 1627 1589 1540 1517 1449 1412 125,531 49 23 68 37 0,031818182 0,015161503 0,046928916 0,026203966 0,030028 37,92523939 0,023867363
12 Säffle BÅTKalkstensmjöl 1270 1177 1205 1177 1131 1114 1064 1037 92,983 46 17 50 27 0,040671972 0,015260323 0,046992481 0,026036644 0,03224 28,09188594 0,023867363
12 Säffle HKPKalkstensmjöl 1730 1603 1641 1603 1553 1529 1461 1423 126,637 50 24 68 38 0,03219575 0,015696534 0,046543463 0,026704146 0,030285 38,25938246 0,023867363
12 Säffle HKPGrovkalk 0 0 1529 1423 0 0 -1529 1529 -1423 0 0,023867363
13 Torsby BÅTKalkstensmjöl 1041 965 988 965 927 913 872 850 76,235 38 14 41 22 0,040992449 0,015334064 0,047018349 0,025882353 0,032307 23,03200504 0,023867363
13 Torsby HKPKalkstensmjöl 1585 1469 1504 1469 1424 1402 1340 1305 116,051 45 22 62 35 0,031601124 0,015691869 0,046268657 0,026819923 0,030095 35,06115586 0,023867363
13 Torsby HKPGrovkalk 1677 1554 1591 1554 1507 1484 1417 1381 122,766 47 23 67 36 0,03118779 0,015498652 0,047282992 0,026068067 0,030009 37,08988169 0,023867363
13 Torsby HKPGxkalk 1677 1554 1591 1554 1507 1484 1417 1381 122,766 47 23 67 36 0,03118779 0,015498652 0,047282992 0,026068067 0,030009 37,08988169 0,023867363
14 Årjäng BÅTKalkstensmjöl 1144 1060 1085 1060 1026 1011 975 954 83,74 34 15 36 21 0,033138402 0,014836795 0,036923077 0,022012579 0,026728 25,2994045 0,023867363
14 Årjäng HKPKalkstensmjöl 1787 1656 1696 1656 1614 1590 1533 1500 130,824 42 24 57 33 0,026022305 0,01509434 0,037181996 0,022 0,025075 39,52435269 0,023867363
14 Årjäng HKPGrovkalk 1907 1767 1809 1767 1718 1692 1632 1597 139,593 49 26 60 35 0,028521537 0,01536643 0,036764706 0,021916093 0,025642 42,17362995 0,023867363
14 Årjäng HKPGranuler 0 0 0 0 0 0 0 0 0,023867363
14 Årjäng HKPGxkalk 1907 1767 1809 1767 1718 1171 1632 1597 139,593 49 547 -461 35 0,028521537 0,467122118 -0,28247549 0,021916093 0,058771 42,17362995 0,023867363



Värmland
s Läns 
Kalkningsf
örbund - 
totalt exkl 
projekt

Värmland
s Läns 
Kalknings
förbund - 
Aktivitet 
002 
Doseraro
mkostnad
er

utr med 
konsult 
utan norsk

utr med smidcon 
med norsk

Värmlands Läns 
Kalkningsförbund - 
Aktivitet 003 Adm 
och Kontroll

Daniel och 
konsult 
2022 utan 
norsk

Daniel och 
konsult 
2022 med 
norsk

2021
Budget
smidcon ink nor Smidcon ex nor

SLAG SLAG SLAG
3 INTÄKTER, INKOMSTER -2473951 -2473951 3 INTÄKTER, INKOMSTER -972129 -972129 3 INTÄKTER, INKOMSTER -1457023 -1457023
37100 KOMMUNALA BIDRAG -129509 -129509 37100 KOMMUNALA BIDRAG -47246 -47246 37100 KOMMUNALA BIDRAG -82263 -82263
37200 STATLIGA BIDRAG -1752745 -1752745 37200 STATLIGA BIDRAG -924883 -924883 37200 STATLIGA BIDRAG -827862 -827862

Doserartillsyn -490000 -490000 Doserartillsyn -490000 -490000
Tilskott vattenprovt -101697 -101697 Tillskott Vattenprovtagning -56898 -56898
intäkter omk dos

SLAG
4 KOSTNADER 993200 1033200 KOSTNADER, UTGIFTER KOSTNADER, UTGIFTER
5 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 140500 100500 SLAG SLAG
6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 453742 557214 4 KOSTNADER 993200 1033200 5 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 140500 100500
7 PERSONALKOSTNADER 665969 665969 43300 DOSERARE, ARRENDE 24700 24700 50100 LOKALHYRA 24000 24000
8 FINANSIELLA INTÄKT, KOSTN 500 500 43320 DOSERARE, VÄGKOSTNADER 80000 100000 54200 SERVICE O SUPPORTAVG 20000 20000

Totala kostnader 2253911 2357383 43330 DOSERARE, Underhåll 156000 176000 58100 RESOR
Avvikelse plus -220040 -116568 43340 DOSERARE, TELEFON 40000 40000 58200 HYRBIL

43350 DOSERARE, EL 75000 75000 58210 BENSIN HYRBIL 45000 45000
43360 DOSERARE, TILLSYN 490000 490000 58220 ÖVRIGA KOSTNADER, HYRBIL 10000 10000
43370 DOSERARE, SUPPORT 127500 127500 58300 KOST, LOGI (TJÄNSTERESOR)

59300 REKLAMTRYCKSAKER 1500 1500
Totala kostnader 993200 1033200 SLAG
Avvikelse 21071 61071 6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 453742 557214

60700 REPRESENTATION 7000 7000
61100 KONTORSMATERIAL 2500 2500
61500 TRYCKSAKER 0 0
62110 TELEFON 12000 12000
62150 DATORKOSTNADER 20000 20000
62500 PORTO 2500 2500
63100 FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR 9000 9000
63900 Övrigt 15000 15000
64100 KOSTN SAMMANTRÄD, KONF 15000 15000
65300 REDOVISNINGSTJÄNSTER 70000 70000
65700 BANKKOSTNADER 3000 3000
65500 KONSULTKOSTNADER 30000 30000

Konsultkostn  dostillsyn 275742 371214
ex mons konsult 50% i 12 månader utan norska slingor 275742 SLAG
ex moms konsult 50% i 12 månader med norska slingor 371214 7 PERSONALKOSTNADER 665969 665969

70100 LÖNER inkl. sociala avgifter 665969 665969
70120 FÖRÄND SEMESTERLÖNESKULD
73100 ARVODEN, MEDLEM STYRELSE
73310 SKATTEFRIA BILERSÄTT
73320 SKATTEPLIKTIGA BILERS

ink fös 75100 SOCIALA AVGIFTER
Daniel 12 mån 40000 665969 75330 LÖNESKATT PENSIONSKOSTN

75700 AVTALSFÖRSÄKRINGAR
76100 UTBILDNING

SLAG
8 FINANSIELLA INTÄKT, KOSTN 500 500
84000 RÄNTEKOSTNADER 5000 5000
84220 RÄNTEKOST LEV SKULD

Totala kostnader 1260711 1324183
Avvikelse -235177 -132840 plus



Budget för 2020

Kommun
Antal 
ÅO

Volym 
båt Pris båt Total båt

Egenavgift 
Båt

Volym 
Hkp, Mjöl

Pris 
Hkp, 
Mjöl

Total Hkp, 
Mjöl

Egenavgift Hkp, 
Mjöl

Volym 
Hkp, GX

Pris 
Hkp, 
GX Total Hkp,GX

Egenavgift 
Hkp, Gx

Volym 
dos Pris dos

Total 
Doserare

Egenavgift 
Doserare

Volym 
totalt

Total 
kostnad 
Sprid Statsbidrag sprid

Egenavg. enligt 
Lst sprid Dos (STB) Dos (EGEN) DOS (TOTAL)

Kontroll/AD
M STB

Kontroll/ADM 
Egenavg

Totalt 
Kontroll/AD
M

Totalt 
sprid+kontroll/a
dmin

Totalt egenavg. 
Sprid/Kont-ADM

Arvika 85% 12 1 105 996 1 100 580 -165 087 629 1 611 1 013 319 -151 998 373 1 696 632 608 -94 891 110 664 73 040 -10 956 2 217 2 819 547 2 396 615 422 932 67 235 11 865 79 100 82 034 14 477 96 510 2 995 157 1
Arvika 95% 1 87 996 86 652 -4 333 15 1 611 24 165 -1 208 102 110 817 105 276 5 541 5 282 278 5 560 116 377 Grundbidrag 2500 2021
Arvika totalt 2 319 2 930 364 2 501 891 428 473 67 235 11 865 79 100 87 316 14 755 69 570 3 111 534 455 092 Ton-bidrag 30
Eda 7 1 447 1 054 1 525 138 -228 771 364 1 887 686 868 -103 030 25 1 987 49 675 -7 451 0 0 0 1 836 2 261 681 1 922 429 339 252 1 300 0 1 300 61 693 10 887 72 580 2 335 561 350 139
Filipstad 11 1 706 882 1 504 692 -225 704 316 1 501 474 316 -71 147 550 582 320 100 -48 015 2 572 2 299 108 1 954 242 344 866 91 340 16 119 107 459 88 961 15 699 104 660 2 511 227 376 684
Hagfors 85% 7 1 063 891 947 133 -142 070 250 1 522 380 500 -57 075 334 1 613 538 742 -80 811 340 583 198 220 -29 733 1 987 2 064 595 1 754 906 309 689 41 913 7 396 49 309 65 544 11 567 77 110 2 141 705 Grundbidrag 2500
Hagfors 95% 4 1 000 891 891 000 -44 550 294 1 522 447 468 -22 373 197 1 613 317 761 -15 888 240 616 147 840 -7 392 1 731 1 804 069 1 713 866 90 203 78 531 4 133 82 664 58 834 3 097 61 930 1 865 999 Tonbidrag 30
Hagfors 100% 1 117 891 104 247 0 7 1 522 10 654 0 124 114 901 114 901 0 6 220 0 6 220 121 121
Hagfors totalt 3 842 3 983 565 3 583 672 399 893 120 443 11 530 131 973 130 597 14 663 115 260 4 128 825 426 085
Karlstad 2 464 846 392 544 -58 882 30 1 504 45 120 -6 768 236 1 595 376 420 -56 463 0 730 814 084 691 971 122 113 22 865 4 035 26 900 840 984 126 148
Kil 1 0 0 0 0 0 10 1 778 17 780 -2 667 0 10 17 780 15 113 2 667 2 380 420 2 800 20 580 3 087
K-hamn 5 352,0 898 316 096 -47 414 98 1 809 177 282 -26 592 0 450 493 378 419 371 74 007 22 100 3 900 26 000 519 378 77 907
Munkfors 2 141 857 120 837 -18 126 0 1 622 0 0 23 1 762 40 526 -6 079 0 164 161 363 137 159 24 204 8 432 1 488 9 920 171 283 25 692
Storfors 2 109 973 106 057 -15 909 11 1 809 19 899 -2 985 0 120 125 956 107 063 18 893 7 310 1 290 8 600 134 556 20 183
Sunne 11 908 950 862 600 -43 130 447 1 575 704 025 -35 201 725 1 664 1 206 400 -60 320 0 2 080 2 773 025 2 634 374 138 651 85 405 4 495 89 900 2 862 925 143 146
Säffle 2 90 1 233 110 970 -16 646 38 1 679 63 802 -9 570 0 128 174 772 148 556 26 216 7 514 1 326 8 840 183 612 27 542
Torsby 85% 1 0 1 011 0 0 0 1 539 0 0 102 1 595 162 690 -24 404 0 0 0 102 162 690 138 287 24 404 0 0 4 726 834 5 560 168 250
Torsby 95% 18 920 1 011 930 120 -46 506 709,0 1 539 1 091 151 -54 558 1 719 1 595 2 741 805 -137 090 380 768 291 840 -14 592 3 728 5 054 916 4 802 170 252 746 146 923 7 733 154 656 148 998 7 842 156 840 5 211 756
Torsby 100% 5 410 1 011 414 510 0 167 1 539 257 013 0 2 110 1 595 3 365 450 0 1 140 709,88 809 260 0 3 827 4 846 233 4 846 233 0 487 641 487 641 127 310 0 127 310 4 973 543
Torsby totalt 1 101 100 7 657 10 063 839 9 786 689 277 149 634 564 7 733 642 297 281 034 8 676 229 710 10 353 549 293 558
Årjäng 85% 8 528 1 110 586 080 -87 912 152 1 735 263 720 -39 558 9 1 851 16 659 -2 499 689 866 459 736 490 129 969 34 570 6 101 40 670 907 129
Åtjäng 95% 1 70 1 110 77 700 -3 885 6 1 735 10 410 -521 100 1 851 185 100 -9 255 176 273 210 259 550 13 661 7 391 389 7 780 280 990
Årjäng 100% 10 335 1 110 371 850 0 207 1 735 359 145 0 140 1 851 259 140 0 0 0 0 682 990 135 990 135 0 10 000 10 000 45 460 0 45 460 1 035 595
SNKK 100% 1 120 2 660 319 200 0 120 319 200 319 200 0 6 100 0 6 100 325 300
Årjäng totalt 1 547 2 129 804 1 986 175 143 629denna summeringsrad S26:V26 innefattade rad 25, vilket är SNKK, som räknas för sig hos LST, men spelar ingen roll.87 421 6 490 46 410 2 223 714 150 119
Totalt VLK 111 10 972,0 10 768 006 -1 148 922,7 3 740,0 6 028 857 -582 585 6 103,0 9 910 756 -497 818 2 760 1 840 300 -110 688 23 575 28 547 919 26 207 905 2 340 014 924 883 47 246 972 129 899 127 88 123 987 250 30 507 298 2 475 383 egenavgifter

LST budget rådatafil 28 031 915 kr                   

diff 111 10972 0 10768006 0 3740 0 6028857 0 6103 0 9910756 0 2760 0 1840299,78 0 23575 28547918,78 26207904,98 2340013,8 -0,2 0,2 972129 899127 88123 987250 30507297,78 28 031 915 att ansöka

23 575 ursprungligt Kommun

Aktuell 
egenavgift för 
2022 inbetald egenavgift tillgodo sen 2021 diff

Att betala egenavgift 
2021

Att få tillbaka 
(tillgodo?) 
egenavgift Extra in till Budget tot  egen avgift Att ansöka

799 23575 utfall 30507298 2475383 28031915

0 neddragning Arvika 455 092 0 29820 425272 425 272 0

Eda 350 139 0 0 350139 350 139 0

Filipstad 376 684 0 0 376684 376 684 0

Hagfors 426 085 0 408 425677 425 677 0

Karlstad 118255 0 0 118255 118 255 0

Kil 3 087 0 0 3087 3 087 0

Kristinehamn 77 907 0 0 77906,7 77 907 0

Munkfors 25 692 0 0 25692,45 25 692 0
Storfors 20 183 0 0 20183,4 20 183 0
Sunne 143 146 0 11691 143146,25 131 455 0
Säffle 27 542 0 7786 27541,8 19 756 0

Torsby 293 558 0 0 293558,1 293 558 0

Årjäng 150 119 0 0 150118,85 150 119 0

Summa 2467490 0 2437262,4 2417785 0 2417785
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Frågeställningar till havs och vattenmyndigheten om framtiden 
för kalkningen i Värmlands län. 
 

1. VLK (Värmlands läns kalkningsförbund) ifrågasätter starkt varför inte 
statsbidraget indexeras upp enligt åkeri indexeringsskalan.  
Vid upphandling av kalkning så kommer leverantör av både tjänsteutförande 
samt produkter att stiga i pris varje år. Med dagens bränslepriser så kommer detta 
att märkas mycket väl redan på nästa års tilldelning om inte en indexering görs. 
Vid upphandling räknar utförare upp sina kostnader och använder dessa priser i 
kalkningsupphandlingen. När inte VLK får statsbidraget indexerat så ger det 
större neddragningar på kalktonaget vilket i sin tur ger en sämre uppfyllelsenivå 
på pH kravet. 
 
Hur lågt kan vi tillåtas att tonnaget sjunker per år?  
 
Kommer HaV att kompensera upp denna minskning med extra medel?  
 
Ska vi ansöka om dessa extra medel när vi räknat ut årets minskning? 
 
 
 

2. Då VLK är ett kommunalförbund och består av 14st kommuner så innebär de 
gånger då vi får extra tilldelning en seg beslutande process som ska gå genom 
varje kommuns fullmäktige. Detta på grund av att extra tilldelningar ger 
förändringar i kommunernas egenavgifter.  
Vi ser att vi måste få vetskap om detta mycket tidigare på året eller kan flytta 
över extra tilldelning till nästkommande år. Detta ger dock en krånglig onödig 
hantering och kommer ge ett konstigt släp.  
 
Kan vi söka pengar i förtid till HaV för nästkommande år på en höft vad vi 
behöver och på så vis få snabbare beslut i stället för extratilldelningar ut på 
säsongen? 
 
 
 

3. Om neddragningar kommer vara en framtida normalitet så kommer vi hamna i 
lägen då vi måste prioritera bort viktiga kalkningsobjekt. Detta på grund av 
ekonomiska anledningar och inte på grund av att objektet har ändrat status.  
Detta ser vi i VLK som en oroande trend och skulle vilja få svar av HaV om hur 
man kommer hantera denna situation?  
 
Neddragningar kan direkt ge problem för kommunerna att uppfylla kraven för 
miljöarbetet. Detta är en fråga som VLK delar med flera regioner i Sverige. 
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Frågor till LST 
 
 

4. Fråga till LST  
Fråga ställs om tilldelningen för utbetalning 85%-15% om det går att göra något 
åt detta.  
Om vi kan få mer utbetalat i förväg?  
 
Hur är status på frågan nu? 

 
5. Fråga till LST  

Spridning inför 2022.  
 
Vilket är det normala tonaget för spridning detta år? 
 
Om vi får samma tilldelning hur mycket i neddragning av tonage kommer detta 
att innebära? 
 

6. Kostnaderna för Internet till doserarna ökar från och med 2022. Detta på grund 
av att vi går över till abonnemang. Dessa abonnemang hanterar 2g,3g,4g och 
även 5g. Då vi kommer förnya Modemen efter hand till att kunna hantera upp till 
4 g så måste vi även uppdatera korten. 
Ökning förväntas gå från 10 000kr /år till 40 000kr /år. 
Sillbodalsdoserearen är nu bortkopplad från elnätet och kommer ej startas upp 
igen. Ingen mer driftskostnad finns på denna. 
Om den ska rivas så kommer troligtvis ett krav från arrendator att marken ska 
avstädas vilket i sin tur innebär att betongfundament ska bort samt 
vattenbrunnarna. Detta är något som uppstår på flera ställen där vi haft doserare 
som nu är flyttade.  
 
Hur söker jag extra för detta?  
 
Samt kostnader för att riva doserare som är uttjänade.? 
 

7. Upphandling för doserartillsyn är ännu inte klar. Upphandlingen är mer 
invecklad än vi trodde. Många steg som ska säkerhetsställas. Troligtvis kan 
kostnaden för tillsyn ökas mot tidigare när vi haft Eino anställd. 
 
Söker VLK extra pengar för detta eller hur löser vi det? 
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8. Fråga tonage kroktjärnet Gräsmark. Objektid (666125 133773) 
Är det ok att minska tonaget med några ton? 
Usprungligt tonage i tjärnet är 44 ton om man maxar en bulkbil så kan de fylla 42 ton.  
Detta tjärn kommer bli ett av de sista och Lennie skulle heslt inte vilja behöva köra en extra 
bulkbil dit. 
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Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD    Besöksadress: Våxnäsgatan 5 
Telefon: 010-224 70 00 (växel)    Fax: 010-224 71 10    E-post: varmland@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/varmland 
 

Periodvisa möten med VLK 2021-11-01 
 
Närvarande: Oscar, Sandra, Karin och Daniel (VLK). Jonatan (ledig). 
Plats: Vitsippan LST 
Tid: 12-16:30 

  
Dagordning 

 Agenda – fastställa syfte och mål med dessa möten. Hur ofta ska 
mötena vara? Vilka frågor vill VLK jobba med? 
 
Syftet med dessa möten är att skapa samverkansmöjligheter och få 
samlad syn på frågeställningar för att utveckla kalkningsverksamheten 
i Värmland. 
Mötesintensiteten föreslås att vara 1gång/mån till en början, fram till 
nästkommande kalkningssäsong, och därefter fortsätter man 
förslagsvis med möten varannan månad. 
 
Dagordning arbetas fram i samråd innan mötena. Detta första möte är 
ett uppstartsmöte som behandlar en gedigen dagordning. 
Nästkommande möten kommer bör hantera färre frågor och mer 
djupgående i detalj samt försöka finna konkreta lösningar och 
åtgärder för att driva arbetet framåt. 
 
VLK lyfter drift samt underhåll av kalkdoserare samt att man vill 
utveckla och förenkla ansökningsprocesser och redovisningar. 
 
LST lyfter att det är viktigt med tydligare arbetsfördelning och 
gemensam planering. 
 
Ytterligare gemensam ståndpunkt är hur man lyfter kalkningens roll i 
kommunernas miljöarbete, och hur kan kommunen kan inkluderas mer 
i VLK:s arbete som är samordnande huvudman. Nätverk mellan VLK 
och kommunernas miljöenheter är en sak att titta vidare på. 
 
Mötesformen för dessa möten kan vara både fysisk och digital, men till 
en början vore det fördelaktig att träffas fysiskt. 
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 Presentation av verksamhet och status 

 
Kort presentation av vilka förutsättningar som revisionen från 
HAV leder till och vad som diskuterats. 
 
LST redovisade ÅO (Åtgärdsområde) 108 Silbodalsälven. Nya 
riktlinjer och krav på utformning från HaV visades, och diskussion 
fördes kring vattenprovtagningens utveckling gentemot 
högflödesprovtagning. Även svårigheterna i 
försurningsbedömningen presenterades. 
 
Det är bra kunskap som skapas över områdena även om innehållet 
kan bli för fackmannamässigt språk. Det föreslås en bilaga med 
instruktion om hur man läser ett reviderat åtgärdsområde, eller att 
man klistrar in en standardskrivelse till varje ÅO. 
 
LST har velat kommunicera revisionen utåt och det kan nog vara 
läge framöver att dels visa direktionen för VLK, men kanske även 
delvis delta i VLK:s kommunturné när det blir aktuellt. 
 
Kommuners roll i kalkningsverksamhet. 
 
Det är enligt förordningen tydligt rollfördelat vilka 
ansvarsområden som åläggs LST respektive huvudman, men det är 
nationellt sällsynt att huvudmännen står för denna kunskap. 
Tanken och viljan är att huvudmännen i form av kommunerna ska 
delge sina naturvärden som man vill kalka för, samt egentligen 
beräkna vilka tonnage som krävs. Den kunskapen har dock landat 
på LST som egentligen ska samordna, besluta om bidrag, och 
fastställa kalkningsplan. Därför diskuteras denna fråga om hur 
man återfå kunskap om försurning och kalkning behöver återgå till 
kommunernas miljöchefer/miljöenheter. 
 
Vattenråden har potential att jobba i samverkan med kalkningen 
för att jobba åtgärdsområdesvis med restaurering och LONA. 
 
Fiskevårdsområden har ofta god kunskap men behöver involveras 
i forum tillsammans med vattenråd. Kanske kan vattenråden aktivt 
vända sig till FVOF? 
LST kan hjälpa till med listor på FVOF (kolla med BS). 
 
Kalkning kan lyftas i samverkan för vattenråden. 
 
Visa WebbGIS, Nationella kalkdatabasen, doserarplan 
 
LST visar olika verktyg som finns tillgänglig för VLK samt att 
doserarplanen behöver uppdateras för att kunna utgöra ett 
bakgrundsmaterial för snabba extra medelsansökningar när de väl 
utlyses. 
 
VLK har redan påbörjat uppdatering som ska inkluderas i 
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doserarplanen. Det vore bra att uppdatera doserarplanen vid ett 
mötestillfälle. 
 
Förslag: I Webbkarta, koppla doserarpunkt mot doserarplan. 
 
Nationella kalkdatabasen visas men det fungerar mindre bra för 
Värmland. Kalkningar som rapporteras in återges inte i 
rapporterna. 
Även denna databas har kart-funktion som är tillgänglig. 
 
 
Effektuppföljning – visa högflödesprovtagning. 
 
Genomgång av vattenprovtagning gjordes redan vid tidigare punkt 
med genomgång av revisionen för ÅO108. 
 
VLK mottar pH-logger (HOBO) och får instruktionen att ladda 
hem appen, kör via bluetooth, sätta sedan ut nu i vattendrag. 
Örtjärnsbäcken är utpekad av VLK för en första test. Vattenprover 
som tas för att jämföra med loggern bör antecknas med klockslag 
och datum. Loggern ska sättas så den nås vid höga flöden men 
också så den inte torrläggs. 
 
Eidskogs kommun, John, appen krånglar och kan inte tanka ur 
loggern Billan vägtrumman (Norge). LST ska hjälpa till att tömma 
denna snart. Helst urtankad inför projektgruppsmötet 19/11. 
 
Doserarprovtagning (hur ska vi hantera detta?) 
 
VLK lyfter byte av modem som hanterar 2G, 3G, 4G, 5G, och edge 
men som kostar minst 15 000 kr från Mikacom. 
LST kan kontakta Kronoberg som jobbat med doserare. Även 
Ahlström har erfarenhet av pH-styrning vid kalkdoserare. 
 
Denna punkt lär återkomma.  
 
Doserare (kalk i naturen) kontakta SMA 
 
Fredrik Wilde hade för några veckor sedan uppmärksammat 
kalkstoft uppströms kalkdoseraren i Halgån, vilket är konstigt och 
mindre bra. 
Anledningen kan vara avluftningar, vid påfyllningen från lastbil. 
Det är bra att erhålla kunskap om detta, och se till att rutin 
skapas. LST kollar med Wilde (bilder). Viktig med återkoppling vid 
sådana här fall och tillbud för VLK som ändå ansvarar för 
kommunikationen utåt. 
 

 Administration & Ekonomi 
 
Utveckla formulär för ansökan. Formuleringar från LONA och 
LOVA. Även Jönköping har en mall för kalkningsansökningar. Det 
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ska vara relativt enkelt, omfattande för alla områden, leda till 1 
ansökan. Vara förenligt med förordningen. En stor ansökan för 
kalkspridning och en separat ansökning för åtgärder för t.ex. 
iläggningsplatser. Ansökan bör kategorisera så att redovisningen 
underlättas. 
 
För att underlätta redovisning för LST-skull behover konton 
kopplas till de olika bidragsandelarna man fått beslut på. T.ex. det 
ska kunna följas upp i redovisningen vad som VLK vill ha som 
admin/kontroll, samt doserartillsyn. Vi ska verka för att jobba 
fram ansökan som passar redovisningsfil med kategorier. 
Det som behövs är specifikation/struktur för administration och 
kontroll. Viktigt för riksrevision.  
 
LST kan kolla kategorierna för EU-ansökningar. 
 
LST verkar för att skapa förändring i första utbetalningshantering 
d.v.s. jobba för utbetalning om 90 % i tidig utbetalning för att 
minska VLK:s kreditkostnader, och öka likviditeten. 
 
LST måste först kolla med HaV om vi får göra så. 
 
VLK kan göra en ändringsansökan mot tidigare utbetalning. Oscar 
mailar Daniel om detta ansökningsförfarande. Motivering om brist 
på likvida medel är bra att få med. 
 

 Besök hos SMA 
 
Innan pandemin 2020 var det tänkt att LST och VLK skulle besöka 
SMA Mineral för att se hur det går till med kalkbrytning, och 
fragmentering. Daniel kollar med SMA om detta kunder återtas på 
vårkanten 2022. 
 

 Planera vattenprovtagningsmöten 
 
Tidigare har LST och VLK haft vattenprovtagarmöten med alla 
vattenprovtagare. Dels för att få fram eventuella nya riktlinjer, men 
också för att ge vattenprovtagarna en uppfattning om hur viktiga de är 
och hur resultaten används. 
 
LST och VLK får samarbete för att återstarta dessa möten, även detta 
på vårkanten 2022. 
 

 Planera höstmöte med entreprenörerna – etablera åtgärdslista för 
kommande säsong 
 
Vanligtvis har LST möte med entreprenörerna och VLK dels inför 
kalkningssäsong på vårkanten för leverans av GIS-filer samt korrigera 
kalkplan och spridarfil utefter entreprenörernas förslag och önskemål, 
och dels arrangeras ett höstmöte där man återberättar vad som gott 
bra och dåligt, samt påbörjar en åtgärdslista som behöver åtgärdas 
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innan nästa kalkningssäsong. Det är bra om denna åtgärdslista sätts 
tidigt för att kunna ta eventuellt höjd för denna rent ekonomiskt. 
 
VLK kollar om entreprenörerna har tid och vill ha ett sådant här möte 
i dec. Kanske det inte hinns med och det sker bäst via digitalt möte? 
 
 

 Övrigt 
VLK har flera punkter (från direktionen). 
 
- Budget är inte indexerad. En fråga för HaV. 
 
- Hur mkt kan tonnaget minska? LST frågar om man menar utefter 
biologin eller förbundets upprätthållande kostnader (som är beroende 
av antalet ton)? Det sistnämnda har ju varit aktuellt som fråga 
tidigare där man oroade sig för förbundet fortlevnad när minskad 
tonnage också leder till minskade admin/kontroll-bidrag. 
När det gäller biologin så sker ju redan nu nedskärningar när budget 
inte är indexerat och bortprioriteringar har redan skett, t.ex. 
Laxöringebäcken. 
 
- Kommer HaV kompensera budgettappet med extra medel? Det kom 
en liten kompensation innevarande år även om det medgav extra 
kostnader. Mycket felaktig hantering, som ledde till stora besvär. VLK 
var de enda i Sverige som snabbt nog kunde få ut kalk i samarbete 
med LST. 
 
- Kan VLK ansöka om extra medel om HaV inte tilldelar ett indexerat 
anslag till kalkningen? Kalkplanerna, sätts ju innan kalkbudgeten och 
när HaV:s anslag inkommer ändras kalkplanen utefter den budget som 
man får. Visst kan man ansöka om bidrag för den ursprungliga 
kalkplanen, men det är merarbete och LST har troligen inte möjlighet 
att bemöta. 
 
- Varför har det inte indexerats? Det är frågan, för HaV 
 
- Extra medel är svårt att få in i kommunens demokratiska process. 
Det är så i kommunala processen när det ska beslutas i KF. Därför 
bör VLK kunna se om det finns gränser för vad som behöver tas i KF? 
Mindre summor lär kunna hanteras på annat sätt. 
 
- När nedskärningarna blir normaliteter så vill man få svar från HaV 
om hur man bör prioritera osv. 
LST håller med och har skrivit skrivelse om detta. Det är ett vägväl nu 
som sker iom nya nationella riktlinjer nalkandes. 
 
- Vissa år kalkas olika objekt? Databasen har ju långsiktig 
kalkplanering. LST ska delge preliminär spridarfil redan nu. 
Nedskärningar görs på olika objekt när budget inte håller, de hoppar 
automatiskt upp igen i hopp om att få en heltäckande budget från 
HaV. Sedan finns objekt som kalkas vartannat år. 
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- Kostnader för IT kommer öka, vid doserarna. Ökning totalt 30 000 kr 
för abonnemang. Bör inarbetas i bidragsschablomen. VLK har jobbat 
med att uppdatera och modernisera kostnaderna för drift och 
underhåll per doserare, och denna kan LST erhålla för att uppdatera 
bidragsdelen för doserarna. 
 
- Silbodalsälvens doserare behöver skrotas. VLK vill ansökan om 
medel för detta. Fundamentet ska bort om inte Årjäng vill ta över den 
och ansvara för underhållet? För detta bör en separat ansökan 
inkomma för att riva och ta hand om detta. Om det ska prioriteras får 
LST göras plats för detta i budget, eller eftersöka medel från HaV. 
 
- Upphandling av doserartillsyn har deadline 20 dec. Eventuellt 
Smidcon. Upphandlingen omfattar även flytt av doserare. 
 

 Mötet avslutas 



 
 
 
 
 
 
 
 

   2021-11-2524   1(1) 

 
 

Postadress: Värmlands läns Kalkningsförbund Adress: C/O Eda kommun, box 66, 67322 Charlottenberg 
Telefon: 0703-186003 E-post: info@kalkningsforbundet.se 

 

        
        
 Värmlands läns kalkningsförbunds direktionsmöte  

 

Förslag mötestidpunkter år 2022 
 
 
Presidiemöten 
 
Tisdag 15 mar kl 09:30 
 
Tisdag 24 maj kl 09:30 
 
Tisdag 30 augusti kl 09:30 
 
Tisdag 8 november kl 09:30 
 
 
Direktionsmöten 
 
Tisdag 26 april kl 09:30 
 
Tisdag 20 september kl 09:30 
 
Tisdag 22 november kl 09:30 
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Plats och tid Digitalt via Pexip (Sirius), kl.09:00-10:15 
 
 

 

Beslutande Henrik Samuelsson (M) (ordförande) (Region Värmland) 
Eva Frykenberger (C) (vice ordförande) (Kils kommun) 
Marita Ögren (C) (Region Värmland) 
Mats Sandström (S) (Region Värmland) 
Lena Palmehn (M) (Karlstad kommun) 
Gert Dahlberg (S) (Sunne kommun) 
Aurea Rioflorido Karlsson (S) (Storfors kommun) 
Ulla Carlberg (C) (Årjängs kommun)  ersätter Liv Pettersson (S) 
Ulrika Nilsson (S) (Grums kommun) 
Gert Cordes (C) (Kristinehamns kommun) 
Nicklas Hartwig (S) (Munkfors kommun) 

 
 

 

Ersättare Yvonne Kristoffersen (SIV) (Region Värmland) 
Linda Johansson (S) (Region Värmland) 
Judith Kisch (M) (Grums kommun) 

 
 

 

I tjänsten Anna Frödin (Ledningsstrateg) 
Marianne Fleron (Verksamhetschef) §§46-51 
Tobias Nyåker (Enhetschef) 
Andreas Anderberg (Utvecklingsledare) §§46-51 
Jonna Besseberg (Ledningskoordinator) 
Erik Lisshammar (Nämndsekreterare) 

 
 

 

Justering Mats Sandström (S) utsågs jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 

 

 

Sekreterare ...............................................    
 Erik Lisshammar  

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

Underskrifter 

Justerande ...............................................         ................................................   
  Mats Sandström (S)  
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Hjälpmedelsnämnd   
Sammanträdesdatum 2021-11-12   

Datum då anslaget  
sätts upp 

2021-11-19 Datum då anslaget  
tas ner 

2021-12-11 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Regionens hus 
  

................................................. Underskrift 
Erik Lisshammar 
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Innehållsförteckning 

§ 46 Upprop 
§ 47 Val av justerare 
§ 48 Fastställande av föredragningslistan 
§ 49 Uppdatering välfärdsteknik 
§ 50 Delegering till hjälpmedelsnämndens arbetsutskott att fatta beslut om välfärdsteknik 
§ 51 Delegering till hjälpmedelsnämndens arbetsutskott att fatta beslut om välfärdsteknik 
§ 52 Information hjälpmedelsservice 2021 
§ 53 Budget 2022 och brev till  kommunerna 
§ 54 Diskussion om närvaron i nämnden 
§ 55 Sammanträdesformer 
§ 56 Redovisning av delegeringsbeslut för hjälpmedelsnämnden 2021 
§ 57 Studiebesök i digitalt vägledande hem 
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§ 46 
Upprop 
 

Sammanfattning av ärendet 
Upprop förrättas. 

  

De nya ledamoten Nicklas Hartwig (S) från Munkfors och ledningskoordinator Jonna 
Besseberg hälsas välkomna till hjälpmedelsnämnden av ordförande Henrik Samuelsson (M). 
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§ 47 
Val av justerare 
 

Sammanfattning av ärendet 
Mats Sandström (S) utses jämte ordförande att justera protokollet. 
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§ 48 
Fastställande av föredragningslistan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hjälpmedelsnämndens ordförande Henrik Samuelsson (M) vill att redovisning av 
delegeringsbeslut och studiebesök i digitalt vägledande hem läggs till som två 
informationsärenden i slutet av föredragningslistan. Föredragningslistan fastställs med dessa 
tillägg. 
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Information och föredragning inför beslut, välfärdsteknik 
 

§ 49 
Uppdatering välfärdsteknik 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån projektgruppens uppdrag informerar utvecklingsledare Andreas Anderberg nämnden 
om hur fortsatt utredning för införande av välfärdsteknik i hjälpmedelsnämndens verksamhet 
ska kunna genomföras. I nuläget handlar det först och främst om att klargöra nämndens 
ansvar i förhållande till kommunerna. Det påverkar i sin tur budget och kompetensbehov både 
hos  Hjälpmedelsservice och kommunerna. 

  

I projektgruppen förespråkar vissa deltagare en mer gemensam hantering av välfärdstekniska 
hjälpmedel via Hjälpmedelsservice. Andra deltagare betonar mer varje kommuns rätt att göra 
egna vägval vilket uppfattas kan begränsas om den gemensamma hanteringen blir för 
styrande. 

  

Synpunkter från styrgruppen, det vill säga arbetsutskottet, bidrar till att reda ut oklarheter och 
förtydliga vilka förutsättningarna som gäller framgent för projektgruppen. Arbetsutskottet 
menar att projektgruppen ska eftersträva att skapa förutsättningar för god, nära och jämlik 
vård. Arbetsutskottet tycker samtidigt att det är viktigt att tidsplanen hålls. 

  

På grund av svårigheten att enas kring ett gemensamt förslag i projektgruppen vill 
arbetsutskottet att gruppen istället som en delleverans av sitt uppdrag återkommer med två 
alternativa förslag. Förslagen ska behandla vilka stödfunktioner som ska finnas gemensamt 
inom Hjälpmedelsservice respektive inom kommunerna och regionen. För att få vägledning i 
det fortsatta arbetet med införandet av välfärdsteknik utan att förlora tid skulle arbetsutskottet 
kunna fatta beslut om att skicka ut de två alternativa förslagen från projektgruppen på remiss 
till kommunerna. Det förutsätter att nämnden delegerar denna beslutanderätt till utskottet. 
Projektgruppen och arbetsutskottet önskar en god förankring av projektet ute i kommunerna. 

  

Den återstående delen av uppdraget anser arbetsutskottet att projektgruppen kan slutredovisa i 
februari 2022 som planerat. Enligt den reviderade tidsplanen är målsättningen att ett nytt avtal 
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som inkluderar välfärdsteknik ska gälla från och med 2023-01-01. För att hålla tidsplanen är 
målet att förslag till avtal ska vara klart till hjälpmedelsnämndens möte i februari 2022 och 
därefter gå ut på remiss till berörda huvudmän.  

  

(Bildpresentation Välfärdsteknik 2021-11-12) 
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§ 50 Dnr  HMN/210033 

Delegering till hjälpmedelsnämndens arbetsutskott att fatta 
beslut om välfärdsteknik 
 

Sammanfattning av ärendet 
I sin redovisning hänvisar ledningsstrateg Anna Frödin till de synpunkter och 
rekommendationer som arbetsutskottet har framfört i egenskap av styrgrupp för 
projektgruppen och som utvecklingsledare Andreas Anderberg har redogjort för under 
föregående ärende.  

  

Arbetsutskottet vill att projektgruppen som en delleverans av sitt uppdrag återkommer med 
två alternativa förslag. Förslagen ska behandla vilka stödfunktioner som kan ligga centralt på 
Hjälpmedelsservice respektive på kommunerna. 

  

För att få vägledning och spara tid i processen föreslår arbetsutskottet att nämnden 
delegerar till utskottet att fatta beslut om att skicka ut de två alternativa förslagen 
från projektgruppen på remiss till kommunerna. Arbetsutskottet skulle kunna fatta detta beslut 
vid ett extrainsatt utskottsmöte 2021-11-29.  
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Beslutsärende, välfärdsteknik 
 

§ 51 Dnr  HMN/210033 

Delegering till hjälpmedelsnämndens arbetsutskott att fatta 
beslut om välfärdsteknik 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämndens beslut 

1. Hjälpmedelsnämnden delegerar till arbetsutskottet att, på ett extra utskottsmöte 21-11-29, 
besluta om att skicka ut två alternativa förslag från projektgruppen på remiss till kommunerna 
för att få vägledning i det fortsatta arbetet med införandet av välfärdsteknik. 
 

Sammanfattning av ärendet 
För att hålla tidsplanen föreslår hjälpmedelsnämndens arbetsutskott nämnden att delegera till 
utskottet att fatta beslut om välfärdsteknik utifrån projektgruppens förslag vid ett extrainsatt 
utskottsmöte 2021-11-29. Som en delleverans av uppdraget ska projektgruppen presentera två 
alternativa förslag, som behandlar vilka stödfunktioner som kan ligga centralt på 
Hjälpmedelsservice respektive på kommunerna. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse - Delegering till hjälpmedelsnämndens arbetsutskott att fatta beslut om 

välfärdsteknik 
 

Utdraget skickas till 
Projektgruppens deltagare 
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Övriga informations- och dialogärenden 
  

 

§ 52 Dnr  HMN/210008 

Information hjälpmedelsservice 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Tobias Nyåker redogör för vad som är aktuellt på hjälpmedelsservice.  

  

Det berättas om elrullstolar. Bland annat berörs faktorer som påverkar kösituationen. Region 
Värmland är värdregion inom Sjukvårdsregion Mellansverige för upphandling av segmentet 
elrullstolar genom hjälpmedelsservice. 

  

På personalsidan förbereds nyanställningar på hjälpmedelsservice. Tanken är exempelvis 
att en ny tekniker ska anställas när en av de nuvarande medarbetarna går i pension. Det 
kommer att behövas viss omdisponering av lokalerna om det blir fler anställda. Personalen på 
hjälpmedelsservice utbildas under en dag om aktivt medarbetarskap. De får även en 
stimulansgåva.  

  

Liksom många andra aktörer inom olika branscher drabbas hjälpmedelsservice av 
leveransförseningar för tillfället. Det här får betydelse för tillgången till rollatorer med mera.  

  

Upphävda restriktioner möjliggör på nytt anordnandet av mässor och fysiska möten. Mässor 
med deltagare på plats underlättar när produkter ska visas. På ett fysiskt möte för 
hjälpmedelschefer på SKR har Tobias utsetts till hjälpmedelsnätverkets representant i 
referensgruppen som arbetar med Fritidsbanken. 
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§ 53 Dnr  HMN/210023 

Budget 2022 och brev till  kommunerna 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ledningsstrateg Anna Frödin berättar att brevet med en anhållan om ett extra tillskott till 
hjälpmedelsnämndens budget på totalt 184 000 kr 2022 har skickats ut till samtliga 16 
kommuner 2021-10-11. Efterföljande frågor om tillskottets storlek från kommunerna Arvika, 
Hagfors, Hammarö, Kristinehamn och Sunne har besvarats med hänvisning till att det 
uträknade beloppet baseras på andelen befolkning som är 80 år eller äldre 2021-11-01.  

  

Hittills har bara kommunerna Eda, Hagfors och Munkfors bekräftat att de under givna 
förutsättningar accepterar att bidra med ett extra tillskott till budgeten. Besked inväntas 
fortfarande från övriga kommuner. Sista dag att svara 2021-11-30. Kils kommun har meddelat 
att ärendet först kommer att kunna behandlas av kommunstyrelsen 2021-12-09, men att 
förvaltningen kommer föreslå kommunstyrelsen att att godkänna förslaget. 
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§ 54 
Diskussion om närvaron i nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hjälpmedelsnämndens ordförande Henrik Samuelsson (M) leder en diskussion med nämnden 
om hur närvaron på sammanträden kan öka. Revisorerna riktar kritik mot att frånvaro ofta är 
hög.  

  

Fler deltagare på mötena önskas av bland annat demokratiska skäl. Helst bör alla kommuner 
vara representerade varje gång. Ersättare bör försöka att delta när ordinarie ledamöter är 
förhindrade att närvara. Det är viktigt att ledamöter, ersättare och nämndsekreteraren har 
kontakt med varandra om deltagande inför mötena. 

  

En orsak till låg närvaro kan vara att ledamöter avsäger sig sitt uppdrag utan att nya ledamöter 
väljs in. Ibland är det inte heller säkert att informationen om att ledamöter avgår eller tillträder 
kommer berörda personer till del. Det finns även ett problem med att vissa i nämnden inte får 
alla kallelser till sammanträden. Det måste säkerställas att e-postadresser är korrekta och att 
de kallelser som sänds ut via e-post når samtliga som ingår i nämnden.  

  

Mot bakgrund av den förda diskussionen ger nämnden förvaltningen i uppdrag till nästa 
arbetsutskott att ta fram statistik som visar hur närvaron ser ut och förslag på ett brev till 
kommunerna som uppmanar valda ledamöter att delta mer regelbundet.    
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§ 55 
Sammanträdesformer 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hjälpmedelsnämndens ordförande Henrik Samuelsson (M) frågar nämnden om de tycker att 
kommande sammanträden ska vara digitala eller återgå till att anordnas fysiskt. 

  

Fördelarna med digitala möten anses överlag överväga nackdelarna. Att slippa restiden lyfts 
fram som något positivt med digitala möten. Presidiet kan tillåtas avgöra om nämndmöten ska 
vara digitala eller fysiska beroende på hur agendan ser ut från gång till gång. Det kan vara 
bättre med fysiska möten vid de tillfällen då frågor som kräver mer omfattande diskussioner 
ska tas upp. Fysiska möten kan även möjliggöra samordning med studiebesök.  

  

Sammanträden fortsätter tillsvidare att vara digitala om inte annat meddelas. 
Hjälpmedelsnämndens nästa sammanträde 2022-03-11 planeras i nuläget att hålls digitalt via 
Pexip. 
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Protokoll 

 Hjälpmedelsnämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2021-11-12 

  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 56 
Redovisning av delegeringsbeslut för hjälpmedelsnämnden 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hjälpmedelsnämndens ordförande Henrik Samuelsson (M) konstaterar att nämnden anser att 
redovisade delegeringsbeslut enligt gällande delegeringsförteckning kan läggas till 
handlingarna. 
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Protokoll 

 Hjälpmedelsnämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2021-11-12 

  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 57 
Studiebesök i digitalt vägledande hem 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hjälpmedelsnämndens ordförande Henrik Samuelsson (M) berättar att Karlstads kommun har 
invigt ett digitalt vägledande hem, vilket man kan läsa mer om på kommunens hemsida. Det 
finns möjlighet för grupper på upp till 10 personer åt gången att göra studiebesök i 
lägenheten. Detta kan antagligen vara särskilt intressant för arbetsutskottet. Presidiet 
återkommer i frågan. 
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Nämndsekreterare: Erik Lisshammar

Justerare: Mats SandströmOrdförande Hjälpmedelsnämnden: Henrik Samuelsson
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Sida 
1(7) ÖSTRA 

VÄRMLANDS 
överförmyndarnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Plats och tid 

Beslutande 

Kommunhuset, Kristinehamns kommun, kl. 14:00-14:25 samt distansdeltagande via teams 

Ellen Skaare Håkansson (KD) ordförande 
Barbro Davidsson (M) 
Ingrid Resare (S) 
Eva Närvä Eickenrodt (M), tjänstgörande ersättare 
Ingegerd Nordkvist (-) 

Övriga närvarande Jenny Alpmyr, HR-chef 
Elisabet Lilljebjörn, sekreterare 

usterare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Eva Närvä Eickenrodt (M) 

Justering klar 2021-11-16 

Sekreterare 

Ord förande 

Justerare 

Paragrafer 74-78 
Elisabet Lillj ebj örn 

Ellen Skaare Håkansson (I(D) 

Eva Närvä Eickenrodt (M) 

Datum för borttagande 

Östra Värrnlands överförmyndarnämnd 

2021-11-15 

2021-11-16 

2021-11-15 
Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 

Ersättare 
Britt-Marie Karlsson (S) 

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

Förvaringsplats för protokollet Pärm på överförmyndarkontoret 

Underskrift 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslag 

§§ 74-78 sekretess §§ 79-82 

2021-12-07 

Elisabet Lilljebjörn 

Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 



ÖSTRA 
VÄRMLANDS 
överförrnyndarnämnd 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(7) 
Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-11-15 

Öfn § 74 

Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkänns. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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VÄRMLANDS 
överförmyndarnämnd 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(7) 
Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-11-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Öfn § 75 

Information från förvaltningen 

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

Sammanfattning 
Jenny Alpmyr informerar om den löpande verksamheten. 

• Nuläget 
• Ärendeinformation 
• Bemanning och kostnader 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(7) 
Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-11-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Öfn § 76 

Information från ordförande 
Ellen Skaare Håkansson (I(D) påminner om att handlingarna inför 
mötena är sekretessklassade samt att alla i nämnden bör skaffa 
Bank-ID för att underlätta justering av protokoll. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(7) 

Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-11-15 

Öfn § 77 

Sammanträdestider 2022 

Beslut 

Östra Värrnlands överförmyndarnämnd fastställer de föreslagna sammanträdestiderna 
för år 2022. 

Sammanfattning 

Förslag på sammanträdestider för Östra Värmlands 
överförmyndarnämnd 
år 2022, enligt nedanstående: 

Datum Tid Plats 
24 januari 14:00 Älgen, Kristinehamn 
28 februari 14:00 Älgen, Kristinehamn 
28 mars 14:00 Älgen, Kristinehamn 
25 april 14:00 Älgen, Kristinehamn 
31 maj 14:00 Älgen, Kristinehamn 
20 juni, extra 
nämnd vid 
behov 

14:00 Älgen, Kristinehamn 

13 september 14:00 Älgen, Kristinehamn 
11 oktober 14:00 Älgen, Kristinehamn 
14 november 14:00 Älgen, Kristinehamn 

Beslutsunderlag 

Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2021-11-08 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ÖSTRA 
VÄRMLANDS 
överförmyndarnämnd 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(7) 
Sammanträdesdatum 

2021-11-15 

Öfn § 78 

Utökat anslag för personalförstärkning 

Beslut 

Östra Värmlands Överförmyndarnämnd beslutar att bevilja utökat anslag för 
verksamhetsåret 2022 med 550 tkr för tillsättning av administrativ tjänst. 
Finansiering av den utökade tjänsten gällande 2022 faktureras medlemskommunerna 
separat enligt gällande fördelningsnyckel. 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd beslutar att finansiering från 
2023 och framåt arbetas in i den samlade budgeten för Östra 
Värmlands överförmyndarnämnd. 

Sammanfattning 

En jämförelse har gjorts av bemanningen 2021 jämfört med 2011. Den visar att 
verksamheten idag har lika många årsarbetare som 2011 när verksamheten startade. 
Under dessa 10 år har: 

• antalet ärenden ökat med 10 % 
• antalet förvaltarskap ökat med 38 % 
• antalet förmynderskap ökat med 73 °A 
• antalet ensamkommande barn minskat med 90 % 
• andelen huvudmän som är 70 år eller äldre minskat med 13 % och andelen 

huvudmän under 30 år har ökat med 35 % 
• antalet tyngre godmanskap ökat mycket, i vilken omfattning går inte att få 

fram i statistiken men det har ökat för varje år. Troligtvis i minst samma 
omfattning som förvaltarskapen ökat. 

• överförmyndarnämnden tagit över utredningsansvaret från tingsrätterna i 
prövning om godmanskap och förvaltarskap 

• utredningskraven ökat betydligt vid prövning om någon ska få god man 
eller förvaltare sedan tingsrätterna "bara" skulle fatta beslut 

• fler moment i handläggningen införts på grund av ändrad praxis 
• generellt fördjupad granskning av den ekonomiska redovisningen 

ställföreträdare lämnar in årligen 
• det blivit svårare att rekrytera gode män och förvaltare varpå mer tid måste 

läggas på det idag 

En jämförelse gällande antalet ställföreträdarskap per årsarbetare hos olika 
överförmyndarnämnder har genomförts. Den visar att Östra Värmlands 
överförmyndarnämnd ligger på 193 ärenden per årsarbetare. Det är högre än de 
andra överförmyndarverksamheterna i vår närhet (Örebro, Karlstad-Hammarö och 
Överförmyndarnämnd i samverkan i Forshaga). Dessa ligger på mellan 125-165 
ärenden per årsarbetare. 
Enligt statistik från 2020 framtagen av Länsstyrelsen har landets överförmyndare 
tillgång till  919 årsarbetare (inkl chef m fl) som hanterar 121 531 ställföreträdarskap. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(7) 

Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-11-15 

Det motsvarar 132 ställföreträdarskap per årsarbetare i snitt. För Östra Värrnlands 
överförmyndarnämnd var det 165 ärenden per årsarbetare. Överförmyndarnas 
totalkostnad per ställföreträdarskap, inklusive arvoden, uppgick 2020 till  8696 kronor 
årligen. För Östra Värmlands överförmyndarnämnd var den totala kostnaden per 
ställföreträdarskap 7978 kr. 

Hanteringen av en större andel ställföreträdarskap per årsarbetare på Östra 
Värmlands överförmyndarnämnd har inneburit en hög arbetsbelastning för 
medarbetarna över en längre tid. Detta är inte hållbart, vilket också nu resulterat i ett 
antal sjukskrivningar inom gruppen. För att för att kunna bibehålla en hälsosam 
arbetsmiljö där medarbetarna trivs och mår bra samt vill stanna kvar, behövs 
personalförstärkning. Genom att inrätta en administrativ befattning kan det lyftas 
över ett antal administrativa uppgifter av enklare karaktär till  den befattningen. På så 
sätt både avlastas samt frigörs tid för handläggarna så att en hälsosam arbetsmiljö 
med rimlig arbetsbelastning skapas. Det leder i sin tur att Östra Värmlands 
överförmyndarnämnd även fortsättningsvis kan säkerställa att god service med hög 
kvalité fortgår. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-11-08 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kristinehamns 
kommun 
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Sekreterare: Elisabet Lilljebjörn 

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument. 
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 
Protokoll  2021-11-12  

Tid och plats 

2021-11-12, kl. 09:00 – 09:45 
Karlstad CCC och via länk 

Tjänstgörande 

Mattias J Fröding (KD) ordförande 
Johanna Söderberg (C) (Eda) 
Göran Adrian (C) (Forshaga) 
Tomas Nilsson (S) (Grums) 
Jens Fischer (OR) (Hagfors) 
Kenth Carlsson (KD) (Hammarö) 
Mathias Lindquist (S) (Munkfors) 
Ola Johansson (M) (Säffle) 
Kjell-Erik Mattsson (S) (Torsby) 
Rolf Emanuelsson (C) (Årjäng) 
Patrik Fornander (M) (Region Värmland) 

Ersättare 
Tomas Pettersson (S) (Hagfors) 

Justerare 

Göran Adrian 

Tid och plats för justering 

Karlstad den 7 december 2021 

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

Nämnd Gemensam drift- och servicenämnd 

Sammanträdesdatum 2021-11-12 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-08 

Datum då anslaget tas ner 2021-12-30 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Tage Erlandergatan 8, 

Karlstad 

Underskrift  .......................................................................  
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 
Protokoll  2021-11-12 
 

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 

 

Övriga närvarande 

Frida Poulsen, koordinator Karlstads kommun 
Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör Karlstads kommun 
Peter Jönarp, IT-strateg Karlstads kommun 
Catalina Mesa Moreno, verksamhetsarkitekt Karlstads kommun 

Underskrifter 

Sekreterare  .................................................................................  
 Frida Poulsen 

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

Justerare  .................................................................................  
 Göran Adrian 
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 
Protokoll  2021-11-12 
 

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 

 

Information 
Gemensam upphandling av tjänst för e-legitimering 

Catalina Mesa Moreno, verksamhetsarkitekt Karlstads kommun, informerar.  
 
Pågående inventering av verksamhetssystem – arbetet framåt 

Peter Jönarp IT-strateg, och Ann Otto Nemes utvecklingsdirektör Karlstads 
kommun, informerar. 
 

 

mailto:karlstadskommun@karlstad.se


Nedan följer förteckning med lite mer information: 
 
KS/2020:525   Motion från Kristdemokraterna i Storfors angående FRG 
Inkom: 2020-11-16 
KF 2020-11-26 § 80 
KF beslut 
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
KS/2020:549   Motion från Peter Farrington (M) om upprättande och utförande av en 5 årig 
Asfalteringsplan för hela kommunen 
Inkom : 2020-12-07 
KF 2020-12-17 § 109 
KF beslut 
Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
KS/2020:550  Motion från Stefan Valentin Larsson (M) om krav på ministandard för Boende för 
individer, familjer, barn med försörjningsstöd. 
Inkom: 2020-12-07 
KF 2021-12-17 § 108 
KF beslut 
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
KS/2020:551  Motion från Stefan Valentin Larsson (M) om ökad rörlighet på fastighetsmarknaden 
Inkom 2020-12-07 
KF 2020-12-17 § 107 
KF beslut 
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
KS/2021:69 Motion från Stefan Valentin Larsson (M) Samarbete med kommuner i Östra Värmland 
gällande Karlskoga Sjukhus 
Inkom: 2021-03-11 
KF 2021-03-18 § 5 
KF beslut 
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning 
 
KS/2021:70  Motion från Stefan Valentin Larsson (M) Heltid för ofrivilligt deltidsanställda inom 
kommunens organisation 
Inkom: 2021-03-11 
KF 2021-03-18 § 7 
KF beslut 
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
KS/2021:71  Motion från Stefan Valentin Larsson (M) : Trafikförbättrande åtgärder 
Inkom: 2021-03-11 
KF 2021-03-18 § 6 
KF beslut 
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning: 
 



Medborgarförslag 
 
KS/2021:420 Medborgarförslag – Busskort eller bussresor till ett lägre pris för Storfors kommuns 
  invånare 
Inkom : 2021-09-29 
KF 2021-11-11 § 96 
KF beslut 
Remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning. 











































































      
      

    

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2021-09-29  

 
Dnr: RH 2021/004 Storfors kommun 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 
Box 1001  
688 29 Storfors 

Renhållningstaxa 2022  

Sammanfattning 

Renhållningsverksamheten ska bedrivas affärsmässigt till självkostnadspris. Renhåll-
ningsbolaget ser kommande kostnadsökningar i verksamheten som inte kan täckas av 
nuvarande intäktsnivå i taxan. Intäktshöjningen behöver totalt vara drygt 900 000 kr. 
Detta motsvarar + 2,3 % relativt total omsättning i bolaget. Efter löpande arbete under 
året med Samhällsbyggnadsnämnden, som i sin tur har kontakt med den politiska 
referensgruppen samt säkerställer kopplingen till de övergripande målen i avfallsplanen, 
föreslås höjning av mer indexliknande karaktär av taxan. Justeringen är olika sett till 
miljöstyrning. Vissa tjänster som ser ökade kostnader utöver eller mindre än 
indexkaraktär samt diverse andra anledningar.  Således är det inte samma höjning rakt 
över alla tjänster utan det varierar.  
 
Prisförändringen innebär att det största antalet kunder som har grundpaketet med ett 
190 liters grönt och ett 140 liters brunt kärl ökar med 40 kronor per år (drygt 3 kronor 
per månad). Prisförändringen är angiven inklusive moms. 
 

Beslutsunderlag 

 Taxa presenterad av Samhällsbyggnads i Karlskoga 
 Renhållningsbolaget i Mellansverige AB styrelsebeslut per capsulam 
 Denna tjänsteskrivelse 
 

Bakgrund 

Brukningsavgifterna för renhållningen är efter några års justering i balans sett till 
bolagets kostnader. Det är dock en del förändringar i vår omvärld som bolaget måste ta 
hänsyn till vilket påverkar kostnaderna. Även en del effektiviseringar i verksamheten 
som motar kostnader. Anledningarna till förändringen är att: 
 

 Förbränningsskatten höjs till 125 kr/ton from 1 januari 2022 (sista steget av tre 
höjningar som pågått sedan 1 april 2020, enligt lag 2019:1274.)  

 Ansvaret, hanteringen och således kostnaden för returpapper övergår till 
kommunernas ansvar from 1 januari 2022.  

 Generella kostnadsökningar för löneökningar, övriga personalkostnader, 
drivmedel och fordonsrelaterade kostnader. 

 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) 

2021-09-29  

 
 
 
 
Ska bolaget kunna behålla den goda servicen och tillgänglighet som också stämmer med 
viljan i avfallsplanen, för såväl Mosserud och Storfors ÅVC, så måste intäkterna öka.  
 
 
Effektiviseringar i verksamheten 
Renhållningsbolaget arbetar kontinuerligt med att hålla nere kostnaderna, dels via effek-
tiviseringar, smarta lösningar och långsiktiga planer men också genom hur arbetet 
utförs och organiseras. From 1 januari 2022 kommer även tvätt av kundernas kärl 
(matavfall) upphöra. 
 

Renhållningstaxan i Sverige 

Före den här prisjusteringen visar 2020 års Nils Holgersson-undersökning att Riket 
ligger på 23 kr/kvm och Karlskoga/Storfors ligger på 16 kr/kvm för typisk 
bostadsfastighet. I vår region, Örebro/Värmland har Karlskoga/Storfors kommun den 
femte lägsta taxan (2020), enligt Nils Holgersson-undersökningen. 
 

Förslag till beslut 

Styrelsen i Renhållningsbolaget i Mellansverige AB föreslår Kommunstyrelsens 
ledningsutskott i Storfors besluta att:  
 

- godkänna en höjning (debiteringsgrundande avgifter) enligt av samhällsbyggnads 
presenterad avfallstaxa.  
 

- prisförändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2022. 

Ärendet skall därefter vidare till Kommunstyrelsen och ytterst till Kommunfullmäktige 
för vidare beslut i frågan.  

Med vänlig hälsning 
 
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 
 
 
Sebastian Cabander 



 

 
 

STORFORS 
KOMMUN 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 
Datum 
2021-09-29 

Diarienummer 
KS/2021:125 

 Handläggare 
Andreas Eriksson 

Beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

 

Avfallstaxa 2022 för Storfors kommun 

 
Miljösamordnare har tillsammans med Karlskoga energi och miljö arbetat fram förslag till ny 
avfallstaxa.  
 
Förslaget har även beretts med en politisk referensgrupp med politiker från både Karlskoga 
och Storfors. Inga synpunkter på förslaget har inkommit från partierna i referensgruppen.  
 
Ett identiskt förslag på avfallstaxa tas upp i Karlskoga kommun.  
 
Grundavgifterna får en ganska stor höjning, men det påverkar inte kunderna utan det är mer 
för att få balans mellan vilka intäkter som bekostar vilka delar av avfallshanteringen.  
 
Bakgrund 
De senaste åren har avfallstaxan höjts ganska mycket, dels på grund av höjda kostnader, dels 
för att Renhållningsbolaget dragits med en historisk skuld eftersom avfallstaxan tidigare inte 
täckt utgifterna. Nu har Renhållningsbolaget inte längre någon skuld. Men ökade utgifter 
kommer i form av bland annat ansvaret kring returpapper, förbränningsskatt, ökade avgifter 
för utsläppsrätter samt generella kostnadsökningar. Totalt sätt så är förslaget på höjning låg, 
ca: 2,3 %. Detta tack vare effektiviseringar i form av ruttoptimeringar och borttagandet av den 
fria servicen tvätt av kärl. 
 
Finansiering 

Kostnaderna för avfallshanteringen står avfallskollektivet för.  
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-29 
Tjänsteskrivelse Renhållningsbolaget, 2021-09-29 
Avfallstaxa 2022 Storfors kommun, 2021-09-29 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Anta avfallstaxa 2022 för Storfors kommun enligt bilaga 1. 
 
Avfallstaxa 2022 för Storfors kommun träder ikraft från och med 2022-01-01. 
 
 
 
Andreas Eriksson 
Miljösamordnare 
 
Beslutet ska skickas till 

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 
info@karlskogaenergi.se 

mailto:info@karlskogaenergi.se
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Andreas Eriksson, Miljösamordnare Karlskoga kommun 
andreas.eriksson@karlskoga.se 
 

mailto:andreas.eriksson@karlskoga.se
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-06-23 
Diarienummer 
KS/2021:293 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Tjut Ansvarsfrihet 2020, Värmlands läns Vårdförbund 
Diarienummer: KS/2021:293 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Direktionen ansvarar för att verksamheten inom Värmlands läns Vårdförbund bedrivs i 
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt gällande föreskrifter. Direktionen 
ansvarar även för att det finns en tillräcklig internkontroll. Revisorerna ansvarar för att 
granska verksamhet, kontroll och redovisning samt att pröva om verksamheten bedrivs i 
enlighet med förbundets uppdrag. 
Granskningen är utförd i enlighet med kommunallagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. 
Revisorerna bedömer att: 

-  årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering, 
den ekonomiska ställningen samt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper samt är 
upprättad enligt god redovisningssed. 

- Den finansiella måluppfyllelsen är förenlig med de finansiella målen då samtliga 
finansiella mål är uppfyllda 

- Den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen är förenlig med de verksamhetsmässiga 
målen då förbundets verksamhetsmål i stort uppfyllts. 

Revisorerna tillstyrker att Storfors kommuns fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
Direktionen och de enskilda ledamöterna i Direktionen samt att förbundets årsredovisning 
godkänns. 

Beslutsunderlag 
Granskning av årsredovisning 2020 
Revisionsberättelse för 2020 
Årsredovisning Värmlands läns Vårdförbund 2020 
Protokollsutdrag Direktionen 2021-03-19 § 4 
Protokollsutdrag Direktionen 2021-05-28 § 17 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

- Tillstyrka ansvarsfrihet för Direktionen  
- Tillstyrka ansvarsfrihet för enskilda ledamöter i Direktionen 
- Godkänna årsredovisning 2020 för gällande Värmlands läns Vårdförbund 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist 
Värmlands läns Vårdförbund: per.johansson@forshaga.se 
 
 

mailto:per.johansson@forshaga.se


Ämne: Årsredovisning 2020 för Värmlands läns vårdförbund
Från: Pär Johansson <par.johansson@forshaga.se>
Till: Funktionsbrevlåda Kommun Forshaga <kommun@forshaga.se>; Funktionsbrevlåda Kil 
Kommun <kommun@kil.se>; arvika.kommun@arvika.se <arvika.kommun@arvika.se>; 
karlstadskommun@karlstad.se <karlstadskommun@karlstad.se>; kommun@arjang.se 
<kommun@arjang.se>; kommun@eda.se <kommun@eda.se>; kommun@filipstad.se 
<kommun@filipstad.se>; kommun@hagfors.se <kommun@hagfors.se>; kommun@hammaro.se 
<kommun@hammaro.se>; kommun@munkfors.se <kommun@munkfors.se>; 
kommun@saffle.se <kommun@saffle.se>; kommun@sunne.se <kommun@sunne.se>; 
kommunen; kommunstyrelse@grums.se <kommunstyrelse@grums.se>; StorforsKommun; 
torsby.kommun@torsby.se <torsby.kommun@torsby.se>
Mottaget: 2021-06-18 12:05:42

Till kommunfullmäktige i Värmlands kommuner. 
 
Årsredovisning 2020 för Värmlands läns Vårdförbund. 
Översänder handlingar årsredovisning för Värmlands läns Vårdförbund för behandling och 
ställningstagande angående ansvarsfrihet i ägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar. 
Protokollsutdrag emotses efter det att fullmäktige behandlat ärendet.
 
 
Handlingar:
         Direktionen 2021-03-19, protokollsutdrag § 4, bilaga 1
         Årsredovisning 2020, bilaga 2
         Revisionsberättelse 2020, bilaga 3
         Granskning av årsredovisning 2020, rapport PWC, bilaga 4
         Direktionen 2020-05-28 protokollsutdrag § 17, bilaga 5
 
 
Med vänlig hälsning

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

mailto:par.johansson@forshaga.se


plr/c
Revisionsrapport

Granskning av

årsredovisning 2o2o
Värmlands Läns Vårdförbund

Projektledare

Lars Dahlin

Lavisa Sävenfall



Innehällsförteckning

lnledning

Iakttagelser och bedömningar

Bedömningar utifrån revisionsfrågor

plr/c
1



Sammanfattning
PwC har på uppdrag av forbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsre-

dovisning för perioden 2020-01-01 - 2O2O-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk

del av revisionsplanen för är 2020.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedöm-
ning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisnings-
sed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedöm-
ningar:

Revisionsfråga Kommentar

Lämnar årsredovis-
ningen upplysning om
verksamhetens utfall
verksamhetens finanl
siering och den ekono-
miska ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål som beslutats av-
seende god ekonomisk
hushållning?

Uppfyllt o
o
o

Är räkenskaperna i allt
väsentl igt rättvisa nde?

Uppfyllt

Avvikelse finns avseende redovisning av
pensioner

0
o
0

2
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas övertill medlemskom-
munernas fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter
det år som redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och förbundets ekonomiska ställning.

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-
ning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i årsredovis-
ningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga beskrivning
ska lämnas till medlemskommunernas fullmäktige inför behandlingen av årsredovis-
ningen. Denna granskning utgör underlag for det utlåtande som revisorerna ska lämna
till fullmäktige.

Direktionen är ansvarig for upprättandet av årsredovisningen

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om års-
redovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

G ranskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

Läm na r årsredovisningen u pplysning om verksamhetens utfall, verksam hetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god

ekonomisk hushållning?

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättuisande?

E*vislanskr!äerici

Följande kriterier används i granskningen:

o Kommunallag (KL)

o Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

o Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

o Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

a
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Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och för-
ändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i

förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.

Granskningen utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast "Vägledning för
redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges kommunala yrkesreviso-
rer (SKYREV). Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentgranskning
och granskning av räkenskapsmaterial.

Den g ranskade årsredovisn in gen fastställdes av direktion en 2021 -03- 1 9 och med lems-
kommunernas respektive fullmäktige behandlar årsredovisningen vid olika tillfällen.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundschef

FHrc
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Avgränsning och metod

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs rekom-
mendation "RU Granskning av årsredovisnin9".

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som vä-
sentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.



Iakttagelser och bedömning ar

Verksam hetens utfall, verksam hetens fi nans ieri n g oc h ekonom is k stäl I n i n g

lakttagelser

Förva ltn in gs berättelse

Förvaltningsberättelsen uppfyllerkraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Driftredovisning

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.

I nvesteri ngsredovisni ng

Arsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. lnvesteringsredo-
visningen omfattar en samlad redovisning av forbundets investeringsverksamhet.

Bedömning

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens ut-

fall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

G*d ekoit*i-* isk h us hål i ni r:g

Direktionen har fastställt ett måldokument för 202A innehållande ett antal finansiella mål

och verksamhetsmå1.

lakttagelser

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets fem finansiella mål för god eko-
nomlsk hushållning som fastställts i budget för 2020. Av den framgår att samtliga de fi-
nansiella målen är uppfyllda.

Målför verksamheten

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god ekono-
misk hushållning som fastställts i budget 2020. Av den framgår afr.24 av 26 verksam-
hetsmål är uppfyllda , att 2 av 26 mäl inte är uppfyllda. Det är beläggningsmålen för Flöj-
ten och Beroendecentrum som ej är uppfyllda.

Bedömning

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkom-
mit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara
förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020.

p:#§
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Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkom-
mit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara
delvis forenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2020.

Rättvisande räkenskaperl

lakttagelser

Bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen, förutom ovanstående awikelse, i allt väsentligt uppfyll-
ler kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

1 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av föFundet.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

6
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Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 awikelser noterats
förutom att förbundet i avsättningen för pensioner har valt att redovisa även den del av
pensionerna som utgörs av pensioner intjänade före 1998, vilka enligt kommunalredo-
visningslag och god redovisningssed skall redovisas utanfor balansräkningen som an-
svarsforbindelse.



Revisionsfråga Kommentar

Lämnar årsredovisningen
upplysning om verksamhet-
ens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekono-
miska ställningen?

Är årsredovisningens resultat
förenligt med de mål som be-
slutats avseende god ekono-
misk hushållning?

Uppfyllt

Uppfyllt 0
o
*

Är räkenskaperna i allt vä-
sentligt rättvisande?

Uppfyllt

Avvikelse finns avseende redovis-
ning av pensioner.

2021-03-24

Jan Nyström Lars Dahlin

Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Värmlands Läns Vårdförbund enligt revisionsplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan
som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Värmlands l,äns
Vårdftirbund
Revisorerna

Till kommunftrllrnäktige i
Värmlands Iäns kommuner

Revisionsberättelse för år 202A

Vi, av medlemmarna i förbundet utsedda revisorer, har granskat verksamheten i
Värmlands Läns Vårdförbund under 2020.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande måI, beslut
och riktlinjer samt de ftireskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också for att
det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Revisorernas ansvar är att granska
verksamhet, kontroll och redovisning samt att pröva om verksamheten bedrivs i enlighet
med förbundets uppdrag.

Granskningen har utftirts i enlighet med kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning"

Vi har löpande tagit del av direktionens verksamhet via protokoll och andra underlag,
samt genom dialog med förbundsledningen. Vidare har räkenskaper och den interna
kontrollen granskats. I revisionen har vi bitratts av sakkunnigt biträde från PwC. Resultat
oclr omfattning av genomförd granskning framgär nedan och av bifogad revisionsrapport.

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör ftr utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Vi bedömer vidare at1 årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Vi bedömer att den finansiella måluppfyllelsen är fcirenlig med de finansiella målen
eftersom samtliga finansiella mål upp§rlls.

Vi bedörner att den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen är förenlig med de

verksalnhetsmässiga målen eftersom förbundets verksamhetsmål i storl uppfiills.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de
enskilda ledamöterna i densamma samt att förbundets årsredovisning godkänns.

Kar 2021-04-

,4
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Birgi Samuelsson Arn-Louise Holm
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-11-02 
Diarienummer 
KS/2021:452 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Tjut  - Gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 
   genomförande 
Diarienummer: KS/2021:452 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 

Den nya organisationen Region Värmland övertog 2019 de ansvar och uppdrag som 
Kommunalförbundet Region Värmland tidigare haft samtidigt som kommunalförbundets 
juridiska person avvecklades och verksamhetens tillgångar och skulder konsoliderades i nya 
Region Värmlands balansräkning. I samma process övertog också nya Region Värmland 
samtliga aktier i Värmlandstrafik AB och bolaget kom att bli ett helägt dotterbolag och en del 
av nya Region Värmlands koncern. Under 2020 erhöll Värmlandstrafik AB medel i samband 
med förlikningsprocess inom ramen för avtal inom servicetrafiken. Även dessa medel ingår i 
de gemensamma resurserna. 
 

De kvarvarande gemensamma resurserna uppgår totalt till ca 200 mkr. 
 
Värmlandsrådet har 2020 gjort ställningstagande om att se över möjligheten att 
tillgängliggöra de gemensamma resurserna för att möta gemensamma utmaningar som 
prioriteras av både Region Värmland och Värmlands kommuner. I juni 2021 uppdrog 
Värmlandsrådet till Värmlandsrådets arbetsgrupp att ta fram konkret förslag på hur 
samverkan ska bedrivas inom ramen för Värmlandsrådets verksamhet och struktur. Arbetet 
har resulterat i ”Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 
genomförande”. Överenskommelsen föreslås utgöra ett tillägg i form av en bilaga till 
”Samverkansavtal Värmland” 
Värmlandsrådets arbetsutskott ställde sig bakom förslaget den 29 oktober 2021. Beslut 
behöver fattas av samtliga Värmlandsrådets parter – länets 16 kommuner och Region 
Värmland- för att möjliggöra att överenskommelsen kan träda i kraft den 1 januari 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (4) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-11-02 
Diarienummer 
KS/2021:452 

 
 
Bakgrund och processen fram till en överenskommelse 
Den nya organisationen Region Värmland övertog 2019 de ansvar och uppdrag som 
Kommunalförbundet Region Värmland tidigare haft samtidigt som kommunalförbundets 
juridiska person avvecklades och verksamhetens tillgångar och skulder konsoliderades i nya 
Region Värmlands balansräkning. De kvarvarande medlen uppgick till ca 80 mkr (2018) 
varav 25 mkr beslutades gå till kommunernas bredbandsutbyggnad fram till 2023. De fria 
kvarvarande medlen uppgår således till ca 55 mkr. 

I samma process övertog också nya Region Värmland samtliga aktier i Värmlandstrafik AB 
och bolaget kom att bli ett helägt dotterbolag och en del av nya Region Värmlands koncern. 
Vid utgången av 2018 uppgick det fria egna kapitalet i Värmlandstrafik till ca 101 mkr.   

Under 2018 lät den upphandlade operatören för Servicetrafiken meddela att de inte avsåg att 
fullfölja avtalet vilket ledde fram till en juridisk prövning av ansvar. Efter förhandling nådde 
parterna en förlikning där Värmlandstrafik AB under våren 2020 erhöll ca 44 mkr (netto).   

Totalt omfattar dessa gemensamma resurser ca 200 mkr. De ska användas för att möta 
gemensamma utmaningar som prioriteras av både Region Värmland och Värmlands 
kommunerna.   

Under hösten 2020 gjorde Värmlandsrådet ett ställningstagande om att se över möjligheten att 
tillgängliggöra de gemensamma resurserna för att möta gemensamma utmaningar som 
prioriteras av både Region Värmland och Värmlands kommuner. Vid Värmlandsrådets möte 
den 18 juni 2021 presenterades ett förslag till fortsatt process och Värmlandsrådet ställde sig 
bakom förslaget. Värmlandsrådet uppdrog till Värmlandsrådets arbetsgrupp att ta fram ett 
konkret förslag på hur samverkan ska bedrivas inom ramen för Värmlandsrådets verksamhet 
och struktur. Ambitionen är att de gemensamma resurserna ska kunna användas fr.o.m. 
ingången av 2022. 

Under hösten 2021 har arbetet processats fram och det konkreta förslaget processen lett fram 
till är en överenskommelse som biläggs ”Samverkansavtal-Värmland” - det avtal som antogs 
av samtliga kommuners fullmäktigeförsamlingar och dåvarande landstingsfullmäktige 2018 
inför regionbildningen 1 januari 2019. Avstämningar, diskussioner och förankring har 
kontinuerligt skett med Värmlandsrådets arbetsgrupp enligt uppdraget.   

Överenskommelsen ska beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige och av 
regionfullmäktige. Respektive part ska besluta om samverkansavtalet innan 31 december 
2021 för att möjliggöra att överenskommelsen kan gälla från den 1 januari 2022.   

Överenskommelsen omfattar bakgrund, hur processen sett ut fram till förslag till 
överenskommelse tagits fram, hur de gemensamma resurserna kan användas, prioritering av 
resursernas användning och tillgängliggörande samt uppföljning av resursernas användning 
och överenskommelsens giltighet. Överenskommelsen kommer, efter beslut av respektive part 
i Värmlandsrådet, undertecknas av respektive kommuns kommunstyrelseordförande och 
regionstyrelsens ordförande. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-11-02 
Diarienummer 
KS/2021:452 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Kommunchef Johan Rosqvist, 2021-11-02.  
Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins genomförande–tillägg 
till Samverkansavtal Värmland 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige 
 
1. Storfors kommun godkänner förslag till ”Överenskommelse om gemensamma resurser 

för Värmlandsstrategins genomförande¨ – tillägg till Samverkansavtal Värmland att gälla 
från och med 1 januari 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Mona Björn Region Värmland 
mona.bjorn@regionvarmland.se 
 
 
 

mailto:mona.bjorn@regionvarmland.se
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-11-02 
Diarienummer 
KS/2021:452 



Tillägg till Samverkansavtal – Värmland, bilaga 1 

 

Överenskommelse  

om Region Värmlands och Värmlands kommuners hantering av de gemensamma resurserna 
för Värmlandsstrategins genomförande, från kommunalförbundet Region Värmland och 
Värmlandstrafik AB. 

 

Bakgrund 

Den nya organisationen Region Värmland övertog 2019 de ansvar och uppdrag som 
Kommunalförbundet Region Värmland tidigare haft samtidigt som kommunalförbundets 
juridiska person avvecklades och verksamhetens tillgångar och skulder konsoliderades i nya 
Region Värmlands balansräkning. De kvarvarande medlen uppgick till ca 80 mkr (2018) varav 
25 mkr beslutades gå till kommunernas bredbandsutbyggnad fram till 2023. De fria 
kvarvarande medlen uppgår således till ca 55 mkr. 

I samma process övertog också nya Region Värmland samtliga aktier i Värmlandstrafik AB 
och bolaget kom att bli ett helägt dotterbolag och en del av nya Region Värmlands koncern. 
Vid utgången av 2018 uppgick det fria egna kapitalet i Värmlandstrafik till ca 101 mkr.  

Under 2018 lät den upphandlade operatören för Servicetrafiken meddela att de inte avsåg 
att fullfölja avtalet vilket ledde fram till en juridisk prövning av ansvar. Efter förhandling 
nådde parterna en förlikning där Värmlandstrafik AB under våren 2020 erhöll ca 44 mkr 
(netto). Dessa medel tillfördes Värmlandstrafik AB:s balansräkning. Av dess medel var ca 29 
mkr kopplade till Region Värmlands finansiering och ca 15 mkr kopplade till kommunernas 
finansiering (exklusive Karlstads kommun).  

De gemensamma resurserna (DGR) tillhör således idag i formell juridisk mening Region 
Värmland, men de har genom åren upparbetats genom bidrag från fd Landstinget i 
Värmland, Värmlands kommuner samt som bidrag och ersättning för olika genomförda 
uppdrag från framför allt staten och EU. Enligt den preliminära beräkningen uppgår de 
gemensamma resurserna till ca 200 mkr (55+101+44). Den exakta summan kommer att 
regleras och fastslås vid ingången av 2022.  

De 15 mkr kopplade till kommunernas (exklusive Karlstads) insats i Servicetrafiken, kommer 
att utbetalas till kommunerna. Dessa kommer därefter i sin tur att tillföra motsvarande 
medel till DGR. Karlstads kommun avser att tillföra ett belopp till DGR som motsvarar 
kommunernas relativa insats i Servicetrafiken. 

 

Processen – vägen fram mot en överenskommelse 

Under hösten 2020 gjorde Värmlandsrådet ett ställningstagande om att se över möjligheten 
att tillgängliggöra DGR för att möta gemensamma utmaningar som prioriteras av både 
Region Värmland och Värmlands kommuner. För att hantera frågan formade 
Värmlandsrådets arbetsgrupp (VRAG) en mindre arbetsgrupp som tog sig an frågan. Arbetet 
leddes av Region Värmland.  



Arbetet syftade till att forma en bild av vilka de gemensamma resurserna är, vad de skulle 
kunna användas till och hur de kan tillgängliggöras. Arbetet har löpande stämts av i 
Värmlandsrådet, VRAU samt i VRAG och ett förslag presenterades den 18 juni 2021 för 
Värmlandsrådet. 

Värmlandsrådet ställde sig bakom det framarbetade förslaget till inriktning och hantering av 
de gemensamma resurserna och gav också VRAG i uppdrag att utifrån lagt förslag, och 
inspelen från den workshop som genomfördes, ta fram ett konkret förslag på hur samverkan 
ska bedrivas inom ramen för Värmlandsrådets verksamhet och struktur.  

Utifrån det uppdraget har denna överenskommelse processats fram. Värmlandsrådet ställde 
sig den 29 oktober 2021 bakom förslaget till överenskommelse om de gemensamma 
resurserna för Värmlandsstrategins genomförande samt gjorde ställningstagande om att 
förslaget ska skickas ut till Värmlands 16 kommuner och Region Värmland för ett formellt 
beslut hos respektive part. 

 

De gemensamma resursernas användning – vad ska resurserna användas till? 

De gemensamma resurserna ska från och med år 2022 användas för att medfinansiera 
satsningar (t ex projekt, verksamheter, investeringar mm) som har betydelse för hela 
Värmlands utveckling och som inte en enskild kommun eller Region Värmland kan hantera 
på egen hand. 

De identifierade utvecklingssatsningarna ska alltid ta sin utgångspunkt i den aktuella och 
fastslagna Värmlandsstrategins vision, målbilder, insatsområden och prioriteringar, men kan 
också möta det aktuella och fastslagna Trafikförsörjningsprogrammets prioriteringar och 
målbilder. 

 

Prioritering av och ställningstagande om de gemensamma resursernas användning 

Samtliga sexton kommuner och Region Värmland har via sin medverkan i Värmlandsrådet 
initiativrätt och kan lägga förslag på satsningar som kan finansieras eller medfinansieras av 
de gemensamma resurserna. Initiativen bereds av VRAU med stöd av VRAG medan det 
slutliga ställningstagandet tas i linje med Värmlandsrådets gällande arbetsordning. Ett 
ställningstagande förutsätter konsensus. 

Det är önskvärt men inget krav att de gemensamma resurserna används till ändamål som 
möjliggör medfinansiering från Region Värmland och de värmländska kommunerna och/eller 
som växlas upp av extern part, t ex stat eller EU.  

 

De gemensamma resursernas tillgängliggörande 

Region Värmland förfogar över de gemensamma resurserna för Värmlandsstrategins 
genomförande och fattar beslut om dess användning utifrån de prioriteringar och 
ställningstaganden som görs inom ramen för Värmlandsrådets struktur. Beslut inom Region 
Värmland fattas av behörigt politiskt organ beroende av ärendets innehåll samt under 
förutsättning att ärendet ligger inom regionens kompetensområde. 



Region Värmland säkerställer att det över tid formas interna rutiner som möjliggör att de 
gemensamma resurserna kan tillgängliggöras på ett kostnadseffektivt sätt samt att de kan 
kan särredovisas inom ramen för Region Värmlands samlade redovisning.  

Region Värmland avser inte att belasta de gemensamma resurserna med kostnader för den 
interna administrationen, men äger rätt att nyttja DGR för att täcka eventuella 
skattemässiga kostnader som uppkommer för att göra det möjligt att använda dem. 

 

De gemensamma resursernas uppföljning 

Region Värmland ska årligen redovisa för Värmlandsrådet DGR:s utgående balans samt 
förändringen sedan föregående år. På uppdrag av Värmlandsrådet ska VRAG årligen redovisa 
utfallet av satsningarna (t ex projekt) som finansieras via DGR. 

 

Överenskommelsens giltighet 

Denna överenskommelse gäller tills vidare eller så länge som det finns ett samverkansavtal 
mellan Region Värmland och Värmlands sexton kommuner, som reglerar arbetet inom 
ramen för Värmlandsrådets struktur, alternativt till dess de gemensamma resurserna är 
förbrukade. 

 

För Region Värmland   
20….-….-….   
   
  
…………………………………………….  
Fredrik Larsson   
Regionstyrelsens ordförande   
   
  
För Arvika kommun   
20….-….-….   
   
  
………………………………………….   
Peter Söderström   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
 För Eda kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Johanna Söderberg  
Kommunstyrelsens ordförande   
   
  



För Forshaga kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Per Lawén  
Kommunstyrelsens ordförande   
   
  
För Grums kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Malin Hagström  
Kommunstyrelsens ordförande   
  
  
För Filipstad kommun   
20….-….-….   
   
  
………………………………………….   
Åsa Hååkman-Feldth   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
  
För Hagfors kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Jens Fischer   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
För Hammarö kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Solweig Gard   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
  
För Karlstad kommun   
20….-….-….   
   



  
……………………………………………  
Per-Samuel Nisser  
Kommunstyrelsens ordförande   
  
För Kil kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Anders Johansson  
Kommunstyrelsens ordförande   
För Kristinehamn kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Marie Oudin   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
  
För Munkfors kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Mathias Lindquist   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
För Storfors kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Hans Jildesten  
Kommunstyrelsens ordförande   
  
För Sunne kommun   
20….-….-….   
   
  
………………………………………………   
……………………………………………  
Kristina Lundberg  
Kommunstyrelsens ordförande   
  
  



För Säffle kommun   
20….-….-….   
   
  
………………………………………………   
………………………………………….   
Dag Rogne   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
  
  
  
För Torsby kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Peter Jonsson   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
För Årjäng kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Daniel Schützer  
Kommunstyrelsens ordförande   
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-11-02 
Diarienummer 
KS/2021:290 

Handläggare:  
Kristina Karlsson 
Näringslivsutvecklare 
 
Tjut Etableringsfunktion i Värmland- Samverkansavtal 
Diarienummer: KS/2021:290 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Region Värmland fick uppdraget att under hösten 2021, ta fram ett avtal om en gemensam 
etableringsfunktion. 

Under arbetets gång har avstämningar och diskussioner skett med Värmlandsrådets 
arbetsgrupp. Avtalet har också granskats av regionjurist och kommunjurist. Avtalet 
presenterades vid Värmlandsrådets arbetsutskott den 29/10.  

Värmlandsrådets arbetsutskott ställde sig bakom avtalet och tog även ett ställningstagande till 
att de gemensamma resurserna får användas som en del av finansieringen enligt 
avtalsförslaget. 
Avtalet ska beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige och regionfullmäktige. 
Respektive part ska besluta om samverkansavtalet innan 31/12 - 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Etableringsfunktion i Värmland-Samverkansavtal. 
Samverkansavtal om gemensam etableringsfunktion i Värmland. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Storfors kommun ställer sig bakom förslaget till avtal. 
2. Avtalet ska beslutas av respektive ingående part. 

Beslutet ska skickas till 
 
Kristina Karlsson 
Näringslivsutvecklare 
Fredric Norlin 
Enhetschef Regional Tillväxt. 



 

 

SAMVERKANSAVTAL  

Business Region Värmland 

mellan 

Region Värmland  

och  

undertecknade kommuner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Detta samverkansavtal (”Avtalet”) har ingåtts mellan 

Region Värmland, org. nr 232100-0156 (”Regionen”) och följande kommuner (var för sig 
benämnda ”Kommun” samt gemensamt ”Kommunerna”): 

 Arvika kommun, org.nr ………-……, 

Eda kommun, org.nr ………-……, 

Filipstads kommun, org.nr ………-……, 

Forshaga kommun, org.nr ………-……, 

Grums kommun, org.nr ………-……, 

Hagfors kommun, org.nr ………-……, 

Hammarö kommun, org.nr ………-……, 

Karlstads kommun, 212000-1850, 

Kils kommun, org.nr ………-……, 

Kristinehamns kommun, org.nr ………-……, 

Munkfors kommun, org.nr ………-……, 

Storfors kommun, org.nr ………-……, 

Sunne kommun, org.nr ………-……, 

Säffle kommun, org.nr ………-……, 

Torsby kommun, org.nr ………-……, samt 

Årjängs kommun, org.nr ………-……. 

 

Regionen och Kommunerna är nedan var för sig benämnda ”Part” samt gemensamt 
”Parterna”. 

 

 

 

  



1. Syftet med Business Region Värmland, (BRV) 

Syftet är att skapa en länsgemensam etableringsfunktion, kallad Business Region Värmland, 
(BRV), som förväntas samordna ett proaktivt investerings- och etableringsarbete. 
Verksamheten i BRV ska ses som regional företrädare kring investeringsfrämjande åtgärder 
och ha ett nära samarbete med Business Sweden.  

BRV kan med detta Avtal vara en utförare och ett stöd i arbetet med företagsetableringar 
inom Värmlands län. Respektive Kommuns ansvar och huvudmannaskap för 
etableringsfrågor inom den egna Kommunens geografiska område kvarstår. 

2. Styrning och ledning av etableringsfunktionen 

Verksamheten i BRV finansieras gemensamt av Regionen och Kommunerna. Värd och 
anställande myndighet är Regionen. 

Samtliga Kommuner och Regionen har via sin medverkan i BRV initiativrätt och kan lägga 
förslag i styrgruppen enligt punkt 3. om BRV´s verksamhet. 

Regionen ansvarar för BRV och fattar beslut om dess verksamhet utifrån de prioriteringar och 
ställningstaganden som görs av styrgruppen. Beslut inom Regionen fattas av behörigt politiskt 
organ, under förutsättning att ärendet ligger inom Regionens kompetensområde. 

3. Rollfördelning 

Arbetet inom BRV bygger på ett öppet samarbetsklimat, en förståelse för Parternas olika 
förutsättningar och en gemensam vilja att utveckla länet. 

Följande grupper ska finnas kopplade till BRV för genomförande av intentionerna med 
Avtalet. 

Styrgrupp 

Styrgruppen består av en politisk representant per Part. Inom styrgruppen görs 
ställningstaganden kring BRV´s verksamhet. Dessa ställningstaganden ska ske i konsensus. 
Regionen ansvarar därefter, för att fatta de erforderliga beslut som krävs för att BRV’s 
verksamhet ska ske utifrån de ställningstaganden som gjorts. 

Styrgruppen ska årligen ta ställning till verksamhetsplan, budget samt – som underlag för 
Parts rapportering enligt kommunallagen om samverkan enligt Avtalet – ekonomisk och 
verksamhetsmässig redovisning till Parterna gällande BRV. Styrgruppen ska vidare ta 
ställning till uttaxering av avgift hos Parterna inom de ramar som anges i punkt 6. 

Styrgruppen leds av Regionen. 

Arbetsgrupp 

Arbetsgruppen består av Kommunernas kommundirektörer samt Regionens regiondirektör, 
biträdande regiondirektör och regionala utvecklingsdirektör. 

Arbetsgruppen ansvarar för att: 
- skapa förutsättningar för genomförandet av BRV´s verksamhetsplan.  

Näringslivsfunktionerna 
För att nå de mål som fastställs i Avtalet och dess verksamhetsplan, ska samverkan ske med 
Kommunernas näringslivsfunktioner och Regionen. 



4. Business Region Värmlands verksamhet  

BRV ska aktivt arbeta med att identifiera affärsmöjligheter, nya affärer och sedan ha 
förmågan att lotsa affärsmöjligheterna till ett avslut. 

BRV’s insatser och arbete ska tillföra nytta för Kommunerna och dess företag. Utifrån ett 
länsperspektiv ska BRV kunna möta näringslivets behov i olika branscher och konjunkturer. 

På en nationell och internationell arena samordnar BRV ett proaktivt investerings- och 
etableringsfrämjande arbete som ska bidra till att antalet företag som etableras och utvecklas i 
länet ökar. Investerings- och etableringsfrämjandet ska även leda till en branschbredd och en 
utvecklad arbetsmarknad.  

BRV ska samordna arbetet med nationell och internationell marknadsföring samt framtagande 
av analyser som främjar värmländska etableringar. 

BRV företräder länet i samarbetet med Business Sweden eller andra aktörer. 

BRV ska utgå från en regional ansats i arbetet för ökat entreprenörskap för att stärka en 
positiv utveckling som bidrar till ökat nyföretagande och fler livskraftiga företag. BRV ska 
verka tillsammans med och genom andra organisationer som främjar nyföretagande och 
innovationer. 

Verksamheten ska årligen beskrivas och prioriteras i en verksamhetsplan. Region Värmland 
ansvarar för genomförandet av BRV´s verksamhetsplan. Kommunerna ska aktivt bidra och 
engagera sig i genomförandet av verksamhetsplanen. 

5. Finansiering 

I finansieringen av grunduppdraget svarar Regionen för 50 (femtio) procent. Övriga 50 
(femtio) procent fördelas mellan Kommunerna med ett belopp motsvarande invånarantalet per 
den 1 januari varje år, med 2022 som första år. Under Avtalets första period, kommer 
finansiering ske utifrån en trappstegsmodell där Regionens gemensamma resurser tas i 
anspråk, (se punkt 6). 

Inbetalning av avgiften sker en gång per år under januari månad för innevarande kalenderår. 
Ekonomisk redovisning sker i samband med styrgruppens sammanträden. 

Eventuellt överskott i verksamheten förs över till nästkommande kalenderår. 

Insatser som går utanför grunduppdraget kan initieras och finansieras i särskild ordning efter 
förslag från Regionen och/eller någon Kommun. 

 

 

 

 



6. Finansieringsmodell 

Under Avtalets första period, t.o.m. 31/12 2025 kommer finansiering ske utifrån en 
trappstegsmodell, där de gemensamma resurserna initialt kommer stå för kostnaderna, för att 
därefter successivt trappas ned, varefter Regionen och Kommunerna tar fullt kostnadsansvar 
genom årliga avgifter baserade på invånarantal enligt vad som anges nedan.  

Under 2022 kommer funktionen byggas upp. Därför kommer det inte vara aktuellt med en 
budget motsvarande den som ligger för 2022. Summan ska ses som ett tak för verksamhetens 
kostnader. Part är således inte skyldig att för BRV erlägga högre avgift än som framgår av 
denna punkt. 

Den årliga avgiften kr/invånare kommer med i denna punkt ovan angivna förutsättningar för 
vardera Parten att vara enligt följande: 

▪ 2023 - 4 kr. (beräknat på invånarantal 1/1 – 2022) 
▪ 2024 - 6 kr. (beräknat på invånarantal 1/1 – 2023) 
▪ 2025 – 8 kr. (beräknat på invånarantal 1/1 – 2024) 
▪ För kalenderår fr.o.m. 2026, ska avgiften vara 8 kr, beräknat på invånarantalet 1/1 

kalenderåret före avgiftsåret, i förekommande fall justerad för indexförändringar enligt 
vad som framgår av punkt 7. 

Beräkningen i tabellen nedan är gjord på invånarantalet 30/6 2021 och ska ses som en 
förklaring till modellen, d.v.s. summorna kommer ändras utifrån gällande befolkningsstatistik.   

 2022 2023 2024 2025 Summa 

Gemensamma resurserna 4 526 576 2 263 288 1 131 644  7 921 508 

Kommunerna  1 131 644  1 697 466 2 263 288 5 092 398 

Region Värmland  1 131 644 1 697 466 2 263 288 5 092 398 

Summa 4 526 576 4 526 576 4 526 576 4 526 576 18 106 304 

 

7.  Indexförändring 
 

För tiden efter utgången av år 2025, ska Parts årliga avgift per invånare justeras 
kalenderårsvis utifrån Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från oktober, som finns 
publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida. Avgiften för kalenderår 2025 om 
8 kr/invånare ska därvid anses anpassad till PKV för indexåret 2024. Justering ska göras 
första gången med verkan för den ersättning som ska gälla för år 2026 utifrån PKV för 
indexåret 2025 och därefter för varje påföljande kalenderår utifrån PKV från oktober för varje 
påföljande indexår. 
 

 



8. Avtalsbrott 

Part som inte fullgör sina förpliktelser enligt detta Avtal, är på begäran skyldig att vidta 
rättelse och fullgöra sina skyldigheter, om fullgörelse rimligen kan påfordras. Vid tvister har 
Parterna skyldighet att förhandla. 

9. Avtalstid och uppsägning 

Detta Avtal gäller från och med 2022-01-01 till och med 2025-12-31 och förlängs automatiskt 
med fyra (4) år åt gången. Part som vill utträda ur avtalet ska vidta skriftlig uppsägning i 
förhållande till var och en av övriga Parter. Uppsägning ska om uppsägande Part är Kommun 
vara övriga Parter tillhanda senast tolv (12) månader före utgången av den innevarande 
avtalsperioden. Om uppsägande Part är Regionen ska uppsägningen vara övriga Parter 
tillhanda senast nio (9) månader för utgången av den innevarande avtalsperioden. Om 
uppsägning sker genom rekommenderat brev, ska Parts uppsägning anses ha kommit 
mottagande Part tillhanda två (2) vardagar efter avsändandet. 

10. Verkan av uppsägning 

Skulle uppsägande Part vara Kommun, ska den uppsägande Parten utträda ur avtalet och 
Avtalet bestå mellan övriga Parter. Den uppsägande Parten äger inte rätt till återbetalning av 
inbetalade avgifter enligt detta Avtal. Den uppsägande Parten äger dock rätt till utbetalning 
enligt andra stycket, för det fall att såväl den uppsägande Partens som Regionens uppsägning 
avser Avtalets upphörande till utgången av samma avtalsperiod.  

Skulle uppsägande Part vara Regionen, ska Avtalet upphöra med avseende på samtliga Parter. 
Per upphörandetidpunkten eventuellt kvarvarande överskott ska utbetalas till Parterna med 
samma fördelning dem emellan som tillämpats vid senaste debiteringen av avgifter enligt 
punkt 6.  

11. Ändringar och tillägg 

Eventuella ändringar och/eller tillägg till detta Avtal ska, för att vara bindande, avfattas 
skriftligen och vara undertecknade av samtliga Parter. Ändringar och tillägg i Avtalet ska 
godkännas av respektive Parts kommunfullmäktige samt regionfullmäktige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



För Region Värmland  
20….-….-….  
  
 
………………………………………… 
Fredrik Larsson  
Regionstyrelsens ordförande  
 
För Arvika kommun  
20….-….-….  
  
 
………………………………………… 
Peter Söderström  
Kommunstyrelsens ordförande  
 
 För Eda kommun  
20….-….-….  
  
 
………………………………………… 
Johanna Söderberg 
Kommunstyrelsens ordförande  
 
För Forshaga kommun  
20….-….-….  
  
 
………………………………………… 
Per Lawén 
Kommunstyrelsens ordförande  
  
 
För Grums kommun  
20….-….-….  
  
 
………………………………………… 
Malin Hagström 
Kommunstyrelsens ordförande  
 
 
För Filipstad kommun  
20….-….-….  
  
 
………………………………………… 
Åsa Hååkman-Feldth  
Kommunstyrelsens ordförande  
 



För Hagfors kommun  
20….-….-….  
  
 
………………………………………… 
Jens Fischer  
Kommunstyrelsens ordförande  
 
För Hammarö kommun  
20….-….-….  
  
 
………………………………………… 
Solweig Gard  
Kommunstyrelsens ordförande  
 
 
För Karlstad kommun  
20….-….-….  
  
 
………………………………………… 
Per-Samuel Nisser 
Kommunstyrelsens ordförande  
 
För Kil kommun  
20….-….-….  
  
 
………………………………………… 
Anders Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande  
 
För Kristinehamn kommun  
20….-….-….  
  
 
………………………………………… 
Marie Oudin  
Kommunstyrelsens ordförande  
 
För Munkfors kommun  
20….-….-….  
  
 
………………………………………… 
Mathias Lindquist  
Kommunstyrelsens ordförande  
 



För Storfors kommun  
20….-….-….  
  
 
………………………………………… 
Hans Jildesten 
Kommunstyrelsens ordförande  
 

För Sunne kommun  
20….-….-….  
  
 
………………………………………… 
Kristina Lundberg 
Kommunstyrelsens ordförande  
 
 
För Säffle kommun  
20….-….-….  
  
 
………………………………………… 
Dag Rogne  
Kommunstyrelsens ordförande  
 

För Torsby kommun  
20….-….-….  
  
 
………………………………………… 
Peter Jonsson  
Kommunstyrelsens ordförande  
 
För Årjäng kommun  
20….-….-….  
  
 
………………………………………… 
Daniel Schützer 
Kommunstyrelsens ordförande  
 
 



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-10-20 
Diarienummer 
KS/2021:402 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Tjut Ändring av bolagsordning i AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter 
Diarienummer: KS/2021:402 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Ändring av bolagsordning i AB Storfors Mark- och Industrifastigheter 
AB Storfors Mark- och Industrifastigheter (SMI) har ett negativt eget kapital, detta kapital 
måste återställas till minst aktiekapitalet. 
För att få ett mindre belopp att återställa kan aktiekapitalet sänkas i bolaget, det uppgår i dag 
till 700 tusen kronor. Bolaget har 350 aktier och det skulle vara en lämplig sänkning till totalt 
35 tusen kronor, vilket innebär att varje aktie skulle vara värd 100 kr.  
Bolagsordningen säger i dag att aktiekapitalet skall utgöra lägst 600 tkr och högst 900 tkr. 
Eftersom att bolaget just nu, inte har någon verksamhet skulle spannet för aktiekapital kunna 
läggas på lägsta tillåtna, det vill säga mellan 25 tkr och 100 tkr. Det är brukligt att ha högsta 
beloppet fyra gånger det lägsta. 
 

Finansiering 
Ändringen av bolagsordningen orsakar ingen påverkan på finansiering. 

Beslutsunderlag 
Bifogad bolagsordning hämtad från verksamt.se 2021-08-19. 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Att ändra bolagsordningens  § 4 till att omfatta ett aktiekapital med lägst tjugofemtusen och 
högst etthundratusen kronor. 
 

Beslutet ska skickas till 
Annette Olsson 
Johan Rosqvist 
Styrelsen i AB Storfors Mark- och Industrifastigheter 
SMI Diarum 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-10-29 
Diarienummer 
KS/2021:451 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Tjut Aktieägartillskott AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter 
Diarienummer: KS/2021:451 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Aktieägartillskott och lån AB Storfors Mark- och Industrifastigheter 
AB Storfors Mark- och Industrifastigheters (SMI) fastighet är nedskriven i värde och såld, 
detta har orsakat ett negativt eget kapital i bolaget som behöver återställas till minst 
aktiekapitalet. Det har lämnats förslag i ett eget tjänstemannautlåtande att aktiekapitalet ska 
vara 35 tkr och beräkningar har gjorts med utgångspunkt av att detta förslag bifallits. 
 
SMI har ett lån hos Kommuninvest på 7,8 mnkr som beräknas amorteras med 4 500 000 
kronor med hjälp av inkommen köpeskilling, bolaget har också kvarvarande framtida 
kostnader på ca 100 000 kronor som ännu inte inkommit och slutligen har bolaget ett negativt 
eget kapital på 3,2 mnkr. Bolaget har också ett banksaldo på ca 4,7 mnkr. 
Ovanstående ger att SMI behöver ett aktieägartillskott för att kunna återställa det egna 
kapitalet till minst aktiekapital och förslaget är att Storfors kommun lämnar ovillkorat 
aktieägartillskott med 2 600 000 kronor samt ett villkorat aktieägartillskott till SMI på 700 
000, och som motprestation övertar resterande lån hos Kommuninvest med 3 300 000 kronor. 
Det ovillkorade aktieägartillskottet blir bundet i SMI medan det villkorade kan betalas tillbaka 
till kommunen i en framtid, om möjlighet skulle finnas. 
 
Aktieägartillskottet hamnar, i kommunens räkenskaper, som en ökning av värdet på andelarna 
i SMI och behöver skrivas ner till lämpligtvis aktiekapitalet i kommunens bokföring. 

Finansiering 
Nedskrivning av andelar i AB Storfors Mark- och Industrifastigheter belastar ansvar 120 
ekonomichef och verksamhet 9225 finansiell verksamhet, räntan avseende övertagna lån 
kommer att belasta samma ansvar och verksamhet. Övertagna lån kommer att läggas i 
balansräkningen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Att lämna ovillkorat aktieägartillskott på 2,6 mnkr samt villkorat aktieägartillskott på 700 tkr 
till AB Storfors Mark- och Industrifastigheter i form av övertagande av lån i Kommuninvest 
med belopp 3,3 mnkr samt att skriva ner värdet på kommunens andelar i AB Storfors Mark- 
och Industrifastigheter till aktiekapitalets nominella belopp. 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist 
Annette Olsson 
Styrelsen i AB Storfors Mark- och Industrifastigheter 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-10-29 
Diarienummer 
KS/2021:451 

SMI Diarium 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-11-23 
Diarienummer 
KS/2021:278 

Handläggare:  
Lennart Aronsson 
Kommunsekreterare 
 
Tjut - Ansökan om partistöd Vänsterpartiet i Storfors 
2021 
Diarienummer: KS/2021:278 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 

I kommunallagen 4 kap. § 32 framgår det att beslut om att beslut om att betala ut partistöd  
ska fattas minst en gång per år. 
 
I kommunallagen 4 kap. § 31 framgår det att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet används för det ändamål som anges i kommunallagen 4 
kap. § 29. En redovisningsblankett finns framtagen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-28 § 121 samt bilaga 3 om regler för kommunalt 
partistöd i Storfors kommun. 
 
Redovisning, granskning och utbetalning 
I bilaga 3 KF 2019-02-28 § 121 Regler för kommunalt partistöd i Storfors kommun § 5 står 
det följande: 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap. 29 § första stycket. 
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.  
Redovisningen ska gälla för perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter räkenskapsårets gång.  
Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter  
och aktiviteter som genomförts i kommunen för partistödet eller 
verksamhetsredogörelse. 
I redovisningen bör även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av 
partiorganisationen utanför Storfors kommun samt vilka motprestationer som erhållits. 
 
Enligt § 6 Om ett parti inte lämnar redovisning eller granskningsintyg till kommunstyrelsen 
enligt Kommunallagen 4 kap § 31 utbetalas inget partistöd för nästkommande år.  
 
 
Enligt kommunallagen 4 kap. § 31 ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att ett partistöd används för det ändamål som anges i kommunallagen 4 kap § 29. Vidare 
ska ett granskningsintyg bifogas.    
 
 
 
 
 
 



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-11-23 
Diarienummer 
KS/2021:278 

Finansiering 
Ansvar 100 Verksamhet 1110 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från Vänsterpartiet i Storfors, 2021-06-17. 
Balansrapport Vänsterpartiet i Storfors. 
Revisionsberättelse Vänsterpartiet i Storfors. 
Redovisning av partistöd 2020 Vänsterpartiet i Storfors.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
1. Utbetala Partistöd 2021 till Vänsterpartiet i Storfors. 
 
2. Finansieras från ansvar 100 och Verksamhet 1110. 
 
____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Lars-Erik Carlsson (V) 
Annette Olsson 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-11-23 
Diarienummer 
KS/2021:280 

Handläggare:  
Lennart Aronsson 
Kommunsekreterare 
 
Tjut - Ansökan om partistöd Moderata samlingspartiet i 
Storfors  2021 
Diarienummer: KS/2021:280 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 

I kommunallagen 4 kap. § 32 framgår det att beslut om att beslut om att betala ut partistöd  
ska fattas minst en gång per år. 
 
I kommunallagen 4 kap. § 31 framgår det att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet används för det ändamål som anges i kommunallagen 4 
kap. § 29. En redovisningsblankett finns framtagen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-28 § 121 samt bilaga 3 om regler för kommunalt 
partistöd i Storfors kommun. 
 
Redovisning, granskning och utbetalning 
I bilaga 3 KF 2019-02-28 § 121 Regler för kommunalt partistöd i Storfors kommun § 5 står 
det följande: 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap. 29 § första stycket. 
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.  
Redovisningen ska gälla för perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter räkenskapsårets gång.  
Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter  
och aktiviteter som genomförts i kommunen för partistödet eller 
verksamhetsredogörelse. 
I redovisningen bör även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av 
partiorganisationen utanför Storfors kommun samt vilka motprestationer som erhållits. 
 
Enligt § 6 Om ett parti inte lämnar redovisning eller granskningsintyg till kommunstyrelsen 
enligt Kommunallagen 4 kap § 31 utbetalas inget partistöd för nästkommande år.  
 
 
Enligt kommunallagen 4 kap. § 31 ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att ett partistöd används för det ändamål som anges i kommunallagen 4 kap § 29.  
Vidare ska ett granskningsintyg bifogas.  
 
 
 
 



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-11-23 
Diarienummer 
KS/2021:280 

Finansiering 
Ansvar 100 Verksamhet 1110 

Beslutsunderlag 
Ansökan Partistöd 2021 Moderata Samlingspartiet i Storfors, 2021-06-23. 
Revisionsberättelse Storfors Moderata Samlingsparti, daterade 2021-02-25. 
Redovisning av partistöd 2020. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
1. Utbetala Partistöd 2021 till Moderata samlingspartiet i Storfors. 
 
2. Finansiering ansvar 100 Verksamhet 1110 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Peter Farrington (M) 
Annette Olsson 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-11-23 
Diarienummer 
KS/2021:277 

Handläggare:  
Lennart Aronsson 
Kommunsekreterare 
 
Tjut - Ansökan om partistöd Kristdemokraterna 2021 
Diarienummer: KS/2021:277 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 

I kommunallagen 4 kap. § 32 framgår det att beslut om att beslut om att betala ut partistöd  
ska fattas minst en gång per år. 
 
I kommunallagen 4 kap. § 31 framgår det att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet används för det ändamål som anges i kommunallagen 4 
kap. § 29. En redovisningsblankett finns framtagen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-28 § 121 samt bilaga 3 om regler för kommunalt 
partistöd i Storfors kommun. 
 
Redovisning, granskning och utbetalning 
I bilaga 3 KF 2019-02-28 § 121 Regler för kommunalt partistöd i Storfors kommun § 5 står 
det följande: 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap. 29 § första stycket. 
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.  
Redovisningen ska gälla för perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter räkenskapsårets gång.  
Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter  
och aktiviteter som genomförts i kommunen för partistödet eller 
verksamhetsredogörelse. 
I redovisningen bör även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av 
partiorganisationen utanför Storfors kommun samt vilka motprestationer som erhållits. 
 
Enligt § 6 Om ett parti inte lämnar redovisning eller granskningsintyg till kommunstyrelsen 
enligt Kommunallagen 4 kap § 31 utbetalas inget partistöd för nästkommande år.  
 
Enligt kommunallagen 4 kap. § 31 ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att ett partistöd används för det ändamål som anges i kommunallagen 4 kap § 29. Vidare 
ska ett granskningsintyg bifogas.  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-11-23 
Diarienummer 
KS/2021:277 

Finansiering 
Ansvar 100 Verksamhet 1110 

Beslutsunderlag 
Följebrev till ansökan om partistöd 
Ansökan från Kristdemokraterna om Partistöd 2021 
Revisionsberättelse 
Bokslut 2020 
Redovisning av partistöd 2020, Kristdemokraterna i Storfors, 2021-11-14 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
1. Utbetala Partistöd 2021 till Kristdemokraterna i Storfors. 
 
2. Finansiering sker genom ansvar 100 och verksamhet 1110. 
 
 
____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Monica Ståhl (KD) 
Annette Olsson 
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