
KALLELSE Sida 1 (5) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-24 
 

Kallelse 
Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde.  
Ersättarna underrättas om sammanträdet. 
 
Tid: 2022-10-31, Börjar efter Budgetberedningens sammanträdes slut 
 
Plats: Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors 
 
 Ärenden Dnr Paragraf Tjänsteperson 

1 Val av protokollsjusterare      

2 Godkännande av 
föredragningslistan 

     

3 Meddelanden KS/2022:311, 
KS/2021:549 

   

4 Kommunstyrelsens 
granskning av 
ledningssystemet 

KS/2021:554  Kommunchef 
Johan Rosqvist 

5 Anmälan om 
delegationsbeslut 

KS/2021:564    

6 Ekonomi/månadsrapport      

7 Delårsrapport Storfors 
kommun 2022 

KS/2022:6  Ekonomichef 
Annette Ohlsson 

8 Skattesats 2023 KS/2022:7 KSAU § 89 Ekonomichef  
Annette Olsson 

9 Revisionsberättelse och 
ansvarsfrihet 2021 för 
Värmlands läns 
vårdförbund 

KS/2022:288 KSAU § 102 Ekonomichef  
Annette Olsson 
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KOMMUN Datum 

2022-10-24 
 

 Ärenden Dnr Paragraf Tjänsteperson 

10 Årsredovisning 2021 för 
Värmlands läns 
vårdförbund 

KS/2022:288 KSAU § 103 Ekonomichef 
Annette Olsson 

11 Remissvar: Samråd om nya 
miljökvalitetsnormer inom 
delar av Gullspångsälvens 
avrinningsområde - 
Västerhavets vatten distrikt 

KS/2022:282 KSAU § 105 Samordnare 
Gullspångsälvens 
vattenvårdsförbund och 
vattenråd  
Elaine Viklund 

12 Rapportering ej verkställda 
beslut/avbrott i 
verkställighet Q2 

KS/2022:190 KSIU § 73 Verksamhetschef  
Vård och stöd 
Margareta Albèrt 

13 Beslut om avslut av bistånd 
enligt LSS 

KS/2022:323  Verksamhetschef  
Vård och stöd 
Margareta Albèrt 

14 Remiss av betänkande 
Nästa steg - Ökad kvalitet 
och jämställdhet i Vård och 
omsorg för äldre personer 

KS/2022:250 KSAU § 99 Verksamhetschef  
Vård och stöd  
Margareta Albèrt 

15 Tertialrapport 2 - 
Redovisning avvikelser, 
missförhållande IFO 2022 

KS/2022:33 KSAU § 100 Verksamhetschef  
Vård och stöd 
Margareta Albèrt 

16 Kostnader för tillfälliga 
färdtjänstresor mellan 
korttidsboende och ordinärt 
boende. 

KS/2022:283 KSAU § 101 Verksamhetschef  
Vård och stöd 
Margareta Albèrt 

17 Svar på motion 
"Samverkan med 
Karlskoga/Degerfors 
gällande övertagande/delvis 
ägande av Karlskoga 
sjukhus 

KS/2021:69 KSAU § 98 Verksamhetschef  
Vård och stöd 
Margareta Albèrt 
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KOMMUN Datum 

2022-10-24 
 

 Ärenden Dnr Paragraf Tjänsteperson 

18 Svar på motion från 
Kristdemokraterna i 
Storfors om inrättande av 
Frivillig resursgrupp (FRG) 
i Storfors kommun 

KS/2020:525 KSAU § 108 Säkerhetssamordnare 
Michael Björklund 

19 Svar på motion från Stefan 
Valentin Larsson (M) om 
ökad rörlighet på 
fastighetsmarknaden 

KS/2020:551 KSAU § 96 Enhetschef  
Teknisk drift  
Jukka Mäenpää 

20 Svar på motion från Stefan 
Valentin Lasson (M) 
Trafikförbättringsåtgärder 

KS/2021:71 KSAU § 97 Enhetschef  
Teknisk drift  
Jukka Mäenpää 

21 Svar på motion från Peter 
Farrington (M) om 
upprättande och utförande 
av en 5 årig 
asfalteringsplan 

KS/2020:549 KSAU § 95 Enhetschef  
Teknisk drift  
Jukka Mäenpää 

22 Rivning av fastighet 
snickeripaviljongen 

KS/2022:285 KSAU § 94 Enhetschef  
Teknisk drift  
Jukka Mäenpää 

23 Granskning Detaljplan för 
del av Alkvettern 2:96 
Kyrkstens skola m.fl. 

KS/2021:206  Enhetschef  
Teknisk drift  
Jukka Mäenpää 

Kompletterande 
handlingar utsänds när 
vi fått dem från Metria. 

24 Revidering av 
handläggningskostnad 
(timtaxa) för 
miljöbalkstillsyn och 
närliggande områden 

KS/2022:326  Enhetschef  
Miljö Tillväxt och 
tillsynsförvaltningen 
Lars Viitanen 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-24 
 

 Ärenden Dnr Paragraf Tjänsteperson 

25 Revidering av 
handläggningskostnad 
(timtaxa) för offentlig 
kontroll inom 
livsmedelsområdet 

KS/2022:327  Enhetschef  
Miljö Tillväxt och 
tillsynsförvaltningen 
Lars Viitanen 

26 Revidering av taxa för 
offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 

KS/2022:328  Enhetschef  
Miljö Tillväxt och 
tillsynsförvaltningen 
Lars Viitanen 

27 Revidering av taxa för 
prövning och tillsyn inom 
miljö, hälsoskydd och 
närliggande områden 

KS/2022:329  Enhetschef  
Miljö Tillväxt och 
tillsynsförvaltningen 
Lars Viitanen 

28 Plan mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande 
behandling. 

KS/2022:12 KSAU § 90 Skolchef  
Anneli Izindre 

29 Utvärdering elevhälsoplan 
läsåret 2021-2022 

KS/2022:9 KSAU § 91 Skolchef  
Anneli Izindre 

30 Elevhälsoplan för 
skolverksamheten i 
Storfors kommun läsåret 
2022-2023 

KS/2022:10 KSAU § 92 Skolchef  
Anneli Izindre 

31 Avfallstaxa 2023 Storfors 
kommun 

KS/2022:183 KSAU § 93 Miljöstrateg  
Andreas Eriksson 
Karlskoga kommun 

32 Dagverksamhet för 
personer med 
demensdiagnos 

KS/2022:251 KSAU § 104 Enhetschef  
Hälso- och sjukvård 
Jörgen Dahl Larsson 

33 Remiss Handlingsplan 
digital infrastruktur 

KS/2022:205 KSAU § 106 Kommunchef  
Johan Rosqvist 
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KOMMUN Datum 

2022-10-24 
 

 Ärenden Dnr Paragraf Tjänsteperson 

34 Utökad Borgen för Storfors 
Sport-aktivitetscenter 

KS/2021:476 KSAU § 107 Kommunchef  
Johan Rosqvist  

Ekonomichef  
Annette Olsson 

35 Budget 2023,  
plan 2024-2025 

KS/2022:4  Ekonomichef 
Annette Olsson 

Handlingar utsänds 
senare. 

36 Samlokalisering av 
förskolelokaler 

KS/2022:338  Skolchef 
Annelie Izindre 

 
 
Hans Jildesten (S) 
Ordförande



 MEDDELANDE 

Box 423, 701 48 Örebro 

Telefon 010-788 50 00  ●  registrator@ivo.se 

www.ivo.se  ●  Org.nr 202100-6537 
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2022-10-05 Dnr 3.5.1-35495/2022-1 

 Kommunstyrelsen 

Meddelande om inspektion och begäran om 
uppgift i pågående tillsyn av särskilt boende 
för äldre 
 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ansvar för tillsyn över verksamheter 

inom hälso- och sjukvården enligt 7 kap. 1 och 3 §§ patientsäkerhetslagen 

(2010:659), PSL. I det uppdraget ingår bl.a. att utöva tillsyn av medicinsk vård och 

behandling för äldre på särskilt boende (SÄBO). 

Det övergripande syftet med tillsynen är att äldre ska få en god och säker vård. I 

tillsynen kontrolleras också att vårdgivarna fullgör sina skyldigheter enligt 

patientsäkerhetslagen och bedriver ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. I det 

ingår bland annat att vårdgivarna ska planera, leda och kontrollera verksamheten på 

ett sätt som leder till att kravet på god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen 

upprätthålls. Vårdgivaren ska också vidta de åtgärder som behövs för att förebygga 

att patienter drabbas av vårdskador samt utreda händelser som har medfört eller 

hade kunnat medföra en vårdskada . (5 kap. 1 och 4 §§ hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30), HSL, och 3 kap. 1 - 3 §§ PSL)  

Som en del i tillsynen har IVO granskat och genomfört dataanalyser av journaler 

från SÄBO i Sveriges kommuner. IVO har även granskat och analyserat svar på 

enkäter som besvarats av patienter/närstående, vård- och omsorgspersonal, 

sjuksköterskor samt verksamhetsföreträdare. Därutöver har IVO kännedom om  

tidigare tillsyner, inkomna tips, upplysningar, klagomålsärenden och anmälningar 

enligt lex Maria. 

Under juni 2022 har IVO vid digitala informationsmöten redovisat vad tillsynen 

hittills visat på nationell nivå och publicerat en delrapport om identifierade 

utvecklingsområden. https://ivo.se/publicerat-material/nyheter/2022/ivo-

presenterar-delresultat-av-granskning-av-sarskilda-boenden-for-aldre/ 

Tillsyn av kommunal hälso- och sjukvård  
I den fortsatta tillsynen kommer IVO att genomföra inspektioner i Sveriges 

samtliga kommuner. Vid inspektionen kommer IVO att främst granska följande 

områden beträffande patientsäkerhet; dokumentation och kontinuitet, äldre och 

läkemedel, vård i livets slutskede samt individuell bedömning av vårdbehov och 

personalens kompetens.  

https://ivo.se/publicerat-material/nyheter/2022/ivo-presenterar-delresultat-av-granskning-av-sarskilda-boenden-for-aldre/
https://ivo.se/publicerat-material/nyheter/2022/ivo-presenterar-delresultat-av-granskning-av-sarskilda-boenden-for-aldre/
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IVO kommer att intervjua patienter och sjuksköterskor samt ha dialogmöte med 

ledningen. Vid möte med ledningen kommer IVO att föra dialog om vad som 

framkommit i tillsynen i er kommun. Se bifogat dokument.  

Genomförande  

För att underlätta genomförandet av inspektionen ber IVO att ni utser en 

kontaktperson samt lämnar kontaktuppgifter till denna (se begäran nedan). IVO 

kommer att kontakta utsedd person för att planera inspektionen mer i detalj. 

Inspektionen kommer att genomföras på följande sätt: 

 

• Intervjuer med 2-6 patienter som bor på kommunens SÄBO.  

• Gruppintervju med sjuksköterskor som arbetar med hälso- och 

sjukvårdsinsatser på kommunens SÄBO.  

• Dialog med ansvarig ledning för hälso- och sjukvården; nämndens ordförande, 

socialchef eller motsvarande befattning, verksamhetschef enligt hälso- och 

sjukvårdslagen och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).  

 

IVO planerar att genomföra inspektionen under vecka 45 i er kommun.  

Begäran 
För att kunna planera tillsynen begär IVO uppgift om namn och kontaktuppgifter 

(e-post och telefonnummer) på kontaktperson. Denna uppgift vill IVO ha in via e-

post registrator@ivo.se eller katarina.waldenborg@ivo.se senast den 12 oktober 

2022.  

 

OBS! Vid kontakt med IVO ange dnr 3.5.1-35495/2022. 

 

Vid eventuella frågor kontakta inspektören: 

 på telefon 010-788 50 00 eller via e-post katarina.waldenborg@ivo.se  

 

För Inspektionen för vård och omsorg  

Katarina Waldenborg 

Inspektör 

 

Bilaga: Redovisning kommun 

mailto:registrator@ivo.se


Hej,
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har en pågående tillsyn av den kommunala hälso- och sjukvården för
personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO). Syftet med tillsynen är att ta reda på om det finns
förutsättningar att ge god och säker vård för personer som bor på SÄBO.

I juni presenterade IVO det nationella resultatet av tillsynen för Sveriges kommuner. I augusti publicerades
också en delrapport av det nationella resultatet. I den här presentationen ges en sammanställning av de
risker som framkommit för er kommun utifrån journalgranskning och enkätresultat.

Sammanställningen berör tillsynsområdena individuell bedömning och kompetens, dokumentation och
kontinuitet, läkemedel samt vård i livets slutskede.

Varje område har färgmarkerats baserat på en sammanvägd riskbedömning. Riskbedömningen är relativ,
alltså baserad på hur er kommuns resultat jämfört med andra kommuner. Riskbedömningen baseras främst
på den journalgranskning som IVO har genomfört (80%), men också på svaren från den enkät som skickats ut
till sjuksköterskor i kommunen (20%). Om er kommun saknar svar, eller har färre än tre svar, från
sjuksköterskeenkäten så baseras riskbedömningen endast på journalgranskningen.

IVO kommer att tillhandahålla en fördjupad version av detta underlag, med en redovisning av resultatet för
de specifika nyckeltal som ligger till grund för bedömningen inom respektive tillsynsområde, i samband med
den inspektion som kommer genomföras i er kommun.

https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2022/ivo-presenterar-delresultat-av-granskning-av-sarskilda-boenden-for-aldre/


Beskrivning av aktuella tillsynsområden
Individuell bedömning och kompetens
IVO konstaterar att många livsavgörande bedömningar av patienters hälsotillstånd, på SÄBO, görs av den
personal som har lägst kompetensnivå. Faktorer som bland annat påverkar är sjuksköterskans
ansvarsområde samt tillgången till läkare.

Kontinuitet och dokumentation
IVO konstaterar att bristande personalkontinuitet i kombination med bristande dokumentation medför
allvarliga patientsäkerhetsrisker. Faktorer som bland annat påverkar risken är antalet sjuksköterskor som
dokumenterat i patientens journal samt avsaknad av vårdplan för patientens vård och behandling.

Läkemedel
IVO konstaterar att det finns brister i läkemedelshantering för patienter på SÄBO. Faktorer som bland annat
påverkar risken är förekomsten av läkemedel som bör undvikas för äldre och avsaknad av
läkemedelsgenomgångar. Avsaknad av tillräckliga förutsättningar att genomföra delegerade uppgifter såsom
iordningställande av dosett och subkutana injektioner.

Vård i livets slutskede
IVO konstaterar att det finns brister kopplade till vård i livets slutskede. Faktorer som bland annat påverkar
är brist på dokumenterade brytpunktssamtal samt avsaknad av planering av vården i livets slutskede.



Riskbedömning för Storfors
Tillsynsområde Sammanvägning

Individuell bedömning och kompetens

Kontinuitet och dokumentation

Läkemedel

Vård i livets slutskede

Sammanvägd bedömning

Varje tillsynsområde har riskbedömts och resultatet illustreras med ljus till mörk
färgnyans. Stark färg indikerar hög risk i förhållande till andra kommuner.



Till politiker i nämnder med ansvar för  
barn- och utbildning, omsorg och måltidsservice

 
Offentliga måltidens dag – fira den 20 oktober!

I Sverige bjuder vi stora delar av befolkningen på mat varje dag. Dessa  
måltider, som vi firar på Offentliga måltidens dag, är en viktig byggsten  
i vårt demokratiska samhälle.
 
Har du tänkt på att de tre miljoner skattefinansierade måltider som varje dag serveras inom  
förskola, skola, vård och omsorg bidrar till mer än mat i magen? Dessa måltider kan stärka 
svensk matproduktion och vår krisberedskap. Måltiderna främjar god hälsa, utjämnar socio- 
ekonomiska skillnader och är en viktig del av människor liv, inte minst genom den struktur  
de ger åt dagen. Måltiderna möjliggör möten och samtal. Vid matborden byggs kunskap och  
värderingar formas. Gemensamma måltider förebygger ofrivillig ensamhet och utanförskap.  
De offentliga måltiderna är Sveriges viktigaste måltider. 

Ta tillfället i akt och lyft fram måltiderna i din kommun på Offentliga måltidens dag,  
den 20 oktober. Passa på att besöka en förskola/skola eller ett vård- och omsorgsboende och  
delta i gemenskapen kring en måltid.

Mer information om Offentliga måltidens dag finns på wwww.mattanken.se/omd 
Det är också här som verksamheterna anmäler sina aktiviteter för att vara med och fira.  
Tagga i sociala medier #måltid22. 

Vänliga hälsningar 

Maria Lindsäth, ordförande  
för MATtankens styrgrupp 
och enhetschef, Jordbruksverket

MATtanken främjar samverkan mellan aktörer med syfte att på olika sätt 
bidra till hållbara offentliga måltider. Projektet drivs av Landsbygdsnätverket 
och ägs av Jordbruksverket. Det är ett EU-finansierat projekt, medfinansierat 
av Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges konsumenter. 

Kontakta oss: mattanken@jordbruksverket.se  
Hemsida: www.mattanken.se

Den 30 augusti 2022

Eva Sundberg, projektledare  
för MATtanken och sakkunnig kring  
mat/måltider, Jordbruksverket



Rapport kö till boenden 
 
 Särskilt boende Korttidsvistelse Betalningsansvar 

Datum Antal 
personer 

som 
väntar på 

plats 

Besluts-
datum/ 
kommentar 

Verkställt 
datum 

Där av 
personer 

som väntat 
mer än 3 
månader 

Antal 
personer 

som 
väntar 

på plats 

Besluts-
datum/ 
kom-

mentar 

Verkställt 
datum 

Där av 
personer 

som väntat 
mer än 3 
månader 

Antal 
personer 

Aktuell 
kostnad 

2022-10-24        1 2022-10-19  
 

       0 
 

     

        1 2022-10-19   
 

      

        1 2022-10-07  
 

 
 

      

   
 

        

 
 

          

           
           

 
 

Summa 
totalt 

 
3    0      

  
 
Beläggning: 2022-10-24    Sjögläntan: 35/40        Humlegården: 10/11      Korttidsplats: 6/8             
 
 
Kommentar: Två av kunderna som vistas på korttiden är beviljade Säbo och kommer flytta så snart som möjligt. 
  



 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Storfors kommun
2022-08



Inskrivna arbetslösa, augusti 2022 som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Länen

Län

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Södermanlands län 9,2% -1,1

Gävleborgs län 8,7% -0,8

Skåne län 8,5% -1,2

Västmanlands län 8,1% -1,6

Blekinge län 7,7% -1,2

Kronobergs län 7,1% -1,3

Örebro län 7,0% -1,2

Östergötlands län 7,0% -0,9

Västernorrlands län 6,9% -1,0

Riket 6,6% -1,1

Värmlands län 6,5% -1,0

Stockholms län 6,4% -1,0

Uppsala län 6,3% -0,8

Västra Götalands län 5,9% -1,3

Dalarnas län 5,9% -0,8

Kalmar län 5,8% -1,1

Jönköpings län 5,3% -0,9

Hallands län 4,9% -1,0

Jämtlands län 4,5% -1,3

Norrbottens län 4,5% -1,0

Västerbottens län 4,4% -1,1

Gotlands län 4,2% -1,2

* Jämfört med samma månad 2021



Inskrivna arbetslösa, augusti 2022, som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Värmlands kommuner

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Säffle 9,5% -1,3

Filipstad 9,5% -0,5

Kristinehamn 8,4% -0,9

Grums 8,3% -0,4

Munkfors 7,4% -0,1

Riket 6,6% -1,1

Karlstad 6,6% -1,2

Storfors 6,6% -2,0

Värmlands län 6,5% -1,0

Eda 6,3% -2,2

Forshaga 6,3% -0,7

Hagfors 6,0% -1,2

Sunne 5,5% 0,1

Kil 5,3% -0,6

Årjäng 4,8% -1,2

Torsby 4,8% -0,7

Arvika 4,7% -1,2

Hammarö 3,8% -0,6

* Jämfört med samma månad 2021



Inskrivna arbetslösa, augusti 2022, som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Värmlands kommuner

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Kristinehamn 14,2% 0,0

Munkfors 14,2% 0,1

Säffle 13,5% -2,8

Forshaga 12,9% -2,0

Grums 12,0% 0,1

Filipstad 10,7% -1,0

Hammarö 10,0% -1,5

Hagfors 9,8% -4,0

Storfors 9,4% -7,3

Eda 9,3% -0,1

Värmlands län 9,2% -2,1

Riket 8,4% -1,9

Karlstad 8,3% -2,1

Kil 7,9% -6,0

Arvika 7,3% -3,2

Torsby 6,6% -2,8

Sunne 6,5% -1,0

Årjäng 4,9% -2,2

* Jämfört med samma månad 2021



Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 16-64 år,

2020-2022



Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 18-24 år,

2020-2022

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



Storfors kommun

Tid utan arbete



Storfors kommun

Arbetslösheten för olika grupper
augusti 2022



Storfors kommun

Kvarstående inskrivna som tillhör etableringen,

2020-2022

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



Antal inskrivna arbetslösa med en funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga, 2022-08



Utbildningsnivå för inskrivna arbetslösa, 

2022-08



Varsel Värmlands län
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KOMMUN 

 
INDIVID-FAMILJEOMSORG 

Datum 
2022-09-28 
 

Dokumentansvarig 
Verksamhetschef 

 
 

Rapport volymer och kostnader barn och unga –
2021/2022 
Placeringar 

Placeringar köpta platser totalt 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 412 073 5 
Februari 355 052 5 
Mars 376 754 4 
April 364 520 4 
Maj 377 910 4 
Juni 345 930 4 
Juli 344 686 3 
Augusti 338 086 3 
September 376 510 4 
Oktober 414 157 4 
November 406 410 4 
December 412 824 4 
Summa 4 524 912  
Januari 423 821 4 
Februari 387 306 4 
Mars 302 949 4 
April 248 518 3 
Maj 345 419 5 
Juni 324 156 5 
Juli 280 416 3 
Augusti 243 686 3 
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 2 556 271  
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Från april 2020 uppdateras rapporter med att visa typ av placeringar, d.v.s. rapporteras om en 
placering är institutions placering eller om det är placering i konsulentstött familjehem 
 

Institutions placeringar 2021/2022 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 192 200 1 
Februari 202 828 1 
Mars 235 631 1 
April 228 030 1 
Maj 235 631 1 
Juni 228 030 1 
Juli 232 931 1 
Augusti 226 331 1 
September 269 630 2 
Oktober 303 631 2 
November 297 030 2 
December 306 931 2 
Summa 2 958 834  
Januari 372 836 3 
Februari 341 376 3 
Mars 251 964 3 
April 199 218 2 
Maj 215 729 2 
Juni 213 645 2 
Juli 168 351 1 
Augusti 112 266 1 
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 1 875 385  
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Placeringar i konsulentstött familjehem 2021/2022 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 219 873 4 
Februari 152 224 4 
Mars 141 123 3 
April 136 490 3 
Maj 142 279 3 
Juni 117 900 3 
Juli 111 755 2 
Augusti 111 755 2 
September 106 880 2 
Oktober 110 526 2 
November 109 380 2 
December 105 893 2 
Summa 1 566 078  
Januari 50 985 1 
Februari 45 930 1 
Mars 50 985 1 
April 49 300 1 
Maj 129 690 3 
Juni 110 511 3 
Juli 112 065 2 
Augusti 131 421 2 
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 680 887  
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Placeringar familjehem 2021/2022 
Placeringar familjehem egen regi totalt (inkl. vårdnadsöverflyttade) 

Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 438 899 17 
Februari 418 034 15 
Mars 418 234 15 
April 418 039 15 
Maj 414 298 15 
Juni 411 432 15 
Juli 378 663 13 
Augusti 394 985 14 
September 423 076 15 
Oktober 408 952 15 
November 408 952 15 
December 408 952 15 
Summa 4 942 517  
Januari 408 974 15 
Februari 413 784 15 
Mars 363 184 15 
April 376 745 15 
Maj 364 386 16 
Juni 379 151 16 
Juli 374 271 16 
Augusti 358 842 15 
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 3 039 338  
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Från april 2020 uppdateras rapporter med att visa om placering är i familjehem i eget regi eller 
om det är frågan om vårdnadöverflyttade placering.  

Familjehem i egen regi 2021/2022 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 303 251 10 
Februari 282 385 8 
Mars 282 585 8 
April 282 390 8 
Maj 280 935 8 
Juni 278 511 8 
Juli 245 742 6 
Augusti 262 065 7 
September 290 156 8 
Oktober 276 032 8 
November 276 032 8 
December 276 032 8 
Totalt 3 336 116  
Januari 276 054 8 
Februari 280 864 8 
Mars 214 552 8 
April 158 936 7 
Maj 207 253 8 
Juni 222 018 8 
Juli 217 138 8 
Augusti 201 709 7 
September   
Oktober   
November   
December   
Totalt 1 778 525  
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Vårdnadsöverflyttade placeringar 2020/2021 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 135 649 7 
Februari 135 649 7 
Mars 135 649 7 
April 135 649 7 
Maj 133 363 7 
Juni 132 920 7 
Juli 132 920 7 
Augusti 132 920 7 
September 132 920 7 
Oktober 132 920 7 
November 132 920 7 
December 132 920 7 
Summa 1 606 401  
Januari 132 920 7 
Februari 132 920 7 
Mars 148 632 7 
April 217 809 8 
Maj 157 133 8 
Juni 157 133 8 
Juli 157 133 8 
Augusti 157 133 8 
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 1 260 812  

 
  

133 133
149

218

157 157 157 157

0

50

100

150

200

250

jan 22 feb 22  mar 22  apr 22 maj 22 jun 22  jul 22 aug 22 sep 22 okt 22 nov 22 dec 22

Vårdnadsöverflyttade, utfall tkr/mån



Ekonomiskt bistånd  2017 - 2022 i tkr/mån

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

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

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

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

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

2021 247 217 294 214 219 256 247 229 230 232 258 271 2913 243 4000
2022 198 151 303 191 182 243 201 167 1636 204 3500

Ekonomiskt bistånd  2017 - 2022 i tkr/mån
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INDIVID-FAMILJEOMSORG 

Datum 
2022-09-28
  

Dokumentansvarig 
verksamhetschef 

 
 

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

Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 90 558 2 
Februari                            64 120                         1 
Mars 101 920 2 
April 60 700 2 
Maj 0 0 
Juni 0 0 
Juli 0 0 
Augusti 0 0 
September 0 0 
Oktober 0 0 
November 0 0 
December 0 0 
Summa 317 298  
Januari 0 0 
Februari 64 900 1 
Mars 25 280 1 
April 75 840 1 
Maj 58 144 1 
Juni 0 0 
Juli 0 0 
Augusti 0 0 
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 224 164  
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 HR-avdelningen 

 

 

Statistikredovisning sjukfrånvaro 2022-08 
 

Sjukfrånvaron för augusti 2022 var 7,11 % jämfört med 6,49 % augusti 2021. 

 

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

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

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

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

nyckeltal i Kolada.se 

 

 

 
 

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

och magsjuka som bakomliggande årstidsrelaterade orsaker. Sjukfrånvaron har under åren 

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

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

19.  
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Statistik från Sveriges kommuner och regioner visar att Storfors kommun under år 2021 hade 

lägst sjukfrånvaro i åldersgruppen > 30 år bland landets kommuner, 2,7 % jämfört med 

medelvärde 6,9 % för samtliga kommuner. 

 

 
 

 

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

medelvärdet för Sveriges kommuner (total sjukfrånvaro). 
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Flerårsstatistik från Kolada.se.  

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

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

 

 

 
 

Faktorer som påverkar sjukfrånvarostatistiken 

Arbetsgivarens sjukfrånvarostatistik påverkas av i vilken utsträckning utköp av sjukskrivna 

medarbetare genomförs. Storfors kommun har en låg frekvens gällande utköp av sjukskrivna 

medarbetare.  

 

Förebyggande arbete för sänkt sjukfrånvaro 

 
Personalrond 

Arbetsgivaren och företagshälsovården bedriver en pågående insats för att minska 

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

av företagshälsovården för uppföljande medicinsk bedömning vid upprepad 

korttidssjukfrånvaro. Vid behov genomförs rehabiliteringsmöte med chef och medarbetare för 

individuell bedömning och eventuell insats/rehabiliteringsplan upprättas. Ett förebyggande 

arbete bedrivs också genom att kommunens hälsoutvecklare under våren 2022 genomfört 

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

Medarbetarenkät  

En del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är medarbetarenkäten och det efterföljande 

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

resurser finns skyddsombud, företagshälsovård och HR-avdelningen. Enkätfrågorna fokuserar 

på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) inom områden som arbetsbelastning, 

ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling och är framtagen av Prevent. Enkäten 
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omfattar nio områden med 56 frågor och tar omkring tio minuter att besvara. Svaren är 

anonyma. I enkäten ingår också nio delfrågor tillsammans utgör nyckeltalet HME, Hållbart 

medarbetarengagemang, som Sveriges kommuner och regioner utarbetat. Resultaten från 

enkäten visar att Storfors kommun under de tre senaste enkätomgångarna fått en toppnotering 

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

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

Under december 2021 har en medarbetarenkät genomförts. Resultatet för kommuntotal visar 

ett fortsatt högt HME-resultat. Syftet med HME-modellen är tredelat: 

 Att möjliggöra analyser av den egna organisationens arbetsgivarpolitik utifrån 

aspekten medarbetarengagemang. 

 Att möjliggöra transparenta jämförelser av arbetsgivarpolitiken mellan olika 

kommuner och regioner utifrån aspekten medarbetarengagemang. 

 Att möjliggöra analyser av kopplingen mellan arbetsgivarpolitik – utifrån aspekten 

medarbetarengagemang – och verksamhetsresultat på lokal och central nivå. 

Jämförelsemöjligheterna skapas genom att enkätsvaren redovisas i Kolada, som är en 

nyckeltalsdatabas för kommuner och regioner. För att skapa ett underlag för styrning av de 

delar av arbetsgivarpolitiken som handlar om att stärka medarbetarengagemanget riktar HME-

enkäten in sig på områdena motivation, ledarskap och styrning. 

Förutom medarbetarenkäten så finns också obligatoriska forum för arbetsmiljösamverkan i 

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

Storfors kommuns samverkansavtal. 

 

Daniel Bekking 

Personalchef 

https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/uppfoljninganalys/hallbartmedarbetarengagemanghme.hme.html
https://intranet.storfors.se/download/18.7f1aedeb14e64fcd26c78d8/1552548769940/Samverkansavtal.pdf
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Delegationsbeslut Utskrivet: 2022-10-24 09:57 
Utskrivet av: Cecilia Collin 
 

 
 
Beslutsdatum DNR Beslutsnummer Ärende Delegat Beslut 
2022-10-11 KS/2022:308 KSDEL/2022 § 13 Remiss gällande ändrade 

prövningsgrupper i 
nationella planen för 
vattenkraftsprövning, 
Asphyttan 

Johan 
Rosqvist 

Yttrande lämnat till Havs- och 
vattenmyndigheten enligt 
Delegationsordning 2020-11-02 
Punkt 33.2 

2022-10-17 KS/2022:331 KSDEL/2022 § 14 Delegationsbeslut 
kommunskytt 2022-2024 

Jukka 
Mäenpää 

Beslut om att utse Patrik 
Jakobsson 670403-6257 under 
tiden 2022-10-17 och 2024-10-
31 till kommunskytt enligt 
punkt 21 i Kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

2022-10-17 KS/2022:335 KSDEL/2022 § 15 Delegationsbeslut - Utdela 
skriftlig varning - Enheten 
Funktionsstöd 

Margareta 
Albért 

utfärdat skriftlig varning på 
grund av olovlig varning trots 
arbetsgivarens upprepade 
försök att nå den anställde 
 
Beslut fattat enligt 1:25 
delegationsordning antagen av 
kommunstyrelsen 2020-11-02 
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Delårsrapport Storfors kommun 2022 
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Delårsrapport Storfors kommun 2022 
Delårsrapport för Storfors kommun är nu upprättad för år 2022, perioden den avser är januari 
till och med augusti. Rapporten innehåller en prognos över resultatet för helåret 2022, det 
prognosticeras bli lite drygt 10 mnkr. Detta prognosticerade resultat återställer till fullo det 
negativa resultatet för år 2019. 
Resultat för perioden uppgår till ca 15,5 mnkr och beror dels på att verksamheterna dragit ner 
på kostnaderna jämfört med förra året, dels på att skatteintäkter och generella statsbidrag varit 
förhållandevis höga. En nedskrivning av andelarna i AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter har gett ett stort utslag på de finansiella kostnaderna. 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Godkänna delårsrapport för Storfors Kommun 2022. 

Beslutet ska skickas till 
Annette Olsson, Ekonomichef 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
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Befolkningsutveckling för Storfors kommun 

 
Vecka 35 hade Storfors Kommun 3 908 invånare enligt KIR, som tillhandahåller invånarantal 
löpande. 
SKR tillhandahåller en befolkningsprognos som visar att kommunens befolkning minskar till 3 720 
invånare år 2029. Antal barn i förskole- och skolåldern minskar från ca 660 barn till 605 barn enligt 
SKR:s framräkning. Enligt samma källa ökar antalet invånare i åldern 80+ från ca 269 personer till 
405 personer under samma tidsperiod.  

Förvaltningsberättelse  
Händelser i omvärlden påverkar Storfors kommun i hög grad. Kriget i Ukraina som medfört 
inflation och höga räntor, påverkar kostnaderna uppåt för kommunen. Det har inte blivit någon 
omfattande flyktingvåg från Ukraina, endast några få individer har kommit till kommunen som 
flyktingar, med anledning av kriget.  
Coronapandemin har präglat kommunens verksamheter ända sedan första halvåret 2020. 
Anpassningar för att skydda extra utsatta och minska smittspridning har behövts kvarstå. Detta 
innebär merkostnader för verksamheterna i form av högre sjukfrånvaro samt kostnader för 
skyddsmaterial, vilket dock har motverkats till viss del då ersättning för höga sjuklönekostnader 
erhållits med ca 1,7 mnkr.  
Nya miljööverenskommelser mellan länsstyrelsen och kommunerna har signerats. 
Storfors kommun har lämnat aktieägartillskott till det kommunägda AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter med 3,3 mnkr. 
Planuppdrag har inletts för Herrnäset avseende 20-talet fastigheter. 
Verksamhet Vård och Stöd har aviserat pension. 
Handpenning har erlagts av ASG för köp av mark. Marken ska användas till byggnation av 
konceptfabrik för landbaserad fiskproduktion. 
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Bidrag har beviljats från kommundelegationen med nästan 15 mnkr för att hjälpa till att få en 
ekonomi i balans. 
 
Sett till den förväntade utvecklingen avseende ekonomi och verksamhet så befinner sig 
kommunen i ett utmanande ekonomiskt läge och behöver sänka verksamheternas kostnader 
under de kommande åren. Detta dels för att möta de aviserade ökade kostnaderna för 
pensionskostnader, räntor och inflationens påverkan. Dels för att säkerställa en långsiktig 
förvaltning av tillgångar genom att skapa utrymme för investeringar, reinvesteringar och en god 
amortering av desamma. Dels även för att hantera befolkningsminskningen och den förändring i 
demografisk spridning vi ser framöver.  
 
Jerry Johansson tillträdde som ny VD i Stiftelsen Björkåsen i februari 2022. 
 
AB Storfors Mark- och Industrifastigheter har under året fått ett aktieägartillskott från Storfors 
kommun på 3 300 000. Aktieägartillskottet skedde genom att Storfors kommun övertog lån hos 
Kommuninvest motsvarande summan av aktieägartillskottet. Resterande del av AB SMI:s lån hos 
Kommuninvest löstes och bolaget har nu inga långfristiga skulder. Aktiekapitalet i bolaget har 
också sänkts till 35 000 kronor och varje andel i bolaget är därmed värd 100 kronor. En andra 
kontrollbalansräkning upprättades 2022-03-11 där det fastslogs att bolagets aktiekapital är till 
fullo återställt. Bolaget bedriver ingen verksamhet. 
 

Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål samt inriktningsmål 
Kommunfullmäktige har tre långsiktiga mål som listas nedan, i tillägg till dessa mål finns också tio 
inriktningsmål. Målen antogs inför år 2021 och fortsätter att gälla även under 2022. Redovisning 
för de långsiktiga målen samt inriktningsmålen sker i årsredovisningen. 
 

- En trygg och hållbar livsmiljö. Goda möjligheter för företagande. 
- En god ekonomisk hushållning där verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och 

ändamålsenligt samt egenfinansiera merparten av kommande investeringar. 
- Samarbeta med andra kommuner för kompetensmässiga och ekonomiska skäl. 

 

Kommunfullmäktiges finansiella mål 
Kommunfullmäktige beslöt om tre finansiella mål inför år 2021, dessa fortsätter att gälla även 
under 2022 och redovisas per delåret enligt nedan. 
 
Det genomsnittliga årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 

skall uppgå till 1,5 procent, +- 1 procentenhet under innevarande mandatperiod. 

Resultatet för 2022 uppgår, enligt prognos, till 10 034 tkr, detta ska ställas i relation till 

skatteintäkter och generella statsbidrag som prognosticeras uppgå till 278 646 tkr. Det ger att 

resultatet prognosticeras uppgå till 3,60 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för 2022. 

Genomsnittet för mandatperioden visar 0,73 % vilket uppfyller målet.  
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Likviditeten skall hållas på lägsta rimliga nivå (8 mnkr). Inlösen av pensionsskuld skall prioriteras 

före överskott, om investeringarna kan finansieras med likvida medel. 

Likviditeten har under året ökat med ca 10 mnkr. Investeringar under året har finansierats med 

likvida medel. Lån på 3,3 mnkr har övertagits från AB Storfors Mark- och Industrifastigheter som 

ersättning för aktieägartillskott och inga lån har amorterats. Det finns osäkerhet om tidpunkt för 

investeringar som det beslutats om politiskt, men en bedömning har gjorts att det finns en 

överlikvidet om ca 10 mnkr som inte kommer att behövas i närtid. Ett tjänstemannaförslag har 

lämnats till politiken om att använda överlikviditeten till att amortera av rörliga, långfristiga 

skulder. Alternativet med en inlösen av pensionsskuld binder överlikviditeten och en amortering 

är att föredra då det frigör låneutrymme. Båda åtgärderna minskar löpande kostnader, inlösen av 

pensionsskuld skulle minska kostnaderna mer än amortering men den ekonomiska osäkerheten 

för år 2023 och framåt gör att en bindning av likvida medel inte är önskvärt. Målet att hålla 

likviditeten på lägsta rimliga nivå bedöms uppnås för 2022. 

Den totala investeringsnivån under nuvarande mandatperiod skall vara högst 30 miljoner. 

Större investeringsvolymer därutöver planeras senare under perioden med bl.a. en investering i 

nybyggnation av Kyrkstens skola. 

I investeringsbudgeten ligger 30 mnkr för mandatperioden avseende kommunens verksamheter 

exklusive VA. Per delårsbokslut ligger 1,9 mnkr överutnyttjat i detta utrymme för 

mandatperioden. Fibreringen av kommunen har inte färdigställts och kommer att påverka 

investeringsbudgeten med ca 5,5 mnkr ytterligare. Målet för investeringsnivån bedöms inte 

uppnås för 2022. 

De finansiella målen avseende god ekonomisk hushållning visar att målen för likviditet och 

resultat prognosticeras att hållas. Men målet för investeringsnivå under mandatperioden kommer 

inte att hållas. De finansiella målen prognosticeras att uppfyllas till 2/3. 

 

Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som 

fastställts för den löpande verksamheten 
Redovisningen, i detta stycke, grundar sig på rapport driftverksamhet, samlad rapport. I budget 
för 2022 ingår 5 mnkr i KS oförutsett under enhet kommunledning som en post att fördela ut i 
verksamheterna, den har särredovisats i driftverksamhet, samlad rapport. Budgeterad 
återställning av tidigare års underskott har flyttats från platsen bland skatteintäkter till efter 
resultatet. 
 
De kommunövergripande enheterna politisk verksamhet, kommunledning, 
kommunikation/turism/näringsliv, kansliavdelning, personalavdelning samt ekonomiavdelning gör 
tillsammans ett underskott mot budget med ca 2,3 mnkr.  
Den politiska verksamheten drar över budget med 254 tkr. Detta beror dels på att bidraget för 
riksdagsval klassas som generellt och inte tillgodogörs enheten, dels att det tillkommer kostnader 
över det normala på grund av valarbetet. 

Årligt resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag

Prognos

Belopp i tkr 2019 2020 2021 2022 Genomsnitt

Skatteintäkter 178 831 182 369 193 040 197 873 752 113

Generella statsbidrag 68 626 79 324 79 552 80 773 308 275

Resultat -12 985 1 615 9 031 10 034 7 695

Förhållande -5,25% 0,62% 3,31% 3,60% 0,73%
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Vad gäller kommunledning prognosticeras det bli normala kostnader för färdtjänst, som varit 
sänkta under pandemin och det påverkar negativt mot den lägre kostnaden som det budgeterats 
med. Personalkostnaderna på kommunledningen är också högre än budgeterat, detta möts till 
viss del av beslutade medel från KS oförutsett. Att bidrag inte erhållits från kommundelegationen 
för anställning inom kommunledning påverkar också enheten negativt. Totalt drar 
kommunledning över budget med 1 587 tkr.  
KS oförutsett som inte är fördelat på någon enhet ligger kvar som outnyttjat budgetutrymme. 
Kansliavdelningen har inte tillsatt någon ny chef, men enheten utökas från och med november 
med en halvtidstjänst.  
Personalavdelningen anger en osäkerhet hur den nya upphandlingen om företagshälsovård 
kommer att falla ut, därför prognosticeras ett underskott med 111 tkr.  
Ekonomiavdelningen har tillsatt sin vakanshållna tjänst, men medel från kommundelegationen 
som räknats som delfinansiering har uteblivit, detta gör att enheten drar över budget med 391 
tkr.  
Enhet teknisk drift beräknas överskrida budget med ca 2 mnkr, det beror inte på någon specifik 
händelse utan är ett resultat av allmänt högre kostnadsläge. 
 
Förskola beräknas dra över budgeten med 837 tkr, inklusive extra budgetutrymme på 161 tkr från 
KS oförutsett. Enheten har högre intäkter än normalt med ca 950 tkr men också högre 
personalkostnad än budgeterat med 1 435 tkr. Övriga kostnader är ca 350 tkr högre än 
budgeterat beroende på fördelning av IT-kostnader samt köp av huvudverksamhet. 
Skolan kommer att göra ett bättre resultat än budgeterat med ca 2,4 mnkr. Cirka 2 mnkr av detta 
beror på ökade intäkter som bidrag ca 1 mnkr, (varav bidrag från 2017-2018 på 630 tkr) 
resterande intäktsökningar beror på försäljning av verksamhet till andra kommuner, ersättning för 
sjukskrivningar samt ökade intäkter för avgifter. Enheten har en personalkostnad som ligger ca 
200 tkr över budget. Övriga kostnader som understiger budgeterat med ca 660 tkr beroende på 
att enheten är en vinnande enhet vid fördelning av IT-kostnaderna samt att köp av 
huvudverksamhet hos andra aktörer har minskat. 
 
Området vård och stöd drar över budget med 12,2 mnkr. IFO barn och unga samt IFO vuxna 
prognosticeras få ett bättre resultat än budget med nästan 2,2 mnkr, detta trots att kostnaden på 
1,2 mnkr för hyran på det skyddade boendet flyttats till enheten IFO vuxna.  
IFO barn och unga prognosticeras göra ett bättre resultat än budget med 576 tkr. Det beror på att 
bidrag avseende 2021 inkommit som inte varit budgeterade, personalkostnader är lägre samt en 
placering på familjehem har fått lägre månadskostnad.  
IFO vuxna beräknas få ett bättre resultat än budget med nästan 1,6 mnkr beroende på en lägre 
kostnadsbild rakt över verksamheten. 
Funktionsstöd beräknas dra över budget med 1 339 tkr efter att budgetmedel från KS oförutsett 
på 662 tkr har nyttjats. Enheten förväntas totalt ha 370 tkr högre intäkter än budgeterat på grund 
av höga bidrag från försäkringskassan samt statlig ersättning för sjukskrivningar p.g.a. Covid -19. 
Samtidigt minskar intäkterna för det skyddade boendet med ca 800 tkr. Personalkostnaderna 
förväntas bli 1,4 mnkr över budget p.g.a. fler beviljade insatser. Verksamhetskostnaderna förutom 
personal förväntas bli ca 300 kr högre än budget p.g.a. IT-kostnader, assistansersättningar och 
avgift till försäkringskassan. 
Arbetsmarknad och etablering förväntas få ett bättre resultat än budget med 348 tkr. Detta 
främst beroende på lägre personalkostnader. 
Vård och omsorg gemensam kommer att dra över budget med 385 tkr, budgetutrymmet räckte 
inte till för att få plats med befintlig personalstyrka. Balanseringsposter i form av extra intäkter 
och negativa personalkostnader lades upp för att få budget i balans. 
Hemtjänst beräknas överskrida budget med 5 945 tkr. Det är främst personalkostnaderna som 
inte håller sig på budgeterad nivå. Man har också fått en större kostnad för IT i och med att det år 
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2022 fördelas efter budgetutrymme, 275 tkr. Kostnaderna för bilar är ca 326 tkr högre än 
budgeterat. 
Säbo beräknas dra över budget med 4,7 mnkr. 436 tkr av dessa är IT-kostnader, 
förbrukningsmaterial och livsmedel är också högre än budgeterat med ca 200 tkr. Intäkter för 
taxor, hyror och bidrag beräknas bli ca 2 mnkr högre än budgeterat. 
Kommunal hälso- & sjukvård beräknas dra över budget med 2 357 tkr. I budget räknades med ett 
bidrag som skulle finansiera utökning av 20 % tjänst inom anhörigverksamhet men det kommer 
inte att kunna tillgodoföras år 2022. Vikariekostnaderna år 2022 har också varit högre än för år 
2021 p.g.a. mindre personalstyrka medförde svårare anpassningar och därmed ökat behov av 
vikarier. Övriga kostnader är ca 180 tkr högre än budget, framför allt högre kostnader för 
hjälpmedel men också hyror av medicinrobotar. 
 
Tillväxt- och tillsynsnämnden förväntas dra över budget med 265 tkr. 32 tkr beror på IT-drift som 
inte funnits på enheten tidigare samt ökade kostnader för tillväxt- och tillsynsnämnden som 
aviserat om ett behov av tilläggsfakturering. 
VA tror på ett underskott på 304 tkr. Detta beror till stor del på lägre taxe-intäkter än budgeterat. 
Kommunmomsersättningen prognosticeras bli ca 400 tkr lägre än budgeterat. 
Reduceringen av arbetsgivaravgifter fortsätter för både pensionärer samt ungdomar och 
prognosticeras påverka resultatet positivt med 1,4 mnkr mer än budgeterat. 
Pensioner och löneskatt förväntas ge ett bättre resultat än budgeterat med 1,4 mnkr beroende på 
avstämning mot KPA:s underlag för pensionsskulder. 
 
Verksamheterna drar över tilldelat budgetutrymme, inklusive KS oförutsett, med ca 9,5 mnkr. 
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag överstiger budgeterat med 11 mnkr. Största tillskottet är 
slutavräkningarna som uppgår till ca 5,5 mnkr samt generella statsbidrag som uppgår till ca 3,6 
mnkr. Det största generella statsbidraget är ett stöd till befolkningsmässigt mindre kommuner 
som uppgår till ca 2,6 mnkr, övriga generella statsbidrag är skolmiljarden, statsbidrag för 
valmedverkan, utökad bemanning av sjuksköterskor samt stöd för ökade kostnader för 
finansiering. En negativ post bland intäkter är den för bidrag från kostnadsutjämningssystemet 
som understiger budget med ca 2,7 mnkr. En trolig orsak till detta är att de socioekonomiska 
förutsättningarna förbättrats i Storfors kommun, vilket vi också ser i tillgänglig statistik. 

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen 
Enligt nedanstående balanskravsuträkning, som baseras på prognosens helårsresultat, kan hela 
resultatet användas för återställning. Enligt redovisning av ackumulerade negativa resultat kan 
återstoden av 2019 års negativa resultat därmed återställas under 2022.  
 
Finansnettot understiger det budgeterade med ca 4,6 mnkr detta beror dels på nedskrivning av 
andelar i AB Storfors Mark- och Industrifastigheter, dels på att inflationen påverkar de finansiella 
kostnaderna avseende pensioner, dels på att räntan nu är på väg upp. 
 
Prognosticerat resultat understiger budgeterat med ca 3 mnkr, resultatet beror på att 
verksamheterna drar över sin budget och att de finansiella kostnaderna även de, överstiger 
budget. Men ökade skatteintäkter och generella statsbidrag väger emot så att differensen mot 
budgeterat resultat endast uppgår till ca 3 mnkr. 
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Balanskravsuträkning enligt prognos

Belopp i tkr

Prognos 

2022-08

Årets resultat, enligt prognos 10 034

Reducering av samtliga realisationsvinster

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet  

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

Orealiserade förluster i värdepapper

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper

Årets-/periodens resultat efter balanskravsjusteringar 10 034

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultat enligt prognos 10 034

Redovisning av ackumulerade negativa resultat prognos

Belopp i tkr 2019-12 2020-12 2021-12 2022-08

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 -12 985 -11 370 -2 339

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen prognos -12 985 1 615 9 031 10 034

+ Synnerliga skäl att inte återställa

+ Synnerliga skäl att inte återställa under en längre tid

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år -12 985 -11 370 -2 339 0

UB Synnerliga skäl som ska återställas (över längre tid)

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat prognos -12 985 -11 370 -2 339 0

varav från år 2019 - (återställs senast år 2022) -11 370 -2 339 0
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Kommunens Resultaträkning 
Sammanställda räkenskaper kan inte presenteras eftersom inte Stiftelsen Björkåsen upprättat 
bokslut per sista augusti. I nedanstående rapporter kommer därför endast kommunens siffror att 
redovisas. Balans- och resultaträkningar för koncernbolagen redovisas efter noterna, de 
ekonomiska rapporterna för AB Storfors Mark- och Industrifastigheter är avslutade med bokslut 
men alltså inte rapporterna för Stiftelsen Björkåsen. Stiftelsens rapporter är att betrakta som 
ögonblicksbilder ur redovisningen. 
 

 
 
Respektive bolags resultaträkningar redovisas efter noterna nedan 
 

Kommunens balansräkning 

 
 
 
 

 

RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

Belopp i tkr Not 2021-08 2022-08 Budget 2022 Prognos 2022

Verksamhetens intäkter 1 41 731 43 934 60 707 65 678

Verksamhetens kostnader 2 -206 001 -204 994 -307 654 -321 768

Avskrivningar 3 -5 836 -5 611 -8 225 -8 548

Verksamhetens nettokostnader -170 106 -166 672 -255 172 -264 638

Skatteintäkter 4 128 005 132 395 191 835 197 873

Generella statsbidrag och utjämning 5 51 588 53 883 75 715 80 773

Finansiella intäkter 6 515 650 5 205 1 285

Finansiella kostnader 7 -3 007 -4 696 -4 584 -5 259

Resultat före extraordinära poster 6 995 15 560 12 999 10 034

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Årets/periodens resultat 6 995 15 560 12 999 10 034

Kommun

BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)
TILLGÅNGAR (BELOPP I TKR)
Anläggningstillgångar

Kommun

Belopp i tkr Not 2021-12 2022-08

Immateriella anläggningstillgångar 8 236 192

Materiella anläggningstillgångar

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 161 787 159 588

   Maskiner och inventarier 10 8 585 8 001

   Pågående investeringar 11 2 076 3 700

Finansiella tillgångar 12 9 090 8 558

Summa anläggningstillgångar 181 774 180 038

Omsättningstillgångar

Belopp i tkr Not 2021-12 2022-08

Förråd, lager, exploateringsmark 13 34 105

Kortfristiga fordringar 14 23 747 28 505

Kassa och bank 15 30 687 41 176

Summa omsättningstillgångar 54 468 69 786

SUMMA TILLGÅNGAR 236 242 249 824
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Respektive bolags balansräkningar redovisas efter noterna nedan. 
 

 
 

 
 

 

 
 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Belopp i tkr Not 2021-12 2022-08

Eget kapital årets början 16 44 763 53 794

Periodens resultat 9 031 15 560

Summa eget kapital 53 794 69 354

Avsättningar

Belopp i tkr Not 2021-12 2022-08

Pensionsavsättningar 17 29 518 31 131

Summa avsättningar 29 518 31 131

Skulder

Belopp i tkr Not 2021-12 2022-08

Långfristiga skulder 18 99 927 103 335

Kortfristiga skulder 19 53 003 46 004

Summa skulder 152 930 149 339

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 236 242 249 824

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

Not 1 - Verksamhetens intäkter

2021-08 2022-08

Varor och material 2 144 2 293

Taxor och avgifter 9 567 9 209

Hyror och arrenden 3 709 3 950

Bidrag 20 972 23 541

Försäljning av verksamheter 4 667 4 619

Övriga intäkter 672 322

Bokfört värde 41 731 43 934

Kommun

Not 2 - Verksamhetens kostnader

2021-08 2022-08

Bidrag och transfereringar 5 516 5 276

Köp av huvudverksamhet 28 575 28 265

Personalkostnader 130 935 130 394

Lokalkostnader och fastighetsförvaltning 16 388 14 917

Material och tjänster 22 623 24 337

Övriga verksamhetskostnader 1 031 840

Försäkringar och riskkostnader 933 965

Bokfört värde 206 001 204 994

Kommun

Not 3 - Avskrivningar

2021-08 2022-08

Immateriella tillgångar 44 44

Byggnader och tekniska anläggningar 4 946 4 760

Maskiner och inventarier 846 807

Bokfört värde 5 836 5 611

Kommun

Leasingavgifter hanteras som operationell leasing.

Beloppsgräns för inventarier av mindre värde är halva prisbasbeloppet, för år 2022 uppgår

prisbasbeloppet till 48 300 kr, gräns för kostnadsföring i sin helhet uppgår därmed för år 

2022 till 24 150 kr.
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Not 4 - Skatteintäkter

2021-08 2022-08

Preliminära skatteintäkter 125 199 128 235

Slutavräkning föregående år 789 1 439

Preliminär slutavräkning innevarande år 2 017 2 721

Bokfört värde 128 005 132 395

Kommun

Not 5 - Generella statsbidrag och utjämning

2021-08 2022-08

Inkomstutjämningsbidrag 33 167 35 385

Reglerings- bidrag/avgift 7 942 7 236

Kostnadsutjämningsbidrag 6 991 5 101

Mellankommunal utjämning 424 280

Kommunal fastighetsavgift 6 507 6 603

Utjämningsavgift LSS -3 760 -3 128

Övriga generella statsbidrag 317 2 406

Bokfört värde 51 588 53 883

Kommun

Not 6 - Finansiella intäkter

2021-08 2022-08

Räntor på likvida medel 26 110

Dröjsmålsräntor och räntor på lån 120 144

Övriga finansiella intäkter 369 395

Bokfört värde 515 650

Kommun

Not 7 - Finansiella kostnader

2021-08 2022-08

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 2 700 3 965

Räntor 92 731

Övriga finansiella kostnader 215 0

Bokfört värde 3 007 4 696

Kommun

NOTER TILL BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)

Not 8 - Immateriella anläggningstillgångar

2021-12 2022-08

Anskaffningsvärde (IB) 2 802 2 802

Investerat under året 0 0

Ackumulerad avskrivning (IB) -2 499 -2 566

Avskrivet under året -67 -44

Bokfört värde 236 192

Kommun
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Not 9 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2021-12 2022-08

Anskaffningsvärde Markreserv (IB) 6 657 6 662

Investerat under året 5

Anskaffningsvärde Verksamhetsfastigheter (IB) 143 466 147 221

Investerat under året 3 755 508

Anskaffningsvärde Hyresfastigheter (IB)

Investerat under året

Försäljning under året

Anskaffningsvärde Anläggningar affärsverksamhet (IB)71 388 71 703

Investerat under året 315 1 440

Anskaffningsvärde Publika fastigheter (IB) 74 299 77 324

Investerat under året 3 025 614

Anskaffningsvärde Fastigheter övrig verksamhet (IB) 200 200

Ackumulerad avskrivning (IB) -134 005 -141 323

Avskrivet under året -7 318 -4 761

Justerad avskrivning pga försäljning

Ackumulerad nedskrivning (IB)

Årets återföring av samt ny nedskrivning

Bokfört värde 161 787 159 588

Kommun

Not 10 - Maskiner och inventarier

2021-12 2022-08

Anskaffningsvärde Maskiner (IB) 2 604 3 131

Investerat under året 527 0

Försäljning under året 0 0

Anskaffningsvärde Inventarier (IB) 11 310 11 563

Investerat under året 253 81

Försäljning under året

Anskaffningsvärde Byggnadsinventarier (IB) 630 642

Investerat under året 12 0

Anskaffningsvärde Transportmedel (IB) 4 467 4 726

Investerat under året 259 143

Försäljning under året 0 0

Ackumulerad avskrivning (IB) -10 215 -11 477

Avskrivet under året -1 262 -808

Justerad avskrivning pga försäljning 0 0

Bokfört värde 8 585 8 001

Kommun

Not 11 - Pågående investeringar

2021-12 2022-08

Anskaffningsvärde pågående projekt (IB) 4 235 2 076

Förändringar av pågående investeringar under året -2 159 1 624

Bokfört värde 2 076 3 700

Kommun

Not 12 - Finansiella tillgångar

2021-12 2022-08

Aktier 5 710 9 142

Årets nedskrivning/återföringar 0 -3 965

Justering andelsvärde tidigare år -2 700 -2 700

Andelar 283 288

Inköp andelar 5 0

Grundfondskapital 5 792 5 792

Bokfört värde 9 090 8 558

Kommun
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Not 13 - Förråd, lager, exploateringsmark

2021-12 2022-08

Lager 0 71

Exploateringsmark 34 34

Bokfört värde 34 105

Kommun

Not 14 - Kortfristiga fordringar

2021-12 2022-08

Kundfordringar 1 753 2 258

Skattekonto 188 192

Statsbidragsfordringar 5 308 9 019

Moms 2 718 2 038

Förmånscyklar 0 64

Förutbetalda kostnader 4 710 5 932

Upplupna intäkter 4 473 252

Upplupna skatteintäkter 4 580 8 740

Övriga interimsfordringar 17 11

Bokfört värde 23 747 28 505

Kommun

Not 15 - Kassa och bank

2021-12 2022-08

Handkassor 10 5

Bank 30 677 41 171

Bokfört värde 30 687 41 176

Kommun

Not 16 - Eget kapital

2021-12 2022-08

Eget kapital exkl. fg års resultat (IB) 43 148 44 763

Föregående års resultat 1 615 9 031

Årets/periodens resultat 9 031 15 560

Bokfört värde 53 794 69 354

Kommun

Not 17 - Avsättning för pensioner

2021-12 2022-08

Ingående avsättning 24 144 29 518

Nyintjänad pension 4 739 1 276

Årets utbetalningar -739 -505

Ränte- och basbeloppsuppräkning samt övrigt 325 527

Förändring löneskatt 1 049 315

Bokfört värde 29 518 31 131

Kommun

Not 18 - Långfristiga skulder

2021-12 2022-08

Anläggningslån 82 708 86 008

Återställning av EK hos BRT 3 244 3 244

Investeringsstöd 13 975 14 083

Bokfört värde 99 927 103 335

Kommun
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Redovisningsprinciper 
Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed i överensstämmelse med LKBR:s 
(Lag om kommunal bokföring och redovisning) samt RKR:s rekommendationer, förutom vad gäller 
de sammanställda räkenskaperna. Inget bokslut för Stiftelsen Björkåsen har upprättats, samman-
ställda räkenskaper visar då inte avstämda uppgifter och jämförelser med tidigare perioder samt 
en osäkerhet avseende resultatet gjorde att det valdes att inte upprätta sammanställda 
räkenskaper. 
Samma redovisningsprinciper tillämpades i den senaste årsredovisningen. Lager ligger nu 
redovisat under egen not i stället för som tidigare, under kortfristiga fordringar. 
 

Erhållna men ännu ej intäktsredovisade generella statsbidrag 
Generella statsbidrag intäktsredovisas för den period det avser. 
Skolmiljarden är periodiserad över hela 2022, perioden jan – aug intäktsfördes 274 656 kr och 
under årets sista fyra månader intäktsförs 196 183 kr. 
Stöd till befolkningsmässigt mindre kommuner är periodiserad över hela 2022. Perioden jan – aug 
intäktsfördes 1 745 459 kr och under perioden sep – dec intäktsförs 872 729 kr. 
Statsbidrag till 2022 års val till riksdagen är intäktsfört i maj månad med 143 008 kr. 
Bidrag för utöka bemanning av sjuksköterskor är intäktsfört med 163 321 kr jan – aug och 
kommer att tas som intäkt med 92 519 kr under perioden sep - dec. Under 2023 kommer 277 560 
kronor att tas upp som intäkt. 
Stöd för ökade kostnader för finansiering 79 320 kr är intäktsfört i juli. 

Säsongsvariationer eller cykliska effekter 
Slutavräkning på skatt bokas upp till den del det avser delåret. Semester- och ferielöneskuld bokas 
upp till den del det avser delåret. Det finns således inga kända säsongsvariationer eller cykliska 
effekter. 

Karaktär och storlek på jämförelsestörande och extraordinära poster samt 

deras effekt på tillgångar, skulder, eget kapital och resultat 
Ersättningar på grund av sjuklönekostnader under pandemin har intäktsförts under 
redovisningsperioden med ett belopp av ca 1,7 mnkr. Detta har påverkat resultatet i positiv 
riktning med samma belopp och därmed är också det egna kapitalet 1,7 mnkr högre än det skulle 
blivit utan dessa tillskott. 

Not 19 - Kortfristiga skulder

2021-12 2022-08

Kortfristig del av långfristig skuld 0 0

Pensionsskuld 6 730 4 309

Leverantörsskulder 8 799 7 405

Förfakturerade intäkter 298 0

Upplupna leverantörsskulder 2 324 0

Moms 471 276

Personalens källskatt 2 890 3 263

Arbetsgivaravgifter 3 379 3 733

Löneskatt 1 780 3 831

Övriga skatteskulder 2 203 0

Upplupna löner 0 0

Semesterlöneskuld 10 688 6 973

Förinbetalda intäkter 11 544 13 110

Övriga upplupna kostnader 1 689 2 868

Övriga kortfristiga skulder 208 236

Bokfört värde 53 003 46 004

Kommun
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Nedskrivning av värdet på andelar i koncernbolaget AB Storfors Mark- och Industrifastigheter har 
bokförts under perioden med nästan 4 mnkr. Nedskrivningen har skett med bakgrund av att 
koncernbolaget har sålt sin fastighet och därmed endast har mindre med tillgångar, nedskrivning 
har skett till aktiekapitalet. Detta påverkar årets resultat, tillgångar och eget kapital negativt med 
samma belopp. 

Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter 

räkenskapsårets början 
Nytt borgensåtagande har realiserats genom att Idrottsalliansen upptagit lån inom det utrymmet 
som Storfors kommun beviljat borgen för. Kommunfullmäktige beslöt 2021-04-15 KF § 37 att 
under byggtiden av Storfors sport och aktivitetscenter bevilja borgen till maximalt 35 mnkr och 
efter uppförande till maximalt 15 mnkr med villkor att finansieringsplan presenterats och att 
Allmänna Arvsfonden beviljat bidrag. Detta beslut upphävdes genom nytt beslut i 
kommunfullmäktige, KF § 9 2022-02-17, som innebär borgen under byggnation med maximalt 40 
mnkr och en maximal borgenssumma på 20 mnkr efter uppförandet, utan villkor om annan 
finansiering. Storfors Sport och Aktivitetscenter är under byggnation och har ännu inte utnyttjat 
fullt borgensutrymme. 
AB Storfors Mark- och Industrifastigheter har amorterat 4,5 mnkr av sin skuld och resterande 3,3 
mnkr har övertagits av Storfors kommun som aktieägartillskott. Bolaget har inte längre några lån 
hos kreditinstitut och Storfors kommun har följaktligen inget borgensåtagande för bolaget. 
Totala ansvarsförbindelser redovisas i tabellen nedan. 
 

 

Koncernbolagen 
 

 
 
 

Ansvarsförbindelser (Storfors kommun) tkr 2022-08 2021 2020 2019 2018

Borgensåtagande

Stiftelsen Björkåsen 100 221 100 221 92 850 97 975 101 295

Inlandståget 2 368 2 500

AB Storfors Mark och Industrifastigheter 7 800 7 800 7 800 7 800

Idrottsalliansen i Storfors 11 817

Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i  Storfors 110 149 114 057 115 604 99 000 99 000

Bjurtjärn fiber Ekonomisk förening 1 000 1 000

Egna hem 53 53 56 58 71

Summa borgensåtagande 224 607 224 631 217 310 205 833 208 166

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt 92 090 95 407 96 903 101 318 103 289

STIFTELSEN BJÖRKÅSEN
Inget bokslut har upprättats i Stiftelsen Björkåsen
rapporter är att betrakta som ögonblicksbilder.
Avskrivningar beräknas av VD i stiftelsen till 2 760 tkr
för perioden januari - augusti 2022

RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

2021-08 2022-08

Nettoomsättning 17 938 16 542

Driftkostnader -16 459 -13 717

Av- och nedskrivningar -11 704 0

Rörelseresultat -10 225 2 825

Finansnetto -579 -221

Periodens resultat -10 804 2 604
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STIFTELSEN BJÖRKÅSEN
BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)

Tillgångar 2021-12 2022-08

Anläggningstillgångar 80 311 80 348

Omsättningstillgångar 22 840 23 091

SUMMA TILLGÅNGAR 103 151 103 440

Eget kapital

Eget kapital från årets början 6 786 -3 582

Periodens resultat -10 368 2 604

Summa eget kapital -3 582 -978

Skulder

Långfristiga skulder 75 571 75 571

Kortfristiga skulder 31 164 28 848

Summa skulder 106 733 104 419

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 103 151 103 440

AB STORFORS MARK- OCH INDUSTRIFASTIGHETER

RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

2021-08 2022-08

Nettoomsättning 146 0

Driftkostnader -201 -5

Av- och nedskrivningar -3 699 0

Rörelseresultat -3 754 -5

Finansnetto -55 0

Periodens resultat -3 809 -5

AB STORFORS MARK- OCH INDUSTRIFASTIGHETER

BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)

Tillgångar 2021-12 2022-08

Anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar 4 745 178

SUMMA TILLGÅNGAR 4 745 178

Eget kapital

Eget kapital från årets början 1 211 -3 139

Erhållet aktieägartillskott 0 3 300

Periodens resultat -4 349 -5

Summa eget kapital -3 139 155

Skulder

Långfristiga skulder 7 800 0

Kortfristiga skulder 84 22

Summa skulder 7 884 22

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 4 745 178
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Investeringsverksamhet 
 

 

Kvarvarande budgetutrymme för Storfors Kommun exkl. VA är negativt med 1 932 tkr. Med 

största sannolikhet kommer budgetutrymmet bli än mer negativt innan årets slut. Till exempel så 

har inte investeringen fibrering av kommunen på ca 5,5 mnkr inte färdigställts, det beräknas 

färdigställas under hösten enligt senaste uppgifterna från entreprenören. Några projekt har blivit 

dyrare än budgeterat, reservkraften har kostat ca 2 mnkr mer än vad som budgeterats. 

Ombyggnationen av Djupadalsgatan har blev ca 1,6 mnkr dyrare än budgeterat och 

projekteringen av en ny skola i Kyrksten har belastat investeringsbudgeten med ca 3,5 mnkr utan 

att vara budgeterat alls.   

Investeringsverksamhet med större projekt särredovisade.

Investeringsredovisning kommunen belopp i tkr Budgetperiod2019 2020 2021 2022 2022 Budgetperiod

Färdigställda projekt 2019-2022 Utfall Utfall Utfall Budget Utfall kvarv utrymme

Storfors Kommun exkl VA 30 000 15 125 6 119 7 483 3 965 3 205 -1 932
Varav Reservkraft 1 000 2 317 222 583 0 -116 -2 005

Varav Kommnens fastigheter, Folkets Hus o jobbcentrum 2 800 595 1 862 0 0 0 343

Varav Underhållsplaner 3 800 1 730 416 521 800 508 625

varav Gatubelysning, byte til LED 1 600 443 407 470 400 415 -135

Varav ombyggnation Djupadalsgatan 2 078 3 136 528 0 0 0 -1 586

Varav Fibrering av kommunen 5 500 45 24 80 0 0 5 351

Varav upprustning broar 1 500 1 007 0 0 0 0 493

Varav ny skola Bjurtjärn - Kyrksten 0 686 591 218 0 2 024 -3 519

Varav asfaltering på befintliga asfaltsvägar inom kommunen 2 300 964 340 875 400 0 121

Varav kvarnvägen, kostnader för öppnande 1 800 0 35 1 724 0 75 -34

VA 12 500 3 099 1 119 668 3 025 1 100 6 514

Varav Saneringsplan 1 750 2 150 255 87 500 318 -1 060

Varav nya VA-anslutingar 0 0 0 0 0 782 -782

Pågående projekt IB 2019

2019 

Förändring

2020 

Förändring

2021 

Förändring

2022 

Förändring UB

Storfors Kommun 3 492 686 57 -2 159 1 624 3 700
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Driftverksamhet, samlad rapport  
 
 

 
 
 
 
 
 

Tkr Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

budget 2022           

KF 2021-06-10 

§58 Bilaga 5

Prognos           

helår              

2022

omfördelad 

KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, 

inkl. 

omfördelade 

medel

Politisk verksamhet 1 729 -           1 945 -           2 900 -           3 154 -           254 -                 

Kommunledning 6 031 -           7 538 -           10 000 -        11 996 -        409 -         1 587 -              

KS Oförutsett -                 -                 5 000 -           -                 1 292      3 708               

Komunikation/näringsliv/turism 883 -              1 030 -           1 600 -           1 601 -           0 -                      

Kansliavdelning 1 765 -           1 553 -           2 600 -           2 582 -           18                    

Personalavdelning 3 168 -           2 825 -           4 400 -           4 511 -           111 -                 

Ekonomiavdelning 2 184 -           2 266 -           3 300 -           3 691 -           391 -                 

Teknisk Drift 19 244 -        19 397 -        28 400 -        30 515 -        60 -           2 055 -              

Kultur o Fritid 3 097 -           3 124 -           5 000 -           5 000 -           0                       

Stöd och service gemensam 377 -              0                    0 -                   -                 0                       

Förskola 10 778 -        11 019 -        16 000 -        16 998 -        161 -         837 -                 

Skola 42 462 -        40 280 -        67 500 -        65 101 -        2 399               

IFO BoU 8 608 -           8 631 -           14 000 -        13 423 -        577                  

Funktionsstöd 13 870 -        11 008 -        15 800 -        17 801 -        662 -         1 339 -              

IFO vuxna 5 992 -           5 728 -           12 000 -        10 401 -        1 599               

Arbetsmarknad 939 -              645 -              1 500 -           1 152 -           348                  

Vård och omsorg gemensam 3 037 -           2 892 -           4 100 -           4 485 -           385 -                 

Hemtjänst 12 356 -        13 706 -        14 000 -        19 945 -        5 945 -              

SäBo 24 308 -        23 999 -        32 000 -        36 701 -        4 701 -              

Kommunal Hälso & Sjukvård 5 976 -           6 061 -           7 000 -           9 357 -           2 357 -              

Til lväxt- och til lsynsnämnden 1 017 -           938 -              1 550 -           1 814 -           265 -                 

VA 445               144               0                    304 -              304 -                 

Kommunmomsersättning, vht 9220 720               638               1 500            1 100            400 -                 

Reducerad arbetsgivaravgift, vht 9221 1 344            1 421            400               1 800            1 400               

Summa netto 165 311 -      162 384 -      246 750 -      257 632 -      -            10 882 -           

Pensioner, löneskatt, vht 9222 1 043 -           1 127 -           1 638 -           1 500 -           138                  

Pensioner, vht 9223 3 997 -           3 367 -           6 750 -           5 488 -           1 262               

Pensioner från Ansvarsförbindelsen 5 040 -           4 494 -           8 388 -           6 988 -           -            1 400               

Verksamhet netto 170 352 -      166 878 -      255 138 -      264 620 -      -            9 482 -              

Befolkning 3 937            

Allmän kommunalskatt 125 199       128 235       191 835       192 353       518                  

Slutavräkning 2 806            4 160            -                 5 520            5 520               

Inkomstutjämn.bidrag 33 167         35 385         51 551         53 078         1 527               

Reglering 7 942            7 236            9 196            10 854         1 658               

Kostnadsutjämn.bidrag 6 991            5 101            10 303         7 652            2 651 -              

Mellankommunal utjämning 424               280               420               420               -                    

Fastighetsavgift 6 507            6 603            9 780            9 905            125                  

Generella statsbidrag 317               2 406            -                 3 556            3 556               

Avgift ti l l  LSS utjämn. 3 760 -           3 128 -           5 535 -           4 692 -           843                  

Summa skatteintäkter 179 594       186 278       267 550       278 646       -            11 096            

Finansiella intäkter 781               861               1 785            1 285            500 -                 

Finansiella kostnader 3 028 -           4 701 -           1 198 -           5 277 -           4 079 -              

Summa finansnetto 2 247 -           3 840 -           587               3 992 -           -            4 579 -              

Totalt 6 995            15 560         12 999         10 034         -            2 964 -              

Återställning tidigare års underskott 11 370 -        2 339 -           

Resultat efter återställning 1 629            7 695            
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Verksamhet kommunövergripande  
Verksamheten består av fem olika enheter i form av; kommunledning, kansli, ekonomi, personal 
och folkhälsa, kultur och fritid, teknisk verksamhet, VA-verksamhet samt kommunikation, 
näringsliv och turism.  

Enhet kommunledning 
Inom kommunledningen återfinns ansvar och kostnader för kommunövergripande strategiska 
verksamheter såsom räddningstjänst, kollektivtrafik, färdtjänst, avgifter till SKR, Region Värmland 
och kommunledningen.  

 
 

Krishantering – civilt försvar – beredskap  
Det kommunala ansvaret ökar stadigt gällande krishantering och beredskap och helt nya ansvar  

Kriget i Ukraina 
Ryssland har sedan den 24 februari fört ett omotiverat och oprovocerat krig mot Ukraina. Ett krig i 
vårt närområde har av naturliga skäl inneburit att säkerhetsfrågorna lyfts högst upp på många 
agendor och upprustning av totalförsvaret har blivit ett tydligt prioriterat område nationellt. 
Mycket av det arbetet som kommer utföras lokalt är dock ännu inte tydliggjort och det samma 
gäller ersättningsnivåerna för detta. Det är däremot tydligt att det kommer bli omfattande. 
 
Arbetet med beredskap och mottagande av flyktingströmmar från Ukraina var det som under en 
stor del av första halvåret var det mest intensiva. Anledningen till det var i synnerhet på för att 
det saknades nationella riktlinjer samtidigt som ledtiderna var korta, något som innebar 
samordning och hantering av lösningar på frågor som omhuldades med många frågetecken. 
Storfors kommun säkerställde bland annat 20 stycken evakueringsplatser som aldrig togs i bruk. 
Mycket har dock tydliggjorts under senare tid och en ny lagstiftning med kommunens roll 
formaliserad trädde i kraft den 1 juli. Under september anlände de två första och hittills enda 
Ukrainska flyktingar som anvisats hit.  
 
Många andra frågor har även initierats i förlängningen av kriget i Ukraina. Det gäller allt ifrån el- 
och drivmedelsförsörjning till desinformationskampanjer under en NATO-ansökan m.fl. 
 

Brottsförebyggande arbete 
Inledande arbete pågår inför en ny lagstiftning som kan ge kommunerna ett ansvar för att arbeta 
brottsförebyggande. 

Covid-19  
Året inleddes med fortsatta restriktioner kring Covid-19 men efter en påtagliga minskning av 
antalet allvarliga fall under perioden så ändrades från och med 2022-04-01 klassningen av 
sjukdomen till att inte länge bedömas som samhällsfarlig. Därefter återgick merparten av 
verksamheterna till normalläge. Vid patientkontakt gäller dock fortfarande skyddsåtgärder. 
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Samhällsplanering 

Detaljplanearbete 
Under året har beslut om planbesked getts till en privat aktör som vill bygga fristående villor på 
Herrnäset. Detaljplanearbetet avseende en eventuell ny skola i Kyrksten pågår fortsatt och 
handlingar för den första publika delen i planprocessen, d.v.s. samråd har tagits fram. 
 
Under augusti tecknades även marköverlåtelseavtal med företaget ASG för etablering av en 
konceptfabrik för landbaserad fiskodling. 

Digitalisering  
Digitaliseringen innebär omvälvande förändringar för alla verksamheter. Arbetsplatsen, som länge 
varit synonym med en fysisk plats, är i stark förändring och drivs av nya beteenden hos både 
medborgare, leverantörer och anställda i Storfors kommun. Digital agenda med handlingsplan 
2018 – 2022 ligger fortfarande till grund för det digitala arbetet. Förutsättningar för framgångsrik 
digitalisering är att kommunen ska fortsätta att stärka sin förmåga inom samtliga områden. 

E-tjänster  
Kommunens e-tjänster, via www.storfors.se, ger medborgaren möjlighet att digitalt via dator, 
platta eller smartphone skicka in ansökningar eller uppsägningar, söka bidrag, lämna uppgifter, 
synpunkter eller göra felanmälningar inom kommunens olika verksamheter. Bank-ID används för 
allt som kräver identifiering, men det finns även e-tjänster som fylls i utan identifiering. Vissa e-
tjänster inom ”bygga, bo och miljö” går direkt till Karlskoga kommun som hanterar och beslutar 
inom den gemensamma Tillväxt- och tillsynsnämnden. 
 
För kommunens personal finns ett antal interna e-tjänster som går digitalt till rätt handläggare 
och minimerar antalet pappersblanketter. 

 

Bredband/fibrering  
Storfors, Filipstad och Kristinehamn har sedan tidigare tecknat ett samverkansavtal med IP-Only. I 
samverkansavtalet förbinder sig IP-Only att ge ett erbjudande till alla fastboende fastighetsägare 
på landsbygden så att dessa ska få tillgång till en snabb fast bredbandsanslutning, i normalfallet 
genom fiber. Denna utbyggnad har stött på en del förseningar men är nu inne i sin absoluta 
slutfas.  
 
Budget och utfall 2022-08 

 

Kommunledning Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 547                 535                 1 588             1 118             470 -                       

Verksamhetens personalkostnad 1 528 -            2 168 -            2 807 -            3 266 -            409 -                49 -                         

Verksamh kostn. exkl. personal 5 031 -            5 882 -            8 748 -            9 716 -            968 -                       

Avskrivningar 19 -                  22 -                  33 -                  133 -                100 -                       

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 6 031 -            7 538 -            10 000 -          11 996 -          409 -                1 587 -                   

http://www.storfors.se/
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Analys: Enheten har en del ekonomiska utmaningar med bland annat ökade kostnader för 
färdtjänst, kostnader för sommargåva till all personal och mindre intäkter på externfinansierad 
personal. Detta på grund av att en större ersättning uteblivit samt att den medvetna strategin, att 
ansöka och bli beviljad projektmedel till den nivån att även den administrativa personalen för 
dessa projekt blir finansierad av dem, har tagit något längre tid än planerat. Det finns även 
kostnader för detaljplanearbeten innevarande år som kommunen ersätts för kommande år i 
samband med att planavgift tas ut vid bygglov. 
 

 
Analys: Endast en mindre del av medel från kommunstyrelsen oförutsett har används. 
 

Statistikredovisning sjukfrånvaro 2022-06 
 

Sjukfrånvaron för juni 2022 var 7,62 % jämfört med 6,66 % juni 2021. 

 

 
 

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

influensa och magsjuka som bakomliggande årstidsrelaterade orsaker. Sjukfrånvaron har 

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

Folkhälsomyndighetens allmänna råd, om att stanna hemma vid sjukdomssymptom för att 

minska spridningen covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 

KS oförutsett Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamh kostn. exkl. personal -                      -                      5 000 -            -                      1 292             3 708                    

Resultat -                      -                      5 000 -            -                      1 292             3 708                    
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Flerårsstatistik sjukfrånvaro från Kolada.se. Storfors kommuns sjukfrånvaro jämfört med 

medelvärdet för Sveriges kommuner (total sjukfrånvaro). 

 

 
 

Flerårsstatistik från Kolada.se.  

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

kommuner. Anges som andel i % av den totala sjukfrånvaron. 
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Förebyggande arbete för sänkt sjukfrånvaro 

 
Personalrond 
Arbetsgivaren och företagshälsovården bedriver en pågående insats för att minska 

korttidssjukfrånvaron. Insatsen, benämnd Personalrond, innebär att ansvarig chef 

kontaktas av företagshälsovården för uppföljande medicinsk bedömning vid upprepad 

korttidssjukfrånvaro. Vid behov genomförs rehabiliteringsmöte med chef och medarbetare 

för individuell bedömning och eventuell insats/rehabiliteringsplan upprättas. Ett 

förebyggande arbete bedrivs också genom att kommunens hälsoutvecklare under våren 

2022 genomfört föreläsningar gällande kost, sömn, motion och stress på arbetsplatserna.  

Medarbetarenkät  

En del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är medarbetarenkäten och det efterföljande 

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

resurser finns skyddsombud, företagshälsovård och HR-avdelningen. Enkätfrågorna 

fokuserar på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) inom områden som 

arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling och är framtagen 

av Prevent. Enkäten omfattar nio områden med 56 frågor och tar omkring tio minuter att 

besvara. Svaren är anonyma. I enkäten ingår också nio delfrågor tillsammans utgör 

nyckeltalet HME, Hållbart medarbetarengagemang, som Sveriges kommuner och regioner 

utarbetat. Resultaten från enkäten visar att Storfors kommun under de tre senaste 

enkätomgångarna fått en toppnotering bland kommunala arbetsgivare i Sverige gällande 

indexet HME, vilket är positivt ur arbetsmiljöperspektiv men också när det gäller att 

rekrytera och behålla kompetens.  

Under december 2021 har en medarbetarenkät genomförts. Resultatet för kommuntotal 

visar ett fortsatt högt HME-resultat. Syftet med HME-modellen är tredelat: 

 Att möjliggöra analyser av den egna organisationens arbetsgivarpolitik utifrån 

aspekten medarbetarengagemang. 

 Att möjliggöra transparenta jämförelser av arbetsgivarpolitiken mellan olika 

kommuner och regioner utifrån aspekten medarbetarengagemang. 

 Att möjliggöra analyser av kopplingen mellan arbetsgivarpolitik – utifrån aspekten 

medarbetarengagemang – och verksamhetsresultat på lokal och central nivå. 

Jämförelsemöjligheterna skapas genom att enkätsvaren redovisas i Kolada, som är en 

nyckeltalsdatabas för kommuner och regioner. För att skapa ett underlag för styrning av de 

delar av arbetsgivarpolitiken som handlar om att stärka medarbetarengagemanget riktar 

HME-enkäten in sig på områdena motivation, ledarskap och styrning. 
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Förutom medarbetarenkäten så finns också obligatoriska forum för arbetsmiljösamverkan i 

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

Storfors kommuns samverkansavtal. 

Kommunala bolag & bostadsstiftelse 

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB  
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB sköter avfallshämtningen i Karlskoga och Storfors 
kommun sedan 2015. Bolaget är samägt mellan Karlskoga energi och miljö samt Storfors 
kommun. Bolaget sköter all inhämtning av avfall med egna bilar i Karlskoga och Storfors kommun, 
för transport till värmeverket i Karlskoga. Matavfallet samlas in och körs till biogasanläggningen 
på Mosserud för biogasproduktion.  
 
Självbetjäningssystemet som installerats på återvinningscentralen i Storfors har slagit mycket väl 
ut och öppettiderna har utökats att även omfatta lördagar.  
 
Avfallstaxa har nyligen omarbetats och antagits och en ny avfallsplan är framtagen och fastställd. 
 
Vad det gäller slamhantering så körs slammet till Mosserudstippen i Karlskoga för sluttäckning av 
deras gamla deponi. En utredning pågår för att kunna transportera slammet till Filipstad där det 
skulle kunna användas för att göra biogas i framtiden. 

AB Storfors Mark och Industrifastigheter  
Storfors Mark och Industrifastigheter är ett kommunalägt aktiebolag som ägs till 100 % av Storfors 
kommun. 
Kontrollbalansräkning upprättades under 2021 och en första kontrollstämma hölls. Under året har 
aktiekapitalet satts ner, aktieägartillskott erhållits samt amortering skett. En andra 
kontrollbalansräkning har upprättats som visar att det egna kapitalet återställts till minst 
aktiekapitalets storlek. Bolaget har nu ingen verksamhet. Uppgifter om bolaget och vilka som är 
representerade i styrelsen finns angivna på kommunens hemsida.  

Stiftelsen Björkåsen  
Stiftelsen Björkåsen är en allmännyttig bostadsstiftelse i Storfors kommun. Stiftelsens ändamål är 
att förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder och 
lokaler.  
Ny deltidsanställd VD, Jerry Johansson, tillträdde i februari 2022.  
Stiftelsen arbetar med en strategisk marknadsplan för att vända arbetet från reaktivt till proaktivt 
marknadsarbete.  
En prognos har upprättats för helåret 2022 som inte visar någon ändring sedan prognos efter 
årets första tertial. Båda prognoserna visar ett negativt utfall på nästan 1,9 mnkr. Osäkerhet finns 
vad gäller kostnadsutveckling relaterat till inflationen, händelser i vårt närområde och situationen 
i vår omvärld. 
En hyresrätt är en boendeform som passar alla, under hela livet, och i Storfors bor man alltid med 
närhet till skog och sjö. Det är något som stiftelsen ska arbeta för att fler ska upptäcka och 
därmed bidra till inflyttning i kommunen.    

Enhet kansli  
Kansliet ansvarar för följande områden: ärendeberedning, registratur, arkiv, dataskydd, e-tjänster, 
telefoni, IT-samordning, upphandlingssamordning i samverkan med Karlskoga kommun,  

https://intranet.storfors.se/download/18.7f1aedeb14e64fcd26c78d8/1552548769940/Samverkansavtal.pdf
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försäkringssamordning, reception/kommuntelefon, vägbidrag, vårdavgifter, partistöd, 
utredningar, samordning och förberedelser runt val samt verksamhetsstöd.  
 

Under 2021 avslutade kanslichef sin tjänst och beslut togs om att inte återbesätta denna tjänst 
utan istället införa en tjänst som IT-strateg men med en tillräcklig bredd för att täcka in fler 
efterfrågade arbetsuppgifter. Denna tjänst har dock av budgetskäl inte kunnat rekryteras ännu. 
 
Kansliet är således bemannad med en person mindre än tidigare år vilket bland annat gör att det 
blir en utmaning att planera, instruera och genomföra sammanträden med bibehållen kvalité.  
Den hårdare arbetsbelastningen innebär även att utvecklingsarbetet på kansliet delvis avstannat. 
Även kommunens övergripande arbete med IT-frågor har delvis avstannat då kanslichef tidigare 
utförde delar av det. 
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Enheten håller budget tack vare att rekryteringen av IT-strateg senarelagts.  
 
 
 
 

Enhet ekonomi  
Ekonomiavdelningen har som främsta uppdrag att tillhandahålla extern och intern ekonomisk 
redovisning. Avdelningen är också ett stöd för övriga verksamheter och är behjälplig för dessa vid 
budget, prognos och bokslut. Avdelningen hanterar AB Storfors Mark- och Industrifastigheters 
redovisning samt upprättar koncern-redovisning. 
 
Ekonomichef har representation hos Överförmyndarnämnden, Tillväxt- och tillsynsnämnden, 
Bergslagens Räddningstjänst, Ekonomichefsnätverket i Värmland samt är styrelseledamot i KHF 
Trygga Hem och AB Storfors Mark- och Industrifastigheter. I KHF Trygga Hem är ekonomichef även 
attestant för leverantörsfakturorna samt deltar i föreningens bygg- och ekonomimöten. 
Ekonomiavdelningen består av ekonomichef, tre ekonomer samt 60 % ekonomi-assistent.  
 
Totalt antal årsarbetare på ekonomiavdelningen den 31 augusti 2022 är 4,6 tjänst. 
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Enheten förväntas överskrida budget med ca 390 tkr, detta beroende på att förväntat 
bidrag från kommundelegationen uteblir. 

Kansli enhet Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 166                 59                   105                 51                   54 -                         

Verksamhetens personalkostnad 1 606 -            1 368 -            2 251 -            2 274 -            23 -                         

Verksamh kostn. exkl. personal 299 -                219 -                415 -                321 -                95                          

Avskrivningar 25 -                  25 -                  38 -                  38 -                  -                             

Resultat 1 765 -            1 553 -            2 600 -            2 582 -            -                      18                          

Ekonomi enhet Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 456                 313                 598                 440                 158 -                       

Verksamhetens personalkostnad 1 600 -            1 893 -            2 558 -            3 022 -            464 -                       

Verksamh kostn. exkl. personal 994 -                643 -                1 265 -            1 033 -            232                        

Finansiella intäkter -                      0                     -                      0                     0                            

Finansiella kostnader 45 -                  43 -                  75 -                  75 -                  0 -                           

Resultat 2 183 -            2 266 -            3 300 -            3 691 -            -                      391 -                       
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Mål 
Mål Aktivitet Indikator %/Antal Målupp-

fyllelse 

Kunna påvisa 

korrekt redovisning 

av representation. 

Intern utbildning för 

ekonomer, 

informationsblad 

ekonomiskt 

ansvariga. 

Stickprov av händelser 

på redovisningskonton 

avseende 

representation. 

0 

 

Analys: Ingen aktivitet har ännu utförts, förhoppning är att det kommer göras under hösten. 

Personalen inom 

ekonomienheten 

skall stärka sin 

kompetens. 

Intern utbildning på 

APT. 

Antal utbildningar. 5/5 

 

Analys: Internutbildning har hållits på de APT:n som genomförts hittills under året. 

 

HR-enheten 
Enheten inrymmer följande verksamhetsområden;   
9206 Personalenhet, 1,6 årsarbetare, hälsoutvecklare 0,25 
9209 Företagshälsovård, för arbetsgivarens samtliga enheter 
9210 Facklig verksamhet, ledighet för kommunens fackliga representanter 
9211, Personalvård, julbord, ersättning STIM,  
9212 Centrala utbildningar kommuntotal inom områdena arbetsmiljö, brand, HLR 
9313 LÖV, Lönesamverkan östra Värmland, lönehandläggning och systemkostnad 
 

HR-enheten ansvarar utöver det kommunala HR-området även;  
- Digitala e-tjänstelegitimationer (SITHS), som främst används inom enheten Vård- och 

stöd.  
- Säkerhetsskyddschef med tillhörande ansvarsuppgifter enligt den reviderade 

säkerhetsskyddslagen från mars 2022,  
- Stabschef krisledning 
- HR-stöd till Stiftelsen Björkåsen (Fastigos kollektivavtalsområde). 

 
Löneadministration (LÖV) utförs i samverkan med Karlskoga-, Filipstad- och Kristinehamns 
kommun. LÖV ingår i den administrativa nämnden. Utförare av lönesamverkan är Kristinehamns 
kommun. Under perioden har en förnyad upphandling av företagshälsovård genomförts i 
samverkan med Filipstads kommun och Bergslagens räddningstjänst.   
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Personalförsörjning 

Gällande kompetensförsörjning kan konstateras att arbetsgivaren är beroende av medarbetare 
som pendlar in från kringliggande orter. Detta gäller främst inom yrken med krav på akademisk 
utbildning. Inom gruppen lärare pendlar ca 60 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna till 
arbete i Storfors kommun. Motsvarande siffra för gruppen socialsekreterare är 95 procent.  
 
Under den kommande 10-årsperioden kommer ca en tredjedel av alla tillsvidareanställda 
medarbetare att uppnå pensionsålder (beräknat på 65 år). Förutom de medarbetare som slutar 
på grund av pensionsavgång så tillkommer den naturliga personalrörligheten på 10 
tillsvidareanställda som årligen slutar för arbete hos annan arbetsgivare. 
 

 
 
 

Digitalisering 

Identifieringstjänst SITHS genomgår nu de största förändringarna sedan tjänsten lanserades. Inera 
har utvecklat en ny lösning för autentisering som bland annat kommer gör det möjligt att använda 
SITHS e-legitimation mobilt. En fristående underskriftstjänst har också utarbetats vilket kommer 
göra det möjligt att skriva under elektroniska handlingar på ett säkert sätt. Dessutom utvecklas nya 
portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer, som ska ersätta dagens SITHS 
Admin och SITHS Mina sidor. Storfors kommun behöver under 2022 avveckla beroenden till den 
nuvarande idP-lösningen och förbereda för den nya som kommer att lanseras under mitten av 2023.  

I samverkan med Lönecentrum Östra Värmland har den nya e-tjänsten kontakta lönesupporten 
integrerats i vår interna e-tjänsteportal. Syftet med e-tjänsten är att öka kvaliteten och 
uppföljningen av inkomna ärenden till Lönecentrum Östra Värmland.  

   
 

Budget och utfall 2022-08 

 

HR enhet Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 30                   121                 13                   36                   23                          

Verksamhetens personalkostnad 1 454 -            1 491 -            2 172 -            2 227 -            56 -                         

Verksamh kostn. exkl. personal 1 743 -            1 456 -            2 241 -            2 319 -            78 -                         

Avskrivningar -                      -                      -                      -                      -                             

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 3 168 -            2 825 -            4 400 -            4 511 -            -                      111 -                       
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Analys:  
 
Verksamhet   Årsbudget 2022         Prognostiserat resultat 2022 
9206 Personalenhet 1 632 tkr                  0 tkr 
9209 Företagshälsovård    900 tkr          - 20 tkr 
9210 Facklig verksamhet           414 tkr                    - 71 tkr 
9211, Personalvård                     211 tkr                          0 tkr 
9212 Centrala utbildningar          44 tkr             0 tkr 
9313 LÖV, Lönesamverkan        926 tkr                    - 30 tkr 
 
HR-enheten bedöms hålla sin budget under verksamhetsåret 2022. Ett positivt resultat bedöms 
också möjligt beroende på statsbidrag av engångskaraktär för strategiskt arbete med folkhälsa, 
som enhetens 0,25 hälsoutvecklare utfört under innevarande år. Ekonomisk osäkerhet finns kring 
kostnader för företagshälsovård då upphandling och ett nytt avtal sannolikt kan innebära en 
förändrad prisbild. Kostnader för verksamhet 9210, facklig verksamhet, har fått ökade kostnader 
mot bakgrund av lokalflytt för Kommunals expedition, kostnader som inte är budgeterade för år 
2022.  

Mål 
Medarbetarenkäten genomfördes december 2021-januari 2022. HME-resultatet visar att Storfors 
kommun (medelvärde 86) fortsatt ligger betydligt över medelvärde för övriga kommuners HME-
resultat (medelvärde 80). Resultatet är för innevarande period är det högst uppmätta bland landets 
kommuner. 
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Enhet kommunikation, näringsliv och turism  
Enheten har ansvar för intern och extern information, marknadsföring, näringslivsutveckling och 
turism. Enheten har en heltidsanställd kommunikationschef, näringslivsutvecklare på 50 procent 
och kommunikationsstöd på 10 procent. 

Kommunikation  
Kommunikationsavdelningen ansvarar för att planera, samordna och till stor del utföra 
kommunens övergripande interna och externa kommunikation samt ge råd och stöd i 
kommunikations- och mediefrågor. Avdelningen ansvarar för kommunikationskanaler, tillämpning 
av policy-, webb- och varumärkesfrågor. Under de senaste åren har ett allt större fokus lagts på 
övning och fortbildning inom kriskommunikationsområdet. Storfors samverkar med övriga länet 
när det gäller utveckling av kriskommunikation under ledning av länsstyrelsen.   
Stiftelsen Björkåsen köper också del av tjänsten kommunikationschef (5 procent) av Storfors 
kommun. Under perioden har visst fokus lagts på information gällande kriget i Ukraina och 
krisberedskap i Storfors. Avdelningen har regelbundet deltagit i kriskommunikationsnätverk med 
länsstyrelsen och övriga kommunikatörer i Värmland. Ett SMS-system som kan användas för 
direktkontakt med boende i Storfors vid kriser eller exempelvis vattenläckor har köpts in i 
samverkan mellan kommunikationsenheten och tekniska enheten. Utbildning är nu genomförd 
och systemet kommer att bli publikt under senhösten. 

Kommuntidning, filmer, hemsida & intranät  
Storfors kommun ger ut fem kommuntidningar per år och under perioden har fyra tidningar 
distribuerats till invånarna. Avdelningen förser också gratistidningar och andra media med 
material från Storfors regelbundet. 
172 nyhetsartiklar har publicerats på kommunens hemsida under perioden. När det gäller sociala 
medier använder Storfors kommun i första hand Facebook där antalet följare de senaste åren 
ökat stadigt och nu är drygt 3000 personer. Nyheter strömmas även över till kommunens 
Twitterkonto från kommunens hemsida. I genomsnitt gjordes ett manuellt inlägg per dag på 
Facebook medan ett inlägg varannan dag strömmar från hemsidan till Twitter. Storfors kommun 
använder också Linkedin i begränsad omfattning.  
En ny satsning på filmer från verksamheterna sjösattes i början av året och under perioden har 
elva filmer där kommunchefen besöker olika verksamheter producerats och spridits via hemsida, 
Youtube, Facebook och Linkedin.  
En egen och GDPR-säkrad plattform för video via Screen9 testas under året. 

Inflyttningsarbetet 
Inflyttningsarbetet är påbörjat där en inflyttarwebb kommer att vara klar till stora delar under 
hösten. Tre reklamfilmer för Storfors som ort är producerade där positiva inflyttare intervjuats. 
Två reklamfilmer för verksamheter har producerats; IFO och funktionsstöd. 

Näringsliv 
Stöd och hjälp till näringslivet är ett viktigt område för en liten kommun. Kommunen kan vara en 
katalysator för kontakter mellan kommunens näringar och även ge hjälp till utveckling och 
nytänkande samt förmedla viktiga kontakter. 
Under perioden har ett intensivt och omfattande arbete fortsatt gällande etableringsprojektet i 
form av en konceptfabrik för fiskodling. 
Ett antal företagsfrukostar har genomförs.  
Filmprojektet där företagen får hjälp att göra korta reklamfilmer fortsätter, hittills är sju filmer 
klara. Detta finansieras helt av företagen själva, men kommunen har en samordnande roll och ska 
även texta och använda filmerna på kommunens webbplats/digitala kanaler. 
Storfors kommun medfinansierar projektet Smart-in, vars övergripande mål är att öka antalet 
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innovativa små och medelstora företag inom stål- och verkstadsindustrin samt industrinära 
tjänster i Värmland. Näringslivsutvecklaren är också delaktig i arbetsmarknadsprojektet 
Stepstone. Via Etableringsfunktion Värmland planeras marknadsföring av ledig mark för 
etableringar. 
I Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet tappar Storfors tyvärr 53 placeringar. Ett intensivt 
arbete har satts igång med tätare företagsbesök. Näringslivsdag planeras under hösten i 
samverkan med Storfors bank som håller tioårs-jubileum. 

Turism  
Järnsjöleden, Lårhöjdsleden, Rövarleden och Åsjöleden har varit välbesökta. Ett par arrangemang 
har genomförts där lederna varit i fokus. Kvarvarande statliga bidrag har täckt röjningen även 
2022, men det finns inga medel avsatta för röjning 2023. Nätverket med turismaktörer kring 
sjöarna i Storfors/Asphyttan har återupptagits. En folder för sommaren 2022 producerades och 
spreds till olika anläggningar. I sommartidningen för 2022 låg fokus på besöksmål och 
friluftsaktiviteter. I tidningen Turist i Värmland 2022 lyftes Storfors som besöksmål med ett antal 
sommaraktiviteter och aktörer. Ansökan för två cykelleder i Storfors är godkänd av Biking 
Värmland där Visit Värmland är projektägare – arbete påbörjas hösten 2022.  
Enheten har deltagit i framtagande av den värmländska besöksnäringsstrategin under ledning av 
Visit Värmland. 
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Enligt prognosen håller enheten budget, vilket beror på att en stor återhållsamhet och tre 
veckor tjänstledighet utan lön för näringslivsutvecklaren balanserat de högre och schablonmässigt 
fördelade IT-kostnader som inte kunnat förutses. 
 

Mål 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp-fyllelse 

Öka kunskapen om 

hur kommunens olika 

verksamheter 

fungerar. Öka 

stoltheten över den 

egna verksamheten. 

Samtliga enheter 

ska presenteras i 

en kort film under 

året.  

Antal filmer 11 

 

Analys: Elva filmer är producerade under första kvartalet. Nöjda verksamheter och positivt 

mottagande av kommuninnevånare. 

Öka transparensen i 

de kommunala 

besluten. 

Presentation av de 

större beslut som 

fattas på 

kommunstyrelsen, 

KS.  

Antal KS-

relaterade 

notiser på 

kommunens 

webbsida. 

12 

 

Analys: De notiser som bedömts ha störst allmänt intresse har prioriterats utifrån de resurser 

avdelningen har. Övriga beslut finns att läsa i protokollen. 

Näringsliv, turism & information Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 310                 172                 241                 261 20                          

Verksamhetens personalkostnad 837 -                836 -                1 303 -            -1 303 0 -                           

Verksamh kostn. exkl. personal 352 -                361 -                530 -                -550 20 -                         

Avskrivningar 5 -                    5 -                    8 -                    -8 -                             

Finansiella kostnader -                             

Resultat 883 -                1 030 -            1 600 -            1 601 -            -                      0 -                           
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Samarbetet mellan 

olika turismaktörer 

förbättras. 

Turismnätverket 

återstartas och har 

under året minst 

två träffar. 

Antal träffar i 

turismnätver

ket.  

2 

 

Analys: Träffarna är igång igen efter pandemin. Gemensam folder har producerats. Stort engagemang 

från aktörerna under turistinformationens rundtur. 

Näringslivsklimatet 

förbättras. 

Storfors kommun ska 

klättra i Svenskt 

Näringslivs ranking. 

Filmprojekt med 

publicering på 

kommunens 

hemsida för att 

lyfta enskilda 

företagare/företag. 

Frukostträffar, 

jobba med 

handlingsplanen 

”Ett bättre 

näringsliv 2022”. 

Antal filmer 

Svenskt 

Näringslivs 

ranking. 

 

7 

Storfors tappade 

53 placeringar i 

rankingen. ligger 

på plats 192.  

 

 

3 frukostträffar 

genomförda. 

 

Analys: Få företag hade svarat på näringslivsenkäten (25 %). Arbetet med att undersöka varför de 50 

som svarade gav ett lägre betyg påbörjas nu. Ett större antal företagsbesök kommer att genomföras 

under hösten 2022 och våren 2023. 

Öka medvetenheten 

om möjligheter till 

friluftsliv i kommunen. 

Möjligheter till 

paddling, vandring, 

cykling lyfts på 

webb och i 

kommunens 

publikationer/ 

sociala medier.  

Antal 

publiceringar  

Stort antal lyfta i 

sommartidninge

n och i externa 

tidningar som 

Mäklarnytt och 

Turist i Värmland. 

 

Analys: Många aktiviteter lyfta i egna och andras publikationer. Sommartidningen distribuerades 

även till turistbyråer/publika platser i närområdet och till 4000 hushåll i Karlskoga. En rundringning 

till olika anläggningar visar ett högt besökstryck i sommar och stort nyttjande av leder och 

kanotuthyrning.  

Skapa ett antal 

cykelleder som 

certifieras enligt Biking 

Värmland 

Kartläggning av 

tänkbara leder 

samt ansökan till 

Tillväxtverket 

tillsammans med 

Bike in Värmland. 

Antal klara 

leder under 

2022 

-  

 

Analys: Ansökan för två cykelleder godkända via projektägaren Visit Värmland och Storfors bidrag 

landar på cirka en miljon kronor. Arbetet startar under senhösten 2022. 

 

Enhet teknisk drift  
Inom enheten finns verksamheter kopplade till det tekniska området, förvaltningsfastigheter, 
parker och lekplatser, energirådgivning, gator och vägar och VA samt kost och lokalvård. 
 
Verksamheten har under första tertialen utfört den dagliga verksamheten dom små resurser som 
finns att tillgå. 
Snöröjning och halkbekämpning har tagit mycket resurser och påverkat utfallet med ökade 
lönekostnader för övertid och beredskap och hela budgeten för anläggningsmaterial har 
förbrukats till sandningssand. 
Kulturhusets ungdomslokaler har varit stängda en period på grund av läckande avloppsrör som 
delvis har blivit ersatta. 
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Pandemin hade fortsatt påverkan på verksamheten i början på året framförallt inom kost och 
lokalvård med utökade arbetsuppgifter och högre belastning på grund av frånvaro bland 
personalen. 
Energirådgivningen har fått extra anslag till ett projekt för utökad rådgivning till ny svenskar som 
studerar på SFI och till det projektet har det anställt en resurs på 50  % under ett år. 
Projektet omfattar Kommunerna Karlstad, Hammarö, Filipstad, Kristinehamn och Storfors som 
kommer att pågå 2022 och är finansierat till 100 % av energimyndigheten. 
På grund av motorhaveri på matbilen så har verksamheten hyrt in ett fordon för att kunna utföra 
leverans av mat till skolor och förskolor det har sammantaget medfört en ökad kostnad på cirka 
200 tkr för reparation och hyreskostnader som inte finns budgeterat. 
 
En oväntad konvertering av vikariepersonal har ökat personalkostnaderna med 250 tkr över 
budgeterat. 
En förhandling om övertalighet är påbörjad men kommer inte ge kostnadsreduceringar detta 
verksamhetsår. 
Verksamheten gata har fått ökade kostnader på grund av eftersatt vägunderhåll på vägar som 
kommunen får driftsbidrag från Trafikverket. 
Vid Trafikverkets årliga besiktning av vägarna framkom brister som vi var ålagda att åtgärda bla. 
dikning och förstärkning av väg ytan. 
Åtgärden har belastat budgeten med 200 tkr över den tilldelade ramen. 
 
Skadegörelse och klotter på kommunens fastigheter har ökat och det har medfört onödiga 
kostnader som påverkar utfallet. 
Utöver det kommer dom höga drivmedelspriserna också ha en stor påverkan ekonomiskt. 
 
Grönyteskötsel har åter igen utförts av ferieungdomarna med hjälp av handledare från teknisk 
drift. 
Ungdomarna har utfört ett gott arbete till glädje för oss alla i kommunen. 
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Enheten kommer att göra ett underskott på cirka 2 milj. 

Avdelning vatten & avlopp, VA 
Under tertial ett har VA-verksamheten inte drabbats av större störningar som tur är då 
personalen har kunnat stötta den tekniska verksamheten med snöröjning och halkbekämpning 
under vintern. 
På grund av dom höga energipriserna kommer vi se en ökad kostnadsutveckling i driften av våra 
vattenverk, reningsverk och pumpstationer. 
Verksamheten har påbörjat arbetet med uppgradering av styrutrustningen för att säkerställa 
driften framöver. 
I första skedet är det reningsverket som kommer att uppgraderas och projektet finansieras med 
investeringsmedel. 
Projektet med utökning av VA-verksamhetsområdet i Baggetorpsåsen har åter startats. 
Ärendet är pågående i den politiska beslutsgången. 
Tertial två. 

Teknisk drift Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 3 795             3 984             5 669             5 865             196                        

Verksamhetens personalkostnad 6 977 -            7 160 -            10 918 -          11 082 -          164 -                       

Verksamh kostn. exkl. personal 11 663 -          11 832 -          16 627 -          18 689 -          60 -                  2 002 -                   

Avskrivningar 4 399 -            4 388 -            6 524 -            6 609 -            85 -                         

Finansiella kostnader -                      1 -                    -                      1 -                    1 -                           

Resultat 19 244 -          19 397 -          28 400 -          30 515 -          60 -                  2 055 -                   
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 VA-verksamheten drabbats av ett flertal driftstörningar i vår pumpstationer där pumpar har fått 
bytas ut på grund av haveri. 
Det har påverkat resultatet negativt då det är dyr utrustning som måste ersättas. 
Verksamheten har också drabbats av åskoväder som har slagit ut elektronisk mätutrustning vid 
vattenverket i Herrnäset och tryckstegringsstationerna efter ledningsnätet i området. 
Kostnaderna för detta var oväntade och inte budgeterade. 
 
Swedac har utfört en revision på verksamhetens vattenmätarbytesrutiner och i den revisionen fick 
verksamheten synpunkter på intervallerna kring mätarbyten och dokumentation om rutinerna 
kring det. 
En vattenmätare i bostadshus måste bytas ut och skickas in för kontroll var tionde år enligt 
gällande lagkrav. 
 
Vi har påbörjat arbetet med att byta ut mätarna och målsättningen är att eftersläpningen är ikapp 
till årsskiftet. 
Vi har tillsammans med Karlskoga energi även börjat arbetet med att dokumentera mätarbytena i 
deras system för detta. 
Under året kommer verksamheten att byta ut 280 vattenmätare ute hos kunder till en kostnad på 
140 000 och det är 25 % av mätarna som sitter ute. 
2023 är det 300 mätare som ska bytas ut och skickas in för kontroll. 
 
Felaktiga debiteringar av mottagande av avloppsvatten från Brukets samfällighetsförening har 
upptäckts. Det fanns ett nytt avtal mellan samfällighetsföreningen och kommunen som var 
gällande från 2020-04-01 om annan taxa än tidigare. Det har under året rättats till och vi har 
återbetalt det felaktigt fakturerade för år 2020 och 2021 och med det fått en mindre intäkt än 
budgeterat vilket påverkar verksamheten resultat negativt detta år. 
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Enheten prognosticeras att göra ett underskott på 304 tkr.  

Avdelning kost och lokalvård 
Avdelningen planerar och tillreder måltider till förskola, skola samt lagar mat till hemtjänstens 
kunder. Enheten ansvarar även för kommunens lokalvård, samt säljer städtjänster till Stiftelsen 
Björkåsen, Bergslagens räddningstjänst, vårdcentralen och apoteket, tandläkaren, 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan. 
Under första tertial  
Verksamheten har haft som vanligt påskbord för alla elever och barn, påskharen och tuppen kom 
äntligen på besök till förskolan upp till åk 3 igen efter uppehåll för Covid. 
 
Planering av Värmlandsvecka och bankett som ska vara under v 20 resp 23 har gjorts och nu när vi 
närmar oss de vanliga igen med att finnas ute i verksamheterna och skapa trivsel påverkar de 
verksamheten till de positiva. Många trevliga stunder kommer att finnas under nästa tertial. 
I övrigt har enheten försökt att bevara och gjort vissa små förändringar som ska höja våra mål för 
året. 

VA Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 6 093             5 779             9 411             8 923             489 -                       

Verksamhetens personalkostnad 1 664 -            1 716 -            2 674 -            2 586 -            89                          

Verksamh kostn. exkl. personal 2 498 -            2 707 -            4 907 -            4 825 -            82                          

Avskrivningar 1 219 -            1 000 -            1 446 -            1 497 -            52 -                         

Finansiella intäkter -                      -                      -                      -                      -                             

Finansiella kostnader 267 -                211 -                384 -                319 -                65                          

Resultat 445                 144                 0                     304 -                -                      304 -                       
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Avdelningen avlastar även i år AME genom att utföra hela anställnings och urvalsprocessen ferie 
jobb för ungdomar från åk 9 till 3 året på gymnasiet. I år har verksamheterna fritids, tekniska samt 
en förskola tackat jag till att ha feriejobbare.  
Arbetsledare teknisk drift har börjat som praktikplatskoordinator på AME ca 20% för att 
säkerställa och sammanställa praktikplatser enligt beslut. 
 
Semesterplaneringen har gått bra, verkamheten kost kommer inte att utnyttja någon vikarie 
under sommaren utan man har fördelat om personal. Inom lokalvården kommer vi att nytja ca 1,5 
tjänst under samanlagt 8 veckor för att säkerställa våra egna verksamheter samt mot dom kunder 
som vi har avtal mot. 
Lokalvården har gått en golvvårds utbildning i januari för att säkerställa kemikalieanvändningen 
efter underlag samt hur städning med vatten och kemikalier påverkar ytskikt. Sjukfrånvaron har 
varit hög men förhoppning är att vi snart är tillbaka som innan covid har varit. 
 
Värmlandveckan har genomförts tillsammans med alla kommuner i Värmland. 
Man har lyft dom lokala livsmedelproducenterna och serverat mat med lokala råvaror. 
 
Livsmedelpriserna har ökat med cirka 15% under året det gör en kostnadsökning med 400 tkr och 
utöver det påverkar  den höga inflationen dom övriga kostnaderna för förbrukningsmaterial 
resultatet negativt. 
 

Enhet kultur och fritid 
Inom enheten finns verksamheterna bibliotek, kulturverkstad, kulturcafé, föreningsstöd, 
fritidsgårdsverksamhet, biograf, BUS (Barn och Unga i Storfors) samt Fritidsbanken. 

Biblioteket 
Biblioteket har för första gången på många år inte haft sommarstängt. Det klarades av genom att 
bibliotekspersonalen var mycket flexibla med sina semestrar. En anledning till sommaröppet är att 
bibliotekslagen kräver att folkbibliotek ska vara tillgängligt för alla och anpassat efter användarnas 
behov. En annan anledning var att biblioteket denna sommar tog över turistinformationen. Detta 
föll mycket väl ut och personalen hjälpte många både nationella och internationella turister, både 
på plats i biblioteket och via telefon.  
 
Under perioden erbjöd biblioteket ungdomar att vara med på brädspelstisdagar och vid ett tillfälle 
sattes ett berättartält upp i Ravinen med mycket gott resultat. Aktiviteten gjordes i samarbete 
med Fritidsbanken. Seniorsurf fortsatte en gång i veckan innan sommaruppehåll. Vid ett tillfälle 
medverkade biblioteket på en Funkisträff och vid ett annat höll en bibliotekarie i en 
utbildningsträff i källkritik för deltagare knutna till AME. Biblioteket anordnade även en 
sommarkurs i demokrati (”Mitt val”) i samarbete med Vuxenskolan som vände sig till boende i 
Storfors med annat modersmål än svenska. Boken kommer (service till äldre som inte kan ta sig 
till biblioteket) fortsatte och ett minibibliotek har anordnats på Sjögläntan med byte av böcker 
cirka en gång i månaden.  

Kulturskolan 
Kulturskolans dansverksamhet har åter startat efter pandemin. 
Verksamheten har kompletterats med Konstlabb som har blivit väldigt välbesökt, åldersspannet är 
i dagsläget från 2 år till 76 år,  
Musikproduktion och Filmlabb är nya kurser denna termin. 
UKM Genomfördes för första gången på flera år med Kulturskolans personal. 
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Det var ett otroligt välbesökt arrangemang med fantastiska bidrag från kommunens ungdomar. 
Kulturskolan hade även två digitala avlutningar före sommarlovet, en med dans den andra med 
musik, båda finns att se under namnet storforskulturskola på Youtube. 
 
Kulturskolans personal bemannar fritidsgårdsverksamhet för högstadiet och gymnasiet på 
tisdagar och onsdagar. 

Evenemang & aktiviteter  
Sportlov:  

- Prova på dans (Kulturskolan) 
- Biblioteket hade öppet hela lovet för att spela spel, pyssla eller läsa och bara ”hänga”. 
- Biografen visade 2 filmer 

 
Påsklov:  

- Skapa och måla med Sascha 
- Disco för 0 till åk 6, ca 200 barn närvarade (under 3 omgångar)  
- Motorcafé i Kyrksten som var blev en succé för alla som var där. 
- 4 filmer visades på biografen 

 
UKM 
 
Föreningsmässa genomfördes den 26/4 i samverkan med DIS, biblioteket och föreningslivet i 
Kulturhuset. 
 
Kulturhusets dag: 
Två kända deckarförfattare i samtal inför publik i Stora galejan och en 
barnteater/dansföreställning i Lilla galejan. Utöver detta måleri med konstnären Sasha, 
lördagsöppet bibliotek med en hel del andra aktiviteter. Sammanlagt ca 100 besökare.  
 
Sommarlovs aktiviteter: 
I år fanns ingen utlysning från Socialstyrelsen för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, men Storfors 

kommun beslutade att genomföra Summercamp med egna kommunala medel. 

Genom en tidigare gåva från Storfors handbollsförening på 66 tkr, planerades och utfördes alla 

planerade aktiviteter. 

Aktiviteterna genomfördes med personalresurser från IOGT-NTO, feriearbetare samt 

samordningsansvar av Folkhälsosamordnare. 

Under aktiviteterna har ett stort behov av avgiftsfria aktiviteter för barn och unga i Storfors 

identifierats. För vissa individer har dessa aktiviteter varit sommarens enda upplevelser.  

Aktiviteterna som har erbjudits har t ex varit: 

Fotbollsskola, Go-cart i Kristinehamn, aktivitetsdag i Kyrksten och Badsta, vandring till 

lårhöjdsstugan, A-traktor träff, Högt och lågt i Skutberget, Familjedag i Svarttjärn, grillkväll i 

Kyrksten och Boda Borg kom till Alkvettern med uteaktiviteter mm. 

3 filmer visades på sommarlovet 

Enheten ansvarade för Nationaldagsfirandet i Ravinen. 
Enheten hjälpte Vargbroskolan med skolavslutning i bollhallen. 
Kulturskolan hade en digital Dansavslutning den 19 maj i biografen samt en digital 
Musikavslutning dem 31 maj i biografen. 
Konstutställningar av Sasha Bergdahl-Larsson, Satu Olsson och Stefan Höglin i Kulturkaféet. 
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Fritidsbanken flyttas från sporthallen till Kulturhuset, men hade uppsökande verksamhet under 
sommaren på Badsta och Ravinen innan riktiga uppstarten 1 september.  
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Enheten kommer att hålla budget tack vare externa bidrag. 
 

Mål 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp

-fyllelse 

Främja läs- och 

språkutveckling 
Se över 

tillgänglighet/öppettid

er på biblioteket 

(besökarens behov) 

Samverka med andra 

verksamheter lokalt 

och regionalt 

Guida i fysiskt och 

digitalt medieutbud 

Läsfrämjande 

aktiviteter 

Samarbeta och 

samverka med 

förskolan och BVC för 

stimulans av små 

barns läsning 

Antal utlån 

Besökare på 

biblioteket 

Antal 

inköpta 

böcker 

Antal Boken 

kommer-

låntagare 

Genomförda 

läsfrämjand

e aktiviteter 

Antal besök 

på förskolor 

och 

förskoleklas

s 

4082 

 

7416 

 

 

560 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

6 

 

Analys: 

Synliggöra 

kulturarvet 
Träffar kring de 

digitaliserade bilder 

som finns i arkivet 

Konstutställningar 

Antal träffar  

Antal 

utställningar 

2 träffar. Söker 

pengar för 

utveckling. 

3 utställningar  

 

Analys: Grupp frivilliga har startat som jag har regelbundna möten med, ansökan för att lyfta 

kulturarvet har gjorts. 

Skapa möjligheter 

till fysisk aktivitet 
Hjälpa föreningslivet 

att nå ut till invånarna 

 

 

 

 

 

 

Antal 

insatser 

 

 

 

 

 

 

Föreningsmässa 

26/4.  

Dialog med 

föreningarna. 

Planerar 

Idrottsgala samt 

invigning av nya 

hallen med 

 
 

 

 

Kultur och fritid Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 951                 980                 1 244             1 334             90                          

Verksamhetens personalkostnad 1 955 -            2 235 -            3 650 -            3 573 -            77                          

Verksamh kostn. exkl. personal 2 093 -            1 867 -            2 595 -            2 762 -            167 -                       

Avskrivningar -                      2 -                    -                      -                      -                             

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 3 096 -            3 124 -            5 000 -            5 000 -            -                      0                            
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Marknadsföra 

möjligheterna med 

Fritidsbanken 

 

 

 

Utveckla Mountainbike 

leder 

 

Antal 

deltagare 

Antal utlån 

Idrottsföreningarna

. 

 

45 

15 

Fritidsbanken 

flyttar till 

Kulturhuset. 

Pågår 

 

Väntar svar på 

ansökan. 

Analys: Föreningslivet har det tufft att rekrytera ideella ledare. kommer att få bättre statistik 

på Fritidsbanken from 1 september då flytten är klar. 

2500 besökare på 

Storfors biograf 
Brett filmutbud Antal 

besökare 

Antal filmer 

på skollov 

656 

 

9 

 

Analys: Besökarna är fortsatt försiktiga, tyvärr ser det ut så i hela länet. Kommer inte att nå 

målet. 

Öka attraktiviteten 

i 

Kulturhuset/Folket

s Hus  

Effektivisera lokalerna 

för ändamålen 

 

 

 

Göra reklam för 

kulturhuset 

Folder/Film 

 

Flytta Fritidsbanken till 

Kulturhuset. 

Ja/nej 

Antal 

insatser 

 

 

 

Folder delas 

ut till skolan 

och film 

spelas in 

under 

oktober 

månad 

Biografscenen har 

fått ljusstyrning till 

scenframträdande

n. 

Ny projektor i 

valsaren. 

Ny scen i stora 

galejan byggs 

 

Kulturhusets-dag 

14/5 planeras 

 

Flyttad och öppnad 

på plats 1 

september 

 

Analys: Film och folder kommer ut i oktober 

Utvecklande 

kulturskola 
Skapa fler kurser Antal 

deltagare i 

kulturskolan 

Dans är igång och 

Konstlabb tillagt t1 

Musikproduktion 

har startat igång 

under t2 

60 deltagare 

inklusive öppen 

verksamhet 

 

Analys: Deltagarantalet ökar till kulturskolans kurser tack vare externa bidrag. 

Öka digital 

kompetens och 

Stödja och hjälpa 

besökare, information- 

och 

Genomförda 

insatser 
12 + daglig 

individuell hjälp  
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minska digitala 

klyftor 
utbildningsinsatser 

samt se över 

möjligheten med e-

tjänster. 

Analys: Tufft att klara verksamheten med befintlig budget. 

 

Stöd & service gemensam  
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Inom enheten finns endast den helt bidragsfinansierade verksamheten för 

energirådgivning. 

Politisk verksamhet  
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: På grund av kostnader för årets val, beräknas enheten göra ett minusresultat med 254 tkr 

mot budget. 

Tillväxt- och tillsynsnämnden  
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Köpta tjänster för bygglovsverksamhet samt miljö- och hälsoskydd beräknas bli dyrare än 

budgeterat. Kostnaderna för bostadsanpassning blir lägre än budgeterat eftersom verksamheten 

gick med överskott 2021, vilket betalats ut under våren. 

 

Stöd & service gemensam Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 317                 647                 677                 1 035             358                        

Verksamhetens personalkostnad 665 -                621 -                615 -                978 -                363 -                       

Verksamh kostn. exkl. personal 29 -                  26 -                  62 -                  57 -                  6                            

Resultat 377 -                0                     0 -                    -                      -                      0                            

Politisk verksamhet Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 272                 297                 482                 366                 116 -                       

Verksamhetens personalkostnad 1 524 -            1 604 -            2 499 -            2 566 -            66 -                         

Verksamh kostn. exkl. personal 478 -                639 -                883 -                954 -                72 -                         

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 1 729 -            1 945 -            2 900 -            3 154 -            -                      254 -                       

Tillväxt och tillsynsnämnden Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter -                      -                      -                      -                      -                             

Verksamhetens personalkostnad 7 -                    7 -                    11 -                  11 -                  0                            

Verksamh kostn. exkl. personal 1 010 -            931 -                1 539 -            1 804 -            265 -                       

Avskrivningar -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 1 017 -            938 -                1 550 -            1 814 -            -                      265 -                       
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Verksamhet skola och förskola  
Storfors kommun har fem förskolor och tre grundskolor med en grundsärskola samt 
vuxenutbildning i form av SFI-undervisning och distansundervisning för Komvux.  Skolan har åter 
under året uppvisat höga siffror vad gäller hög andel legitimerad personal.  Det är ett resultat av 
ett långsiktigt arbete där kommunen valt att satsa på skolan, vilket media också bevakat.  
Skolan har fortsatt att anpassa sin verksamhet utifrån den pandemi som rådde. Verksamheten för 
såväl förskolan som skolan har kunnat bedrivas väl utifrån rådande situation och har haft 
förmånen att kunna bedriva närstudier.  
 

Mål Bjurtjärns rektorsområde 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp-

fyllelse 

Topp tre i länet 

där 

undervisning 

bedrivs av 

andelen 

behöriga 

lärare.  

I första hand anställa 

legitimerade lärare, 

förskollärare och 

fritidspedagoger 

Andel legitimerade 

lärare 

92.2 % 

 

Analys: Skolan har hög del legitimerade lärare. Storfors hamnar bland de kommuner som uppvisar 

höga siffror vad gäller legitimerade lärare. 

Minst 90 % av 

eleverna ska 

klara 

Nationella 

proven, Np, i 

åk 3 och 6 

Kompetensutveckling 

inom betyg och 

bedömning samt 

läroplan, 

ämnesövergripande 

arbetssätt, 

specialpedagog 

handleder lärarpersonal 

Andel elever som 

klarar Np i åk 3 och 6 

Åk 6 Ma 84 

%, Sv 92 %, 

Eng 100 % 

 

 

Analys: De elever som inte uppnådde kravnivån har sedan tidigare svårigheter och har olika insatser 

inkopplade till sig. De moment som visat sig svåra vid de nationella proven lyfts vidare till kommande 

årskurs att arbeta vidare med. Nationella proven för åk 3 bedöms per delmoment.  Det är 8 moment 

som bedöms. Momenten slås inte samman vilket det görs först i åk 6. I merparten av momenten 

visas procentsats över 90 %. I två moment uppnås 81 %.  

Minska antalet 

elever som inte 

har fullföljd 

utbildning 

Utökad och utvecklad 

samverkan med IFO 

Utvecklade samarbeten 

med Första linjen och 

BUP 

Utvecklat samarbete med 

vårdnadshavare 

Sveriges kommuner och 

Regioner,(SKR) program 

för fullföljd utbildning 

Förstudie problematisk 

skolfrånvaro 

Föreläsning av Malin 

Green Landell 

 

Antal elever som inte 

har fullföljd utbildning 

5.6 %  

 

Analys: Procentsatsen gäller åk 9. Det förekommer även elever med problematisk skolfrånvaro i 

yngre årskurser.  I Bjurtjärn är det ett fåtal elever som haft problematisk skolfrånvaro.  
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Minska 

andelen 

överviktiga 

barn och 

ungdomar 

Hälsokurs för 

vårdnadshavare 

Främja rörelse såsom 

styrda rastaktiviteter 

Utbilda rörelseledare 

Nyttiga mellanmål 

Gratis frukost och frukt. 

Dialog med 

vårdnadshavare 

Samarbete RF/SISU 

Jämlik barnhälsa 

Kartläggning Delmos 

Horizon Europe 

 

Andel överviktiga 

enligt ELSA 

Förskoleklass: 

37 %. Jfr länet 

24 %. Åk 4 45 

% Jfr länet 27 

%, Åk 7 29 % 

Jfr länet 26 % 

 

Analys: Det finns inga aktuella ELSA siffror utan endast siffror från 2019/2020, vilka redovisas ovan. 

Små 

barngrupper 

inom förskolan 

Dela barngrupper 

Översyn av rutiner 

Större flexibilitet av 

schemaläggning 

Skolverkets 

rekommendationer av 

antal barn i grupp 

 

 

Analys: Förskolan har inte lycktas uppnå skolverkets rekommendationer till fullo. I grupp för yngre 

barn lyckats förskolan hålla sig till riktlinjen. Vilket i sin tur medför att antal barn för äldre barn ökar.  

 
 
 
 

Mål  Vargbroskolans rektorsområde 
Mål Aktivitet Indikator % /Analys Målupp-

fyllelse 

Alla elever ska vara 

behöriga till 

gymnasiets 

nationella program 

Undervisning enligt 

läroplan för grundskolan 

Andel behöriga 

elever 

80,6 

 

Analys: 19,4 % av åk 9 elever saknar gymnasiebehörighet. Några elever har problematisk 

skolfrånvaro. Fler elever arbetar efter så kallad anpassad studiegång.  

Minst 90 % av 

eleverna ska klara 

Nationella proven, 

Np i åk 9 

Kompetensutveckling 

inom betyg och 

bedömning samt 

läroplan 

ämnesövergripande 

arbetssätt, 

specialpedagog 

handleder lärarpersonal 

Andel elever som 

klarar Np i åk 9 

Sv 90 %, Ma 94 

%, Eng 97 %  

Analys: Skolan har fler elever med specifika läs-och skrivsvårigheter samt problematik inom 

neuropsykiatriska områden och psykisk ohälsa. Skolan har lyckats kompensera för eventuella 

svårigheter. Några elever med problematisk skolfrånvaro har varit helt frånvarande från skolan och 

har inte deltagit i de nationella proven.  Varmed måluppfyllelse uppnås. Jfr meritvärde och 

gymnasiebehörighet.  

Endast anställa 

legitimerade lärare 

Endast anställa 

legitimerade lärare 

Andel 

legitimerade 

lärare 

92.2 % 
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Analys: Skolan har hög del legitimerade lärare. Storfors hamnar bland de kommuner som uppvisar 

höga siffror vad gäller legitimerade lärare. 

Det genomsnittliga 

meritmedelvärdet 

för årskurs 9 ska 

ligga över 210 

Coachning/utvecklat 

mentorskap 

Attityd- och 

värdegrundsarbete 

Anordna ”träningsläger” 

(intensivträning) i matte, 

svenska/svenska som 

andraspråk och 

engelska. 

Lovskola 

Eftermiddagsskola 

Meritvärde 

årskurs 9 

 203,5 i 

meritvärde  

Analys: Skolan har detta läsår inte lyckats nå meritvärdet 210. Fler elever har läs och 

skrivsvårigheter, neuropsykiatrisk problematik och fler elever har problematisk skolfrånvaro. Skolan 

har arbetat med fler elever som har så kallad anpassad studiegång.  

Minska antalet 

elever som inte har 

fullföljd utbildning 

Utökad och utvecklad 

samverkan med IFO 

Utvecklade samarbeten 

med Första linjen och 

BUP 

Utvecklat samarbete 

med vårdnadshavare 

ReAct- ett projekt inom 

Kommunalt 

Aktivitetsansvar (KAA) 

ABC kurs för 

vårdnadshavare 

SKR:s program för 

fullföljd utbildning 

Förstudie problematisk 

skolfrånvaro 

Föreläsning av Malin 

Green Landell 

 

 5.6% 

 

Analys: Procentsatsen gäller åk 9. Det förekommer även elever med problematisk skolfrånvaro i de 

yngre årskurserna.  
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Minska andelen 

överviktiga barn och 

ungdomar 

Subventionerade 

gymkort för årskurs 7-9 

Hälsokurs för 

vårdnadshavare 

Främja rörelse såsom 

styrda rastaktiviteter 

Utbilda rörelseledare 

Elevcaféet säljer endast 

nyttiga alternativ 

Gratis frukost 

Dialog med 

vårdnadshavare 

ABC kurs för 

vårdnadshavare 

Samarbete RF/SISU 

Kartläggning Delmos 

Jämlik barnhälsa 

Horizon Europe 

 

Andel överviktiga 

enligt ELSA 

Förskoleklass: 

37 %. Jfr länet 

24 %. Åk 4 45 % 

Jfr länet 27 %, 

Åk 7 29 % Jfr 

länet 26 % 

 

Analys: Det finns inga aktuella ELSA siffror utan endast siffror från 2019/2020, vilka redovisas ovan.  

98 % av alla 

ungdomar skall 

avsluta sina 

gymnasiestudier  

Samtal och uppföljning 

av SYV 

Samarbete med AME 

ReAct 

Framtidsfrön 

Antal avhopp 

Gymnasietidens 

längd 

Minska antal 

elever som är 

inom KAA 

Gymnasieexamen 

3 år 73 %   

Analys: Gymnasieexamen 3 år 2021 73 %, gymnasieexamen 4 år 59.6 % 2021 

Förbättra 

samarbetet skola – 

näringsliv 

Anordna företagsmässa 

Studie- och 

yrkesvägledningsplan för 

F- årskurs 9. 

Besök av företag i 

skolan 

Framtidsfrön 

Arbetsmarknadskunskap 

Svensk 

Näringslivs 

ranking 

 

 

Analys: Till följd av pandemin har inte praktik eller någon företagsmässa kunnat genomföras. 

Eleverna har haft digitala träffar med framtidsfrön som arbetar med entreprenöriellt lärande i åk 6. 

Högstadiet har haft arbetsmarknadskunskap med Kammarkollegiet 

 
 

Mål Kroppaskolans rektorsområde 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp-

fyllelse 

Endast anställa 

legitimerade 

lärare, 

förskollärare och 

fritidspedagoger 

Endast anställa 

legitimerade lärare, 

förskollärare och 

fritidspedagoger 

Andel legitimerade 

lärare 

92.2% 

 

Analys: Se ovan 
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Minst 90 % av 

eleverna ska klara 

Nationella proven, 

Np i åk 3 

Kompetensutveckling 

inom, betyg och 

bedömning samt 

läroplan, 

ämnesövergripande 

arbetssätt, ledarskap 

specialpedagog 

handleder lärarpersonal 

Andel elever som 

klarar Np i åk 3 

 

 

Analys: De elever som inte uppnådde kravnivån har sedan tidigare svårigheter och har olika insatser 

inkopplade till sig. De moment som visat sig svåra vid de nationella proven lyfts vidare till kommande 

årskurs att arbeta vidare med. Nationella proven för åk 3 bedöms per delmoment.  Det är 8 moment 

som bedöms. Momenten slås inte samman vilket det görs först i åk 6. I merparten av momenten 

visas procentsats över 90 %. I 2 moment uppnås 81 %. 

Minska antalet 

elever som inte 

har fullföljd 

utbildning 

Utökad och utvecklad 

samverkan med IFO 

Utvecklade samarbeten 

med Första linjen och 

BUP 

Utvecklat samarbete 

med vårdnadshavare 

SKR:s program för 

fullföljd utbildning 

Förstudie problematisk 

skolfrånvaro 

Föreläsning av Malin 

Green Landell 

Antal elever som inte 

har fullföljd utbildning 

5.6% 

 

Analys: Procentsatsen gäller åk 9. Det förekommer även elever med problematisk skolfrånvaro i de 

yngre årskurserna. På Kroppaskolan är det ett fåtal elever med problematisk skolfrånvaro.  

Minska andelen 

överviktiga barn 

och ungdomar 

Hälsokurs för 

vårdnadshavare 

Främja rörelse såsom 

styrda rastaktiviteter. 

Nyttiga mellanmål och 

gratis frukt 

Dialog med 

vårdnadshavare 

ABC kurs för 

vårdnadshavare 

Samarbete RF/SISU 

Kartläggning Delmos 

Jämlik barnhälsa 

Horizon Europe 

Andel överviktiga 

enligt ELSA 

Förskoleklass 

: 37%. Jfr 

länet 24 %. 

Åk 4 45 % Jfr 

länet 27 %, 

Åk 7 29 % Jfr 

länet 26 % 

 

Analys: Det finns inga aktuella ELSA siffror utan endast siffror från 2019/2020, vilka redovisas ovan. 

Små barngrupper 

inom förskolan 

Dela barngrupper 

Översyn av rutiner 

Större flexibilitet av 

schemaläggning 

Skolverkets 

rekommendationer av 

antal barn i grupp 

 

 

Analys: Förskolan har inte lycktas uppnå skolverkets rekommendationer till fullo.  I grupp för yngre 

barn lyckats förskolan hålla sig till riktlinjen. Vilket i sin tur medför att antal barn för äldre barn ökar. 
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Skola 
Skolan består av grundskola, fördelad på tre grundskolor, Bjurtjärns skola, Kroppaskolan och 
Vargbroskolan, grundsärskola, skolhälsovård och fritidshem.  
Plats till gymnasium och gymnasiesärskola köps in externt. Vuxenutbildning bedrivs i kommunen. 
Svenska för invandrare (SFI) bedrivs på Vargbroskolan och Komvux via distansutbildning.  
Grundskolornas elevhälsoteam består av en skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, en 
kurator och två specialpedagoger. Skolläkare och skolpsykolog köps in externt.  
KAA, kommunalt aktivitets ansvar, ligger under annan enhet, AME.  

 
Skolan ser en tendens med ökad problematik inom det neuropsykiatriska området samt att den 
psykiska ohälsan tenderar att framträda i allt tidigare åldrar. Även problematisk skolfrånvaro har 
ökat. Den tidigare pandemin har inte underlättat arbetet med att främja närvaro i skolan.  
Undervisningen söks tillgängliggöras efter elevernas förutsättningar och individuella behov. 
Under året har skolans personal haft kompetensutveckling inom betyg och bedömning, 
problematisk skolfrånvaro och implementering av nya kurs och läroplaner.  
Skolans verksamheter kunde bedriva närstudier under pandemin.  

  

 

 Storfors har över 90 procent legitimerade lärare.  

 Från 1 augusti har skolledning organiserats om bl.a. till följd av en pensionsavgång inom 
skolledningen. Biträdande rektors tjänst på 0.5 tjänst har borttagits från Vargbroskolan på 
grund av minskat elevunderlag.  En T.f. rektor har tillsatts på Vargbroskolan under läsåret 
2022-2023. . En ny rektor har tillsatts på Kroppaskolan rektorsområde. Kroppaskolans 
tidigare rektor har förflyttats till Bjurtjärns skolas rektorsområde. 

 Arbetet med projektering av ny skola i Kyrksten har fortsatt. Politiskt beslut av byggnation.  
 Till följd av pandemin och den rådande situationen i världen ställdes ett antal aktiviteter 

inom skolan in.  Bland annat ställdes Polenresan för årskurs 9 in under våren 2022.   

 Årskurs 8 reste till Dovre vecka 13. Under vecka 34 åkte årkurs 9 och under vecka 35 årskurs 
7 till Dovre. Därmed har alla elever fått åka till Dovre, trots inställda resor under pandemin. 
Resorna har genomförts med externa medel från ESF (Se vidare nedan) 

 En rad projekt som skolan arbetat med har avslutats under våren 2022. Bland annat 
Yrkesväg Värmland, SKR:s fullföljd utbildning och Delmos.  

 Skolan beviljades medel från Region Värmland till en förstudie gällande problematisk 
skolfrånvaro. En ansökan till ett genomförande projekt till ESF har författats under 
sommaren och lämnats in 30 september.  

 Under året har skolan gått in i projekten ReAct som ska stötta kommunens KAA-ungdomar 
(Kommunal aktivitetsansvar) och projekt Huset som är knutet till Öppna förskolan där det 
fokuseras på inkludering av föräldrar med utländsk bakgrund.  

 Storfors kommun har beslutat att ingå ansökningsförfarandet i projektet Horizon Europe. 
Ett projekt som ingår i arbetet kring jämlik barnhälsa. Ansökningen har genomförts fram till 
september.  

 Under april lades området Folkhälsa under skolchef.  

 Skolan har även beviljats medel från ESF gällande resa för elever för funktionsnedsättning 
till Italien, i arbetet kring rörelse och hälsa samt medel för skolans demokratiarbete. Vilka 
resulterar i resor till Dovre för årskurs 7 och Polen i årskurs 9. Resan till Italien genomfördes 
24 -30 september 2022.  

 Skolan har fortsatt sitt arbete med rörelse och hälsa och har samarbetat med RF/SISU 
Värmland. All personal inom skola och fritidshem har utbildats inom rörelse och hälsa.  
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Antal elever    Dec    Juni 2021 Juni 2022 Sep 2022 
Kroppaskolan F – 3        103           108 111 106 
Bjurtjärns skola F – 6      64       64 66 69 
Vargbroskolan  4 – 9        231   231 208  203 
Grundsärskola                      5       5 8 6 
Gymnasieskola  137    120 119 132 
Gymnasiesärskola  6   5 4 
IM-programmen 0    14 11 15 
Komvux  15                      10 18 
Yrkesvux  15 13 0 12 
 SFI  22                     18 17 15 
 
Vargbroskolan uppvisar ett minskat elevunderlag.  
 
 
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Enheten prognostiseras hålla budgetram. 

Förskola  
Det finns fem förskolor i kommunen med totalt 162 barn. Tre stycken är belägna i tätorten, en på 
Bjurtjärns skola och en i Kyrksten. Det finns även en öppen förskola som bedrivs inom 
familjecentralen. Den är öppen 8 timmar i veckan, måndagar och torsdagar. En legitimerad 
förskolepedagog och en socionom arbetar på Öppna förskolan.  
45 procent av förskolans personal är barnskötare och 55 procent har förskolelärartjänster.  
Rekrytering till förskollärare har gjorts bland personer som studerar till förskollärare. 
Förskolorna har under året haft kompetensutveckling inom språkutveckling med hjälp av beviljade 
statsbidrag. Läslyftet har genomförts under året och har fungerat väl. Förskolans personal har 
även deltagit i utvecklandet av en handlingsplan för kommunens förskolor vad gäller ”Giftfri 
förskola”. En förskollärare har utbildats inom ABC, som är en föräldrastödutbildning. Vilken i sin 
tur tillsammans med två socionomer utfärdat föräldrastödutbildning för de vårdnadshavare som 
så önskat delta. Förskolorna inom Storfors kommun har deltagit i ett projekt kallat Förundran. 
Projektet bedrivs via Karlstads Universitet och stärker läsinlärning för barn och ger personal 
kompetensutveckling. Förskolans personal håller så kallade pedagogiska forum 5-6 tillfällen per 
termin utifrån ett gemensamt ämne.  
 
Förskolorna har lyckats bemöta den pandemi som varit väl och verksamheterna har varit öppna. 
Den Öppna förskolan har bedrivit verksamhet efter förutsättningarna.  
 
Under sommaren slogs barnomsorgen samman vilket fungerade väl. Det har inte varit några 
svårigheter att rekrytera vikarier. Personal har fått en sammanhängande semester och 
förskolorna har tillgodosett att det varit ordinarie personal på plats.  
 

Skola Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 6 265             7 892             8 294             10 302           2 008                    

Verksamhetens personalkostnad 25 999 -          25 203 -          39 898 -          40 111 -          213 -                       

Verksamh kostn. exkl. personal 22 688 -          22 930 -          35 891 -          35 231 -          660                        

Avskrivningar 40 -                  38 -                  5 -                    61 -                  56 -                         

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 42 462 -          40 280 -          67 500 -          65 101 -          -                      2 399                    
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Barnomsorgsbehovet har kunnat tillgodoses under perioden.   
 
Från augusti har skolledningen inom förskola ändrats om till följd av en pensionsavgång.  En ny 
rektor på 1.0 tjänst har tillsatts på Kroppaskolans rektorsområde där Kroppaskolan, tre förskolor 
och Öppna förskolan hör. Till området hör 0.5 tjänst biträdande rektor. Tidigare rektor för 
Kroppaskolans rektorsområde förflyttades från 1 augusti till Bjurtjärns skolas rektorsområde 
vilken omfattar Bjurtjärns skola och två förskolor.  
 
 
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Enheten beräknas överskrida budget. Överskridandet beror till stor del av ett antalet barn 
som har förskoleplacering i annan kommun (Inter kommunal ersättning). Extra stöd har också 
tillsatts inom förskolan till barn med behov.  
 

Verksamhet vård och stöd 
Inom verksamheten vård och stöd ingår enheterna särskilt boende, hemtjänst, funktionsstöd, 
hälso- och sjukvård, individ och familjeomsorgen (IFO) samt arbetsmarknad/etablering (AME). 
Inom funktionsstöd ingår skyddat boende 
Individ och familjeomsorgen är uppdelad på barn/unga samt vuxna/riskbruk 
 
Förutom verksamhetschef ingår planeringsverksamhet samt medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) vilken även är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i den övergripande 
organisationen. MAS/MAR har det övergripande ansvaret att insatser enligt Hälso-och 
sjukvårdslagen (HSL) utförs med god kvalitet samt följer upp verksamheten inom 
verksamhetsområdet.  
 
Planeringsavdelningen är uppdelad på två ansvarsområden; bemanning och planering. Inom 
bemanning handläggs framförallt korttidsfrånvaro samt schemaläggning för personalen inom de 
traditionella vårdenheterna. Inom planering schemaläggs kundernas dagliga insatser, vilka utförs 
av hemtjänstpersonal 
 

Vård & omsorg gemensam 
Budget och utfall 2022-08 

 

Förskola Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 2 226             2 620             3 178             4 132             954                        

Verksamhetens personalkostnad 10 809 -          11 091 -          15 383 -          16 979 -          161 -                1 435 -                   

Verksamh kostn. exkl. personal 2 186 -            2 541 -            3 781 -            4 137 -            356 -                       

Avskrivningar 9 -                    7 -                    13 -                  13 -                  0                            

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 10 778 -          11 019 -          16 000 -          16 998 -          161 -                837 -                       

Vård & omsorg gemensam Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 45                   76                   273                 76                   197 -                       

Verksamhetens personalkostnad 2 450 -            2 441 -            3 517 -            3 732 -            215 -                       

Verksamh kostn. exkl. personal 616 -                522 -                856 -                823 -                33                          

Avskrivningar 16 -                  4 -                    -                      6 -                    6 -                           

Resultat 3 037 -            2 892 -            4 100 -            4 485 -            -                      385 -                       
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Analys: Enheten beräknas överskrida budget med 385 tkr vilket bedöms bero på minskade 

statsbidrag samt ökade personalkostnader beroende på semesterlöneskulder som ej hunnit bli 

reglerade. 

Arbetsmarknad och etablering (AME) 
 
Enheten arbetsmarknad och integration bytte namn till arbetsmarknad och etablering 1 
september 2022. Enhetens huvudsyften är att individer ska närma sig arbetsmarknaden och egen 
försörjning samt att erbjuda nyanlända personer bosättning och stöd för etablering i samhället. 
Enheten har haft en bemanning av 3 personer varav en person varit utlånad till Kultur & Fritid för 
att organisera och utveckla Fritidsbanken. Totalt har enheten tagit emot 16 deltagare som är 
delegerade från försörjningsstöd samt 1 person från vuxenenheten och 1 person från 
vårdcentralen. När det gäller etablering så har enheten hanterat 7 personer. Det skulle ha kommit 
ytterligare 2 personer men de har blivit pausade till förmån för flyktingar från Ukraina. 

Externa projekt  
 
Därutöver har 4 personer varit anställda med externa medel för att leda olika projekt som 
angränsar till arbetsmarknad och integration i samverkan med andra kommuner och 
organisationer. I flera av projekten har personer från försörjningsstöd varit inskrivna vilket 
innebär att projekten och grundverksamheten jobbat tillsammans med samma målgrupp. I 
projektet ”Drivkraften” som vänder sig till människor som är långt från arbetsmarknaden har 14 
deltagare kommit från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
 
Enheten har även tagit på sig ansvaret att leda det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 
under 20 år. Det går ut på att identifiera ungdomar som hoppat av skolan och erbjuda dem 
aktiviteter som motiverar till utbildning eller arbete. En av projektledarna på enheten har lagt en 
del av sin arbetstid på detta. Totalt har 23 ungdomar identifierats och erbjudits aktiviteter under 
perioden medan det vid delårsrapportens slut (aug) fanns 16 ungdomar kvar.  

Arbetslöshet 
 
Tabell över 
arbetslösheten i 
Storfors 16-64 år 
under 2022. 

Anges i procent. Källa: Arbetsförmedlingen. 

Budget och utfall 

 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Personalkostnaderna har varit lägre än förväntat på grund av sjukskrivningar och vakanser 
vilket gjort att enheten inte har några problem att hålla sin budget. 

Arbetsmarknads och Etablering Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 2 505             2 787             4 826             3 823             1 004 -                   

Verksamhetens personalkostnad 2 859 -            2 740 -            5 408 -            4 113 -            1 295                    

Verksamh kostn. exkl. personal 585 -                685 -                918 -                846 -                73                          

Avskrivningar -                      7 -                    -                      17 -                  17 -                         

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 939 -                645 -                1 500 -            1 152 -            -                      348                        

januari  februari mars april maj juni juli aug 

9,1     9,0 8,6 7,8 7,6 7,3 7,1 6,6 



        2 0 2 2  D e l å r s r e d o v i s n i n g  | 48 

 

Mål 

 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp

-fyllelse 
Arbetslöshet ska 

inte överstiga 9 % 
-Identifiera och snabbt få in 

personer i rätt aktivitet 

-Erbjuda arbetsträning i 

enhetens träningsstationer, 

hos övriga kommunala 

enheter, i företag och hos 

föreningar  

-Genomföra gruppaktiviteter 

t.ex. jobbsök, körkortsgrupp 

och språkgrupp  

-

Arbetsförmedlingens 

arbetslöshetsstatisti

k 

-Antal deltagare som 

erhåller arbete 

 

 

6,6 (aug) 

 

2 personer 

som 

erhållit 

arbete. 

 

Analys: Med tanke på det låga antalet deltagare så är ändå två personer väldigt positivt. 

Minst sju av 

verksamhetens 

deltagare går 

vidare till 

utbildningsinsats 

-Matchning, coachning, kart-

läggning och validering på 

individnivå  

Antal deltagare som 

gått vidare i 

utbildningsinsats 

2 

deltagare 

som gått 

vidare till 

utbildning 

 

Analys: Målet är extremt högt ställt med tanke på antalet deltagare. Skulle säga att målet är orimligt 

och att utfallet är godkänt sett till antalet deltagare. 

Bidra till att 

sänka 

försörjningsstöde

t 

-Verka för att personer ska stå 

till arbetsmarknadens 

förfogande för att ta del av 

arbetsförmedlingens resurser 

och utbud 

-Identifiera och matcha 

personer med försörjningsstöd 

till utbildning och anställning i 

olika anställningsformer    

Antal personer som 

erhållit egen 

försörjning via 

studier, arbete eller 

försäkringskassa 

3 personer 

har gått till 

egen 

försörjning

. 

 

Analys: Att tre personer gått till egen försörjning är väldigt positivt för kommunens ekonomi. Det ger 

en direkt liten påverkan på ekonomin kortsiktigt och en stor indirekt effekt på lång sikt förutsatt att 

personerna inte återkommer.  

Säkerställa 

anvisat 

mottagande 

-Kontinuerlig dialog med 

Migrationsverket/Länsstyrelse

n 

-Mottagande enligt rutiner och 

riktlinjer 

Antal säkerställda 

mottaganden 

Ej 

inkommit 

någon ny. 

Sedan 

tidigare 

har vi 7 

personer. 

 

Analys: Vi gör det vi ska och levererar mottagande till alla som vi tar emot enligt våra rutiner.  

Ungdomarna 

inom det 

kommunala 

aktivitetsansvare

t (KAA) ska 

erhålla aktivitet  

-Uppsökande verksamhet 

-Motiverande samtal 

-Erbjuda lämplig aktivitet 

Procentsats av 

antalet ungdomar i 

KAA som påbörjat 

aktivitet 

22 av 23 

personer 

blir 96 %. 
 

Analys: Bra samarbete mellan olika aktörer där även ett av våra externa projekt är delaktiga. Vilket 

gör att alla erbjuds aktivitet och nästan alla tagit emot det.  

God folkhälsa -erbjuda friskvårdande 

insatser till enhetens deltagare 

Antal friskvårdande 

insatser 

17 

tillfällen 

under 

perioden. 

 

Analys: Personalen har varit duktiga på att planera och genomföra aktiviteter. 
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Enhet funktionsstöd  
I Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS, finns tio olika insatser. Under 
perioden har Storfors kommun verkställt personlig assistans, kontaktperson, korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet (verkställs i kontaktfamilj) daglig verksamhet samt bostad med särskild 
service för vuxna. Personal vid LSS-boendet har även utfört boendestöd enligt SoL 
(Socialtjänstlagen). Boendestöd ges till personer boende i eget hem och där beslut om insatsen är 
fattad av IFO (Individ och familjeomsorgen). Solforsen skyddat boende är organisatoriskt förlagt 
under enheten funktionsstöd.  
 
Coronapandemin har ställt krav på extra resurser i form av att korttidsfrånvaron ökat markant 
vilket även haft effekten av att flera vikarier har krävts till de olika arbetslagen. Resurskrävande 
med anställningsprocess, introduktion, delegationer för all ny personal. Omfattande arbete med 
semesterrekrytering och stora svårigheter att tillsätta vikarietjänster inför sommaren.  
Tillfällig utökning gällande handledare tjänst 20 % avseende handläggning av 
kontaktpersonuppdraget har skett inom enheten.  
Enheten verkställer tillfälligt utökat personlig assistansbeslut i avvaktan på överklagandeprocess.  
 
Utvecklingsarbete kring hygienrutiner inom funktionsstödsenheten har skett och arbetskläder 
införs i samtliga grupper.  
 

Solforsen skyddat boende/ stödboende 
Mycket arbete har ägnats åt att marknadsföra boendet. Det har varit ett svårt läge att starta 
verksamhet och etablera Solforsen på marknaden när flertalet kommuner befunnit sig i ansträngt 
ekonomiskt läge samt att skyddat boende inte varit lagstadgat. Pandemin har ytterligare förvärrat 
läget då det blivit svårare för våldsutsatta att få stöd, detta är en trend inom liknande 
verksamheter i hela landet.  
 
Majoriteten av kommuner placerar i första hand i upphandlade boenden. Solforsen har endast 
bedrivits med kortsiktiga beslut och har inte kunnat ingå i upphandlingar. Det innebär att vi gått 
miste om ett stort antal placeringar.  
Solforsens skyddade boende har haft 19 kvinnor samt 24 barn placerade under perioden.  
Solforsens stödboende har avvecklats då behov av interna placeringar inte finns.  
 
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Enheten gör ett negativt resultat ca 1.4 mkr Skyddat boende integrerades i enheten 
Funktionsstöd efter omorganisationen och medför till det negativa resultatet med 730 tkr, 
framför allt minskade intäkter gällande placeringar på skyddade boendet. Från april månad har 
det skett en markant negativ trend gällande nya placeringar.  Negativa resultatet beror även på 
fler beviljade insatser som medfört ökade personalbehov.  
Sjukfrånvaron har även varit betydligt högre än normalt, i perioder har det varit stora utmaningar 
för att täcka upp med nya vikarier.  

Funktionsstöd Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 6 372             7 865             11 357           11 729           372                        

Verksamhetens personalkostnad 14 334 -          13 274 -          18 676 -          20 176 -          82 -                  1 418 -                   

Verksamh kostn. exkl. personal 5 908 -            5 599 -            8 481 -            9 354 -            580 -                294 -                       

Avskrivningar -                      -                      -                      -                      -                             

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 13 870 -          11 008 -          15 800 -          17 801 -          662 -                1 339 -                   
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Enheten har varit sparsam med övriga kostnader men det kunde inte kompensera ovan nämnda 
utgifter.  
 

Mål 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp-

fyllnad 

100 % nöjda kunder Ett årligt samtal med kund % nöjda kunder 100 % 

 
Analys: Kontinuerliga samtal och uppföljningar sker med samtliga kunder.  

100 % trygga 

kunder 

Ett årligt samtal med kund % trygga kunder 95 % 

 
Analys: Vissa kunder kan ha andra 

önskemål om boendeinsats. 

Enheten verkställer fattade 

beslut. 

   

Beaktande av 

nationella 

minoriteters 

rättigheter 

Information om rättigheter 

och möjligheter 

Erbjuda tolk vid behov 

Vid behov översättning av 

informationsmaterial 

Antal möten med 

personer vilka tillhör 

nationella minoriteter 

Antal tolktillfällen 

Antal översatta texter 

0 %  

Analys: Har ingen kund som tillhör målgruppen 

Tillhandahålla 

säkerhet och 

trygghet för 

skyddssökande samt 

medföljande barn 

Samverkan med placerande 

kommun kring 

riskbedömning 

Antal placeringar 

som skett utan att 

checklista ”första 

kontakt socialtjänst” 

ifyllts 

0 % 

 

Analys: Checklistan fylls i vid varje inskrivning  

 Säkerhetssamtal med varje 

placerad individ 

% som genomgått 

säkerhetssamtal 

100 % 

 
Analys: Sker vid varje ny inskrivning 

 

Enhet hemtjänst 
Enheten ger stöd i hemmet till kunder som fått olika insatser biståndsbedömda. Verksamheten 

präglas av värdegrundsarbetet individens behov i centrum (IBIC) så att äldre personer får leva ett 

värdigt liv och känna trygghet och välbefinnande. 

Tidigare införda smittskyddsåtgärder, på grund av pandemin, fortsätter för personal i 

omvårdnadsyrken. Hög personalfrånvaro har påverkat personalbemanningen och en ökad 

vårdtyngd har gjort att vikarier fått introduceras kontinuerligt.  

Verksamheten har fortsatt arbetet med syfte att uppnå bättre kontinuitet hos kund genom att se 

över kontaktmansområden från tidigare två till tre områden.  Arbetssättet är även ett led i arbetet 

mot fast omsorgskontakt nytt riksdagsbeslut 1/7-22. Den fasta omsorgskontakten är ”spindeln i 

nätet” och ska informera och samverka med anhöriga, närstående, arbetslaget och andra 

yrkesgrupper som är delaktiga i den enskildes vård och omsorg.   

Verksamheten har tagit emot en språkpraktikant från AME från mars månad. 
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Budget och utfall 2022-08 

 

Analys: Enheten beräknas göra ett negativt resultat på ca 5,9 mkr. Orsakerna är minskade bidrag 

för kostnader i samband med Covid-19, men även ökade kostnader för bland annat inköp av 

skyddsutrustning, ökade drivmedelskostnader, fler timanställd personal på grund av vårdtyngd.  

Den ökade vårdtyngden genererar framförallt ökade lönekostnader under helg då enheten har 

bemannats med timanställd personal eftersom ordinarie personal inte finns disponibel. Ordinarie 

personal är redan schemalagda varannan helg.  

Omvårdnadsbehovet hos några kunder bosatta utanför tätorten överstiger 120 timmar per 

månad vilket anses som brytpunkt, för när hemtjänst är dyrare än särskilt boende. 

Omvårdnadsbehovet kräver två personal vid besöken samt att avståndet kräver bil och därmed 

ökade drivmedelskostnader. Befintliga kunders behov av dubbelbemanning motsvarar i snitt 28 

timmars arbetstid per dygn 

I december 2020 lämnade verksamheten lokalerna på Stationsgatan 62. Dock löper hyresavtalet 

för våning tre till slutet av 2022 och kostnaden på 26 000 kronor per månad belastar därmed 

verksamhetens budget.  

Mål 
Mål Aktivitet Indikator Antal/ % Målupp-

fyllelse 

Hög trygghetskänsla 

för kund 

Personalkontinuitet Medelvärde av antal 

olika personal hos 

varje kund 

 

    20 

 

 

Analys: Kontinuiteten fortsätter med 20 personal mot tidigare 30 personal per kund 

Delaktiga kunder Aktuella genomförande-

planer  

Upprättade och 

reviderade 

genomförande- 

planer  

  

    90 %  

Analys: Fortsatt arbetssätt där samordnare i arbetsområden kontinuerligt ser över behov av 

upprättande samt revidering av genomförandeplaner.  

Hög kompetens hos 

personal 

Kompetens-utveckling 

inom läkemedel, sårvård, 

inkontinens,  

Antal personal som 

genomgått 

kompetensutveckling 

 

     100 %  

Analys: Årligen inför delegering genomför all personal webbutbildning att ”jobba säkert med 

läkemedel”  

100 % nöjda kunder Analysera och följa upp 

avvikelser 

följa upp 

Socialstyrelses årliga 

enkät 

------ 

 

Analys: Inga resultat i Socialstyrelsens enkät som publicerades juni 2022 

Hemtjänst Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 2 326             1 762             2 142             3 658             1 516                    

Verksamhetens personalkostnad 12 683 -          13 068 -          13 358 -          20 172 -          6 813 -                   

Verksamh kostn. exkl. personal 1 977 -            2 375 -            2 751 -            3 393 -            642 -                       

Avskrivningar 21 -                  26 -                  33 -                  38 -                  5 -                           

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 12 355 -          13 706 -          14 000 -          19 945 -          -                      5 945 -                   



        2 0 2 2  D e l å r s r e d o v i s n i n g  | 52 

 

Minskad 

sjukfrånvaro och 

förebygga 

arbetsskador 

Arbeta aktivt med 

tillbudsrapport 

Förflyttningsteknik 

Uppföljning i KIA  

Sjukfrånvar

o (>11 %) 

 

 

Analys: Fortsatt hög sjukfrånvaro ca 14 %. Pandemin är störst orsak, eftersom medarbetarna måste 

stanna hemma vid förkylningssymtom. Få arbetsskador. 

 

Enhet särskilt boende 
Särskilt boende är en boendeform som anpassats för äldre med stort behov av omsorg. I 
kommunen finns särskilda boendena Sjögläntan och Humlegården vilket tillika är ett 
korttidsboende. Plats inom särskilt boende kan erhållas efter ansökan till kommunens 
biståndshandläggare. Verksamheten utför också HSL-insatser (Hälso- och sjukvårdsinsatser) på 
ordination från sjuksköterska och rehabilitering. 
 
Under första delåret har vi fortfarande högre krav på skyddsutrustning inom vård och omsorg för 
att förebygga covid-19. Personalen ska fortsatt göra PCR test vid förkylningssymtom och stanna 
hemma. Kostnaden har ökat kraftigt för skyddsutrustning, från våra upphandlade leverantörer. 
Natteamet har from 1 april fått ny veckoarbetstid, enligt avtal, så nu är den 34.20 istället för 36.33  
timmar/vecka. Natt-teamet består nu av 5 personal varje natt mot tidigare 4 personal, på grund 
av fler insatser/larm/resor i hemtjänsten nattetid, vilket gör att personal inte hinner in för att 
hjälpa till på Sjögläntan. Verksamheten har också börjat med E tillsyn via digital tillsynskamera i 
hemtjänsten nattetid för att kunden ska få känna självständighet, ostörd nattsömn men samtidigt 
känna trygghet. 
Utifrån avtalen med SKR och kommunal har en tillfällig utökning till 100 % erbjudits 
tillsvidareanställd personal. Vid utökad tjänst får personalen även täcka andra verksamheter inom 
vård- och omsorg. Detta har ökat personalnöjdheten och minskat stressen. Försöket fortsätter 
under 2022. 
Verksamheten fortsätter att jobba i planeringssystemet Intraphone samt med digital signering för 
medicin för att förebygga avvikelser. 
Tillsyn av Anticimex, miljö och hälsa har gjorts vid Sjögläntan under delåret, med bra resultat för 
verksamheten. 
Introduktion av nya medarbetare inom vård och omsorg för att ersätta ordinaries frånvaro under 
sommaren har utförts. I år ökade svårigheterna att hitta personal till sommaren. Hög frånvaro 
bland personal under andra semesterperioden som resulterar i kvalificerad övertid  
Verksamheten har tagit emot elever från vård och omsorgsprogrammet. 
Ett arbete för att förebygga långtidssjukskrivning pågår i samverkan med företagshälsovården – 
som kontaktar personal vid upprepad korttidsfrånvaro. 
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys:  
Verksamheten gör ett negativt resultat med ca 4,7 miljoner 

Det negativa resultatet beror delvis på att grundbemanningen inte är tillgodosett, kvalificerad övertid vid 

sjukdom, samt ökad vårdtyngd p.g.a. hot och våld 

Särskilda boende Utfall tertial 1,   

2021

Utfall tertial 1, 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 5 922             7 170             7 315             9 393             2 078                    

Verksamhetens personalkostnad 23 552 -          24 178 -          29 503 -          35 651 -          6 148 -                   

Verksamh kostn. exkl. personal 6 642 -            6 954 -            9 758 -            10 388 -          630 -                       

Avskrivningar 36 -                  36 -                  54 -                  54 -                  0 -                           

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 24 308 -          23 999 -          32 000 -          36 701 -          -                      4 701 -                   
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Fortsatt arbete med att titta på lösningar för att täcka vakanser med ordinarie personal samt att inte 

ersätta alla timmar på vakanta arbetspass.  

Förslag till åtgärder: 

Samordna schemaläggning med hemtjänst 

Köpa lunch utifrån, ta bort matlagning från Särskilt boende, riskbedömningar görs vid förändringar 

 Frivilligt delade turer 

Minska antal timvikarier  

Mål 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp-

fyllelse 

Behovsanpassade 

personalschema 

Schemaläggning 

 

Kundens mätbara 

behov av tid kontra 

utförda arbetstimmar 

Nytt schema 

var 8:e 

vecka 
 

Analys: Då bemanningskrav inte är uppfyllt så pågår ett arbete för att hitta andra schemalösningar. 

Olika förslag har lagts fram till personal samt att personal har fått kommit med förslag, 

riskbedömningar har gjorts. 

100 % registreringar i 

BPDS av kunder med 

demensdiagnos 

Registrera kunder i 

BPSD 

Antal registreringar i 

BPSD 

12 st 

 

Analys: Kunder med demensdiagnos registreras i BPSD systemet och handlingsplan tas fram vid 

teammöten  

0 % trycksår, 

undernäring, 

blåsdysfunktion 

Registrera 

riskbedömningar i 

Senior Alert 

Antal registreringar i 

Senior Alert 

48 st  

 

Analys: Riskbedömningar görs var 3:e månad eller vid förändring. När bedömningen visar på risker 

för kund, gör personal/kontaktman en åtgärdsplan för att förebygga riskerna  

100 % upprättade 

genomförandeplaner 

Använda metoden 

IBIC vid upprättande 

av 

genomförandeplaner 

Antal upprättade 

genomförandeplaner 

100 % 

 

Analys: Genomförandeplan skapas tillsammans med kund senast 14 dagar efter inflyttning samt 

uppdateras var 3:e månad eller vid förändring 

Ingen ökad 

korttidsfrånvaro hos 

personalen 

Korttidsutredningar 

och 

uppföljningssamtal 

Statistik från 

personalavdelningen 

1 

dagsfrånvaro 

tillfällen: 37 

stycken 

2-14 dagar: 

109 

 

Analys: Personal inom vård och omsorg måste vara hemma vid förkylningssymtom samt göra PCR 

test, det bidrar även till att personal har hög korttidsfrånvaro.  Samtal med personal vid hög 

korttidsfrånvaro samt Företagshälsovård 

100 % nöjda kunder Utvärdera och följa 

upp 

brukarundersökning 

Statistik från 

Socialstyrelsens 

brukarundersökning 

 

 

Analys: För få kunder fyllde i enkäten, inget resultat redovisas  

 

Hälso- och sjukvård 
Med kommunal hälso- och sjukvård avses hemsjukvård och rehabilitering inom särskilda 

boendeformer, funktionsstöd och ordinärt boende. Legitimerade professioner som ingår i 
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den kommunala hälso-och sjukvård är distriktsköterska/sjuksköterska, 

fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut. Dessutom ingår hjälpmedelstekniker. 

Händelser under perioden 

En sjuksköterska har avslutat sin anställning på egen begäran och en ny har anställts. 

Denne påbörjar sin tjänst 13/7. 

Vi har periodvis gått kort i verksamheten p.g.a. sjukdomar och brist på vikarier. 

Enheten har fått löpande information runt skärpta hygienrutiner och rutiner gällande 

Covid-19. 

Två sjuksköterskor har varit regionen behjälpliga med vaccinering mot Covid-19.  

Uppstart av arbetet med att få till någon form av HSL undersköterska har gjorts. Syftet 

med denna är att få till ett smidigare samarbete mellan Hälso-och sjukvårdsenhetens 

personal och omvårdnadspersonal. 

Vi har utökat till med ytterligare 3st Evondos läkemedelsrobot. Det är en del i 

omställningen till nära vård. 

Enhetschef och MAS har deltagit i arbetet med omställning till Nära Vård. 

En planeringsdag med ssk och en planeringsdag med rehab har genomförts. Huvudsyftet 

med dagarna var att se över rutiner. Ytterligare en planeringsdag med ssk finns i schemat 

under hösten. 

En provanställning för en arbetsterapeut avslutades och rekrytering av en ny har 

genomförts. Denne påbörjar sin tjänst 19/9. Vår Fysioterapeut/sjukgymnast har sagt upp 

sig och har vi i dagsläget en vakans eftersom rekryteringsförsök inte har gett något resultat. 

Rehabverksamheten har haft en tuff sommar eftersom vi i princip har gått på halv styrka. 

En arbetsterapeut och enhetschef har deltagit i nätverksträffar inom rehabilitering. 

Arbetsterapeuter har deltagit i olika digitala utbildningar inom hjälpmedelsområdet. 

Fysiska träffar inom dagverksamheten och anhörigträffar har kommit igång efter att ha haft 

en paus under pandemin. Projektet med gympa på Sjögläntan har fallit väl ut. Projektet är 

tidsbegränsat till årsskiftet och finansieras av statliga medel. 

Broschyrer inom samtliga verksamhetsområden har uppdaterats. 

Lönesamtal har genomförts. 

Delegeringar av vårdpersonal har genomförts.  

Torsdagsmöte med ssk och rehabpersonal har införts på försök och verkar ha fallit ut väl. 

Bemanning 

Ange antal årsarbetare: 11,5 årsarbetare, inklusive ledning. 1 vakans i dagläget. 

Rekryteringsläget: Svårt att rekrytera personal till rehabiliteringsenheten. 

Frånvaro/sjukskrivning: Enheten har för närvarande låga sjukskrivningstal.     

Ekonomisk redovisning 

Budget och utfall 2022-08 

 
 

Analys: Enheten prognosticeras att göra ett underskott mot budget med 2,3 mnkr, detta 

beror på högre personalkostnader än budgeterat, speciellt på sköterskesidan där 

Kommunal hälso & sjukvård Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 622                 385                 760                 407                 353 -                       

Verksamhetens personalkostnad 5 337 -            5 019 -            5 779 -            7 602 -            1 823 -                   

Verksamh kostn. exkl. personal 1 214 -            1 378 -            1 910 -            2 088 -            178 -                       

Avskrivningar 46 -                  49 -                  71 -                  74 -                  3 -                           

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 5 976 -            6 061 -            7 000 -            9 357 -            -                      2 357 -                   
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semestervikarierna har haft ett mycket högt löneläge. Det senare är ett ”Sverigeproblem” 

där sjuksköterskor tenderar att ta de jobb som är högst betalda. Möjligen blir underskottet 

något mindre p.g.a. vakanser på rehabsidan. 

 

Mål 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp-

fyllelse 

Ökad användning av 

smärtskattningsskala 

vid livets slutskede 

Registrera i 

palliativa 

registret 

Antal 

registreringar i 

palliativa registret 

100 

 

Analys: 

Skapa individuella 

vårdplaner inom 

diabetes 

Läkarkontakt  Antal 

dokumenterade 

vårdplaner 

* 

 

Analys: 

Minsk antal 

fallolyckor i ordinärt 

boende 

Uppsökande 

verksamhet 

Antal 

dokumenterade 

fall i 

avvikelsesystemet 

0 

 

Analys: P.g.a. pandemin kommer något/några av målen bara uppnås till viss del. Vakansen på personal 

i rehabenheten gör att den uppsökande verksamheten blir begränsad. Målet är fortfarande att den 

uppsökande verksamheten ska komma igång innan året är slut. 

*= Det är regionen som är ansvariga för vårdplanerna. Detta mål behöver förändras. 

 

 

Individ- och familjeomsorg (IFO)  
Individ- och familjeomsorgens (IFOs) arbete består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna 
när de är i behov av stöd i sin livsföring.  
Verksamhetens målgrupper utgörs av individer och familjer som socialt, ekonomiskt eller av andra 
skäl inte själva klarar av att lösa sin situation och är i behov av stöd. Socialtjänsten är den 
specialistfunktion som träder in som skyddsnät när ingen annan myndighet/organisation har 
ansvaret. Till enhetens målgrupper hör även personer över 65 år som har behov av insatser och 
stöd för sin livsföring samt personer med funktionsnedsättning som tillhör personkretsen.  
Kvalitet inom socialtjänst kan beskrivas i termer av att verksamheten svarar mot de krav och mål 
som gäller enligt lagar, förordningar och föreskrifter. Som stöd för detta finns ett ledningssystem 
för kvalitet som omfattar verksamhetens alla delar. Ledningen planerar, leder, kontrollerar, följer 
upp, utvärderar och utvecklar verksamheten. 
De lagar som styr verksamheten är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilt stöd (LSS), Lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), 
Föräldrabalken (FB) och Barnkonventionen som är lag från 1/1 2020  

Enhet IFO barn och unga  
Enheten riktar sig till barn och unga upp till 18 år, men vid placeringar som längst till 21 år. 
 
Enheten fortsätter arbeta med att utveckla kostnadseffektiva insatser på hemmaplan som 
möjliggör en förändring för enskilda, familjer och grupper. Det krävs att det finns behandlare med 
utbildning som kan arbeta i familjerna och ge det stöd och hjälp som familjerna behöver. Då det 
gäller barn och unga med omfattande behov ställs det höga krav på att utveckla effektiva metoder 
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och arbetsformer. Familjebehandlarna har under våren gått utbildning i FFT, Funktionell 
familjeterapi som är en metod som rekommenderas av Socialstyrelsen. Handläggande 
socialsekreterare gör täta uppföljningar av de beslutade insatserna för att säkerställa att insatsen 
är ”rätt” och ger resultat.  
Samverkan sker internt med olika enheter som skola, förskola, vuxen och AME och externt med 
hälso- och sjukvård och polis för att få en helhet kring familjerna. Samverkansrutinen för skolan, 
förskolan och socialtjänsten följs upp och kontinuerliga samverkansträffar genomförs. En ny 
samverkansgrupp tillsammans med polis, skola, IFO och säkerhetssamordnare har startats. Detta 
har t.ex. resulterat i träffar tillsammans med familjer där det varit anmälningar rörande 
kriminalitet för att tidigt fånga upp problematiken, vilket upplevdes positivt av de medverkande.  
 
Enheten arbetar/motiverar för att familjerna ska få och vilja ta emot stöd i ett tidigt skede, 
förebygga en negativ utveckling och en del i detta är att erbjuda insatser utan beslut från 
myndighetssidan, d.v.s. att det inte ska behöva genomföras en utredning först.  
  
Pågående utveckling av arbetet med rekrytering av egna familjehem och kunna ge dem det stöd 
de behöver för att kunna vara en attraktiv kommun att vara uppdragstagare i, bl.a. har ett 
material för handledning till familjehemmen påbörjats. En rutin kring hur vi ska arbeta för ett 
”positivt umgänge” med biologförälder har utarbetats utifrån material från Socialstyrelsen. Målet 
är också att minska behovet av konsulentstödda familjehem vid eventuella nya placeringar.  
Statsbidrag för familjehemsvård kommer under fyra månader bekosta en extra personalresurs för 
att fortsätta arbetet med att utveckla familjehemsvården.  
Samverkan sker med Kristinehamn och Filipstad kring familjehemsvården för att effektivisera 
arbetet och öka möjligheten till utbyte av personalresurser och familjehem mellan kommunerna 
samt gemensamma utbildningsinsatser för familjehemmen. Gemensam föreläsning för 
familjehem och kontaktfamiljer i traumamedveten omsorg har genomförts under hösten.   
 
Kontinuerligt arbete med att behålla en god kvalitét gällande handläggning och insatser på 
hemmaplan, samt hålla oss uppdaterade i gällande föreskrifter och lagar. Utbildningar och 
utvecklingsarbete för att kunna möta familjers olika behov.  
Arbetar för en god arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare så att personalen trivs och vill 
stanna kvar. Kontinuerligt arbete med ärendegenomgångar, ärendemätningar, egenkontroll, 
informationsinsatser samt extern handledning. Nyanställda erbjuds introduktion enligt en 
introduktionsplan samt en egen mentor under 3-4 månader. Under hösten startar Yrkesresan som 
är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte 
mellan socialtjänstens medarbetare och invånare.  
 
Budget och utfall 2022-08 

 
 
Analys: Prognosen för enheten visar på ett överskott mot budget, på helår, med ca 600 tkr. I 
verksamhetens personalkostnader ingår ersättningar (arvode och omkostnad) till familjehem, 
vårdnadsöverflyttade (särskilt förordnade vårdnadshavare), kontaktfamiljer och kontaktpersoner. 
Dygnskostnader för placeringar i konsulentstödda familjehem och institutioner redovisas på 
verksamhetens kostnader exkl. personal. Mera intäkter än vad som budgeterats. 
 

IFO barn och unga Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 1 501             1 010             986                 1 341             355                        

Verksamhetens personalkostnad 6 744 -            6 604 -            10 407 -          10 109 -          298                        

Verksamh kostn. exkl. personal 3 365 -            3 037 -            4 579 -            4 654 -            76 -                         

Resultat 8 608 -            8 631 -            14 000 -          13 423 -          -                      577                        
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Mål 

Mål Aktivitet Indikator % / 

Antal 

Målupp-

fyllelse 

Rätts-säkerhet, 

barn-perspektiv, 

ett gott 

bemötande och 

service i kontakt 

med 

klienter/brukare 

Kvalitetsarbete samt 

kompetens- och 

informationsinsatser 

för att säkra kvalitén i 

möten med familjer 

och att vi följer 

gällande lagar och 

föreskrifter. 

Egenkontroll, 

ärendegenomgångar, 

ärendetyngdsmätninga

r, brukarundersökning 

och 

introduktionsutbildning 

för nyanställd 

personal. 

Antal inkomna klagomål 

gällande bemötande 

Antal avvikelser 

Hur nöjda är familjerna med 

bemötandet 

Resultat i egenkontrollen och 

brukarundersökning 

0 

 

1 

 

Analys: Avvikelsen avser en utredning som blivit sen p.g.a. hög arbetsbelastning och akuta ärenden 

prioriterats. Inget att anmärka på i egenkontroll utan handläggningen följer riktlinjer och föreskrifter. 

Brukarundersökning genomförs i september och oktober. 

Ett gott 

förebyggande 

arbete 

Föräldragrupper-

/utbildningar i 

föräldraskapsstöd och 

ABC. 

Information på 

hemsidan, Facebook 

m.m. om möjligheten 

att söka råd- och 

stödsamtal utan beslut 

om insats. E-tjänst på 

hemsidan för råd-och 

stödsamtal. 

Information på 

föräldramöten om 

socialtjänstens arbete 

och vad vi kan erbjuda 

för insatser 

Familjebehandlare 

deltar i 

Familjecentralens 

hembesöksprogram 

tillsammans med BHV-

sköterska i samband 

med 8-

månadersbesöket. 

 

Antal genomförda 

föräldragrupper-

/utbildningar/antal deltagare 

Antal råd- och stödsamtal som 

familjebehandlarna genomfört 

Antal genomförda 

föräldramöten 

Antal besök i 

hembesöksprogrammet 

 

1 grupp 

och 2 

deltagar

e 

26 st. 

 

2 

 

0 

 

 

Analys: Hembesöksprogrammet påbörjas nu under hösten och tider är inbokade. Föräldramöten inte 

kunnat genomföras p.g.a. Corona tidigare under året men är igång igen i höst. Anmälda deltagare till 

föräldragrupp ABC har inte kommit på träffarna av olika anledningar därav det låga antalet deltagare. 

ABC kommer inte kunna genomföras under hösten då det saknas utbildad personal. 

Insatser som ger 

ett gott resultat 

och är 

Insatser för barn och 

unga och deras 

familjer på 

hemmaplan. 

Minskade kostnader/färre 

placeringar mot 2020 och 

2021 

Minskad

e 

kostnad

er 
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kostnadseffektiv

a 

Socialsekreterarna ska 

ha täta uppföljningar 

av beslutade insatser 

för att kunna bedöma 

om de ger resultat och 

är ”rätt” insats. 

Rekryteringsinsatser 

uppdragstagare ex 

familjehem. 

 

Att vi ser en positiv 

förändring/utveckling hos 

familjerna. Målen i 

uppdragen/genomförandeplan

er är uppfyllda 

 

Antal nya utredda familjehem i 

kommunens regi, 

kontaktfamiljer och 

kontaktpersoner 

 

 

Ja hos 

de flesta 

 

7 st. 

varav 3 

st. 

familje-

hem 

Analys: Flera familjer med positiv förändring där målen med insatserna uppfyllts. Fortsatt rätt svårt att 

rekrytera uppdragstagare. Rekryteringsaktiviteter genomförda bl.a. på Storfors marknad. Kostnaderna för 

placeringar lägre än för 2021 och 2020. 

 

Enhet IFO vuxna 
Enheten riktar sig till vuxna från 18 års ålder. 
 
Enheten fortsätter att försöka hitta kostnadseffektiva insatser på hemmaplan bl.a. när det gäller 
skadligt bruk av alkohol och droger. I möjligaste mån är det socialsekreterarna som använder sin 
egen kunskap i behandlingssyfte. Det finns även en nära samverkan med vårdcentralen. Vi har ett 
gott samarbete med Kristinehamns kommun där vi kan köpa öppenvårdstjänster för att undvika 
kostnadskrävande externa missbruksplaceringar.  
 
En samverkan internt är en förutsättning för att hitta kostnadseffektiva hemmaplanslösningar. 
Det pågår ett fortsatt samverkansarbete mellan IFO och arbetsmarknadsenheten, AME, med syfte 
att minska kostnaderna för försörjningsstöd. IFO ger uppdrag till AME som skriver 
genomförandeplaner och planerar insatser som både gynnar den enskilde och kommunens 
ekonomi när personer blir självförsörjande. Ett arbete har påbörjats att se över riktlinjerna för 
biståndsbedömning för äldre och funktionsnedsatta samt samverkan med verkställigheten. Syftet 
är att det ska leda till att riktlinjerna blir enklare att tolka och att verkställigheten ska få tydligare 
uppdrag. Behovet av boendestöd ökar och en översyn av hur detta behov ska tillgodoses pågår. 
Det kommer även fler ansökningar om boende och stöd från ungdomar som nyligen fyllt 18 år och 
varit aktuella för insatser hos barn/unga som vi försöker finna lösningar på. 
 
Det krävs även en god samverkan med externa samverkansparter såsom regionen, 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Det sker bl.a. via samordningsförbundet Östra 
Värmland i olika projekt. En stor del av de personer som uppbär försörjningsstöd är sjukskrivna 
utan ersättning. Där samarbetar vi med försäkringskassan om samordnad rehabilitering för att 
utröna om personen har full arbetsförmåga eller om det finns möjlighet till sjukersättning på hel- 
eller deltid.  
  
Vi fortsätter det förebyggande arbetet mot skadligt bruk av alkohol och droger, våld i nära 
relation samt psykisk ohälsa. På hemsidan finns dessutom en e-tjänst där man kan lämna en 
intresseanmälan för en kontakt med socialtjänsten. Man kan få råd- och stödsamtal utan beslut 
om insats och kan vara anonym. 
 
Det är viktigt att vi arbetar för att bibehålla en god kvalitet gällande handläggning och insatser så 
att en kostnadseffektiv verksamhet kan bedrivas. En god arbetsmiljö är viktig för att vara en 
attraktiv arbetsgivare så att personal vill arbeta kvar och att kompetensen bibehålls i kommunen.  
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Brukarundersökning kommer att genomföras i höst för att mäta nöjdhet med bemötande och 
insatser på området ekonomiskt bistånd och missbruk. 
 
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Prognosen för IFO vuxna visar ett överskott 1 599 tkr gentemot budget. En orsak till 
överskottet är att en vakans inte ersatts fullt ut. Dessutom har behovet av försörjningsstöd inte 
varit lika stort. 

Mål 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp-

fyllelse 

Rättssäkerhet, gott 

bemötande och 

service i kontakt 

med 

klienter/brukare 

Kvalitetsarbete samt 
kompetens- och 
informationsinsatser för 
att säkra kvalitén i möten 
med klienter/brukare och 
att vi följer gällande lagar 
och föreskrifter. 

Egenkontroll, 
ärendegenomgångar, 
brukarundersökning och 
introduktionsutbildning 
för nyanställd personal. 

Antal inkomna klagomål  

Antal avvikelser gällande 

brister i bemötande, 

dokumentation eller 

informationsöverföring 

Hur nöjda är 

klienterna/brukarna med 

bemötandet 

Resultat i egenkontrollen 

och uppföljningar i 

verksamhetssystemet 

0 

 

1 

 

Analys: Inga inkomna klagomål eller avvikelser har rapporterats. Inget att anmärka på vid 

egenkontroll. Brukarundersökning kommer genomföras i höst. 

Ett gott 

förebyggande 

arbete 

Utveckla det 

förebyggande arbetet 

inom området med t ex 

att ordna träffpunkter för 

klienter/brukare 

Information på hemsidan, 

Facebook, ”Freske lufta” 

m.m. om möjligheten att 

söka råd- och stödsamtal 

utan beslut om insats. E-

tjänst på hemsidan för 

råd-och stödsamtal. 

Antal deltagare 

Antal råd- och stödsamtal 

som genomförts 

 

0 

3 

 

 

 

 

 

1 

ansökan 

via e-

tjänst 

 

Analys: Träffpunkten som har planerats har inte kommit igång p.g.a. resursbrist. Antal råd- och 

stödsamtal har under början av året varit lägre än föregående år, trots bättre tillgänglighet med en e-

tjänst som införts. 

Insatser som ger ett 

gott resultat och är 

kostnadseffektiva 

Insatser för vuxna på 

hemmaplan. Samarbete 

med andra aktörer för att 

kunna erbjuda ytterligare 

hemmaplanslösningar. 

Minskade 

kostnader/färre 

placeringar mot 2020 

och 2021. 

Minskad 

kostnad 

29 % 

 

 

 

IFO vuxna Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 293                 291                 50                   291                 241                        

Verksamhetens personalkostnad 2 655 -            2 603 -            4 610 -            3 951 -            659                        

Verksamh kostn. exkl. personal 3 629 -            3 416 -            7 440 -            6 741 -            700                        

Avskrivningar -                      -                      -                      -                      -                             

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 5 992 -            5 728 -            12 000 -          10 401 -          -                      1 599                    
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Uppföljningar av 

beslutade insatser för att 

kunna bedöma om de ger 

resultat och är ”rätt” 

insats. 

 

Brukare/klienter som är 

nöjda med insatsen. 

Att vi ser en positiv 

förändring/utveckling 

hos brukare/klienter. 

 

 

 

 

 

10 st. 

Analys: Interna insatser används i första hand, men ibland är behoven så stora att extern behandling 

behövs vilket har varit nödvändigt i början på året. Insatser i form av behandling och stödsamtal har 

lett till att tio klienter fått en positiv förändring. Brukarundersökning kommer ske i höst. 

Personer med 

försörjningsstöd ska 

komma ut i egen 

försörjning 

Fortsatt arbete med 

personer som har 

långvarigt behov av 

försörjningsstöd genom 

individuella planer och 

tätt samarbete med AME. 

Minskade kostnader för 

ekonomiskt bistånd jmf 

med 2020 och 2021. 

 

Minskat 

15 %  

Analys: Arbetet med individuella planer och samarbetet med AME fortlöper och medför att kostnaden 

för försörjningsstödet sjunker. 

Personer som är 

färdigvårdade på 

sjukhus ska tas 

hem inom tre dagar 

Att biståndshandläggare 

planerar hem 

patienter/kunder så att 

betalningsansvar till 

Regionen inte uppstår  

Att inget 

betalningsansvar hamnar 

på kommunen 

1 tillfälle 

 

Analys: Vid ett tillfälle har regionen fakturerat kommunen för kvarliggande patient. Anledningen har 

varit att det inte funnits personal inom hemtjänst som kunnat arbeta under helg.  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-09-01 
Diarienummer 
KS/2022:7 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Skattesats 2023 
Diarienummer: KS/2022:7 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Den kommunala skattesatsen beslutas årligen av kommunfullmäktige, det är nu dags att 
bestämma skattesatsen för år 2023. 
Senaste skatteförändringen beslutades inför 2020 och var en höjning med 0,68 kr. 
Budgetarbetet inför 2023 har utgått från en oförändrad skattesats av 22,70 kr. 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Fastställa skattesatsen 2023 till 22,70 kronor. 

Beslutet ska skickas till 
Annette Olsson, Ekonomichef 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
 











































TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-09-29 
Diarienummer 
KS/2022:288 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Revisionsberättelse Årsredovisning 2021 för Värmlands 
läns vårdförbund 
Diarienummer: KS/2022:288 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Revisionsberättelse Årsredovisning 2021 för Värmlands läns vårdförbund 
Revisorerna bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfall, finansiering och 
ekonomisk ställning. De bedömer också att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven 
på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Man bedömer också 
att de finansiella målen är uppfyllda. Verksamhetsmässiga mål är uppfyllda med 9/12. 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de 
enskilda ledamöterna i densamma samt att förbundets årsredovisning godkänns. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2021 Värmlands läns Vårdförbund 
Granskning av årsredovisning 2021 Värmlands läns Vårdförbund 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 Värmlands läns Vårdförbund 
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Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling   
Årsredovisningen ger information om förbundets verksamhet och ekonomiska ställning, 

verksamheterna Beroendecentrum Värmland, akut- och utredningshemmet Flöjten samt länets 

utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården. Förbundet har under 2021 arbetat med att 

öppna upp Riddarnäset som är ett HVB-hem för unga 13-20 år. Verksamheten kommer att ta emot 

ungdomar från 2022-03-01. 

Förbundet redovisar ett överskott om 301 tkr för verksamhetsåret 2021. Tabellen nedan visas en 

översikt över verksamhetens utveckling över en femårsperiod. 

  

Den kommunala koncernen 
Värmlands läns vårdförbund är ett kommunalförbund med direktion enligt kommunallagen. Samtliga 

Värmlands 16 kommuner är medlemmar. Förbundet driver hem för vård och boende (HVB) och 

ansvarar tillsammans med Region Värmland för övergripande utvecklingsfrågor gällande länets 

missbruks och beroendevård.  

Akut- och utredningshemmet Flöjten är ett HVB-hem för barn 0-12 år och dess familjer. Målgruppen 

är ensamplacerade barn samt barn och deras föräldrar. Flöjten tar också emot blivande mödrar. 

Placeringar sker enligt både SoL och LVU. Vården baseras på kunskaper i utvecklingspsykologi enligt 

psykodynamisk teori och psykosocialt arbete samt praktisk/pedagogisk barnavård. Vårdmetoden 

innebär praktiska pedagogiska insatser i vardagsmiljön för att stärka och främja barnens utveckling 

och föräldrarnas omsorgsförmåga. Flöjten erbjuder en trygg, barnvänlig och hemlik miljö med rutiner 

som ingår i en välfungerande tillvaro. Flöjten fungerar både som ett akuthem och som ett led i 

socialtjänstens utredningsarbete kring barn och deras familjer. Verksamheten arbetar på uppdrag 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2021 2020 2019 2018 2017

Rörelsens intäkter 27 229 24 008 22 547 19 086 18 354

Jämförelsestörande intäkt 159 302 129 5 24

Rörelsens kostnader -26 546 -23 106 -20 422 -18 938 -18 954

Rörelseresultat före avskrivningar

och finansiella poster 841 1 204 2 255 153 -576

Avskrivningar -492 -487 -172 -53 -99

Finansiella poster -48 -51 -8 37 40

ÅRETS RESULTAT 301 666 2 074 137 -635

Soliditet 22% 25% 21% 21% 19%
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från socialtjänsten och utifrån dessa uppdrag formuleras genomförandeplaner vilka fullföljs, 

utvärderas, revideras och ändras under placeringstiden. 

Förbundet har under 2021 arbetat med att starta upp ett HVB-hem för unga, Riddarnäset. 

Direktionen fattade beslut 2021-05-28 om att starta upp verksamheten. Samtliga 

medlemskommuner och Region Värmland hade dessförinnan godkänt den remiss förbundet tagit 

fram och ställt sig bakom förslaget. Enhetschef rekryterades under hösten 2021 och rekrytering av 

övrig personal påbörjades under året. Riddarnäset är beläget i Nykroppa, Filipstads kommun och 

målgruppen är unga 13-20 år. Förberedelser för att öppna upp Riddarnäset har pågått under 2021 

och de första ungdomarna planeras att skrivas in från mars månad 2022. 

Beroendecentrum Värmland (BC) är ett HVB-hem som drivs gemensamt med Region Värmland. 

Verksamhetens inriktning är medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala 

bedömningar. Placeringar sker enligt SoL via vårdbegäran från respektive hemkommun. Målgruppen 

är män och kvinnor från 18 år bosatta i Värmland som har en beroendeproblematik och är i behov av 

abstinensbehandling. Beroendecentrum tar emot klienter via biståndsbeslut från socialtjänsten i 

vistelsekommunen. 

Ansvaret för det övergripande utvecklingsarbetet gällande länets missbruks- och beroendevård delas 

med Region Värmland. Detta innebär bland annat att ansvara för uppföljning i 

länsöverenskommelser och lokala styrdokument för både vuxna och för barn och unga. Förbundet 

arrangerar även kurser och konferenser inom området och deltar i styrgrupper, arbetsgrupper och i 

andra sammanhang angående missbruks- och beroendefrågor i länet.  

Sedan 2017 finns en politisk styrgrupp, med representation av förtroendevalda från Värmlands läns 

vårdförbund och Region Värmland, och en central ledningsgrupp som representeras av 

tjänstepersoner från förbundet, kommunerna och regionen. Utöver detta finns fem lokala 

ledningsgrupper i länet sammansatta av tjänstepersoner från kommunerna och regionen.  

Styrande dokument för utvecklingen av missbruks- och beroendevården är länsöverenskommelserna 

för vuxna och för barn och unga. Dessa är sedan nedbrutna på lokal nivå i fem lokala styrdokument 

där ansvarsfördelningen mellan huvudmännen framgår. På en övergripande nivå är det de nationella 

riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende som är utgångspunkten för 

utvecklingsarbetet.   
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Organisationsskiss Värmlands läns vårdförbund 
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Organisationsskiss övergripande utvecklingsarbete för länets missbruks- och beroendevård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Instyrning av ärenden vid behov 

till länets 16 kommuners 

beslutande organ, socialnämnder, 

kommunstyrelse, 

kommunfullmäktige samt 

Värmlands läns vårdförbunds 

direktion 

Politisk styrgrupp 

Ansvarar för ledning och styrning 

av länets utvecklingsarbete inom 

missbruk- och beroendevård. 2 

ledamöter Region Värmland, 2 

ledamöter Värmlands läns 

vårdförbund. Protokoll går till 

direktionen VLV och hälso- och 

sjukvårdsnämnd RV. 

Instyrning av ärenden vid behov 

till Region Värmlands beslutande 

organ, hälso- och 

sjukvårdsnämnd, regionstyrelse 

och regionfullmäktige. 

 

Central ledningsgrupp 

Bereder ärenden till politiska 

styrgruppen. Ledningsgruppen 

ansvarar för implementering av 

länsöverenskommelsen. 

Tjänstepersonerna från 

kommunerna, regionen och 

Värmlands läns vårdförbund. 

5 lokala ledningsgrupper 

Norra, Södra, Västra, Östra och 

Centrala. Samverkan och 

utveckling på lokal nivå. 

Ansvarsfördelning vem som gör 

vad. Tjänstepersoner från 

kommunerna och regionen. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Arbetet med att var en tillgänglig resurs för medlemskommunerna har fortsatt att utvecklats under 

2021. Nya verksamhetsmål antogs av direktionen i november 2020 där fokus ligger på tillgänglighet, 

kvalité, brukarinflytande och beläggning. Covid-19 har under året haft fortsatt påverkan på 

verksamheterna. I perioder har många sjukskrivningar lett till svårigheter att få in personal främst på 

Flöjten. Beläggningen på Flöjten och Beroendecentrum har emellanåt varit lägre än förväntat. Under 

de perioder under 2021 där smittspridningen i samhället har varit hög har beläggningen på 

verksamheterna varit lägre än förväntat.  

På Flöjten är medelbeläggningen per dygn 7,66 per helårmot budgeterade 7,75. Antal vårddygn 2020 

var 2406 per helår och för 2021 är motsvarande siffra 2792 vilket är en ökning av beläggningen på ca 

14 %. Efterfrågan har under första halvåret varit hög, under perioden augusti till december har 

efterfrågan minskat. Trots att ökningen från föregående år har Flöjten haft 47 unika förfrågningar om 

plats/platser där verksamheten inte har kunnat ta emot. Föregående år hade Flöjten 36 förfrågningar 

som inte ledde till placering. Detta ger en ökning på ca 30 %. Många av årets förfrågningar har 

handlat om ensamma barn. Många av årets placeringar har varit familjer vilket har gjort att det varit 

problematiskt med matchning.  

Utifrån föregående års svårigheter med covid-19 i kombination med matchningsproblem har 

verksamheten jobbat med fler vikarier och ändrade rutiner för barn som placeras utan sina föräldrar. 

Ensamma barn har tidigare tenderat att bli kvar länge på Flöjten vilket har medfört 

matchningssvårigheter. Flöjten har ofta haft full beläggning under året och då har det handlat om 

familjer. Det har varit svårt att erbjuda platser till ensamma barn. Verksamheten har under året haft 

en del längre placeringar av familjer än de 8 veckor som en utredning normalt tar. Detta leder till att 

tillgängligheten för nya familjer och barn blir något sämre.  

Beläggningsgraden på Beroendecentrum har per helår 2021 varit högre än motsvarande föregående 

år. Antal vårddygn 2020 var 2905 per helår och för 2021 är motsvarande siffra 3308 vilket är en 

ökning på ca 14 %. Medelbeläggningen per dygn är per delår 9,08 mot budgeterade 9,25. Under 

augusti månad och december månad var beläggningen väsentligt lägre än övriga månader vilket gör 

att beläggningsmålet inte nås. I december stängde verksamheten för nya inskrivningar under en 

period då smittspridningen var stor både bland personal och brukare. 

På Beroendecentrum har verksamheten jobbat med att vara tillgänglig utifrån kommunernas behov. 

För att kunna följa upp tillgängligheten har verksamheten börjat mäta hur lång tid det tar från 

förfrågan till att en plats kan erbjudas. Målsättningen är att plats ska kunna erbjudas samma dag eller 

dagen efter såtillvida det finns ledig plats och ledig inskrivningstid.  Verksamheten har arbetat 

mycket med att med att bokningen av inskrivningstider ska kunna ske så skyndsamt som möjligt. En 

hög servicegrad hos personalen är en framgångsfaktor. Snabba återkopplingar och 

remisskonferenser efter behov, inte vid vissa bestämda klockslag, gör att tillgängligheten blir god. 

Verksamheten har också haft läkare på plats samtliga vardagar då läkaren måste vara på plats vid 

inskrivningar. Detta har varit ett krav vid de avropsförfrågningar som görs av Region Värmland vid 

rekrytering av hyrläkare. 

Med anledning av restriktionerna utifrån covid-19 har kurs- och konferensverksamheten varit 

begränsad under året.  Flertalet utbildningar skett digital, förutom utbildning i ASI (Addiction Severity 
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Index) och HAP (Haschavvänjningsprogram). Under perioden januari till december har utbildning 

skett i MET (Motivational enhancement therapy), KBT-spel, HAP, ASI med ett deltagarantal på 50 

personer. Personal från Beroendecentrum har deltagit i HAP, ASI och ÅP under året. 

Direktionen beslutade i maj 2021 att ett regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med 

missbruksproblem ska öppnas upp. Förbundet rekvirerade projektmedel avsedda att användas i 

uppstarten av behandlingshemmet. Pengarna kommer från regeringens satsning på psykisk hälsa och 

rekvirerades från Region Värmland som organiserar fördelningen av medlen. En projektgrupp 

tillsattes i maj och har sedan dess arbetat med förberedelser inför öppnandet av det nya 

behandlingshemmet. Samtliga medlemskommuner och Region Värmland hade dessförinnan godkänt 

den remiss förbundet tagit fram och ställt sig bakom förslaget. Enhetschef rekryterades under hösten 

2021 och rekrytering av övrig personal påbörjades under året. Riddarnäset är beläget i Nykroppa, 

Filipstads kommun och målgruppen är unga 13-20 år. Förberedelser för att öppna upp Riddarnäset 

har pågått under 2021 och de första ungdomarna planeras att skrivas in från mars månad 2022. 

Ett omfattande utbildningspaket har planerats in där statliga medel överförts till Värmlands läns 

vårdförbund för att kunna genomföra detta. De metoder som planerats in i februari-maj 2022 är A-

CRA (Adolescent Community Reinforcement Approuth), ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnostis), 

rePulse och FFT (Funktionell Familjeterapi) i samtliga utbildningar deltar socialtjänst- och BUP 

representanter förutom Riddarnäsets personal. 

Pensionsförpliktelse 

Avsättning för pensioner uppgår till 115 tkr och pensionsskulden har minskat med 265 tkr per  

2021-12-31. 

 

Förvaltade pensionsmedel 

Värmlands läns vårdförbunds pensionsmedel är förvaltade hos SBAB. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Flöjten 

Verksamheten har under året ökat beläggningsgraden med ca 14 % jämfört med föregående år. Den 

globala pandemin covid-19 har påverkat verksamheten på så sätt att det emellanåt varit många 

sjukskrivna och att det emellanåt har varit svårt att få in vikarier. Vad gäller matchning det varit svårt 

för verksamheten att ta emot ensamma barn. Under 2021 har behovet varit stort gällande 

utredningsplaceringar för familjer. Det är ofta svårt att kombinera familjer och ensamma barn. Under 

Avsättningar för pensioner Tkr

Ansvarsförbindelse (inkl. löneskatt)

Pensionsskuld, intjänad tom 1997 8 121

Avsättningar (inkl. löneskatt) 115

Totala pensionsförpliktelser 8 236

Specifikation

Ingående avsättning och ansvarsförbindelse för pensioner (inkl. löneskatt) 8 501

Minskad pensionsskuld -265

Utgående avsättning ti ll pensioner  (inkl. löneskatt) 8 236
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2020 var många av placeringarna ensamma barn, under 2021 är det främst familjer som haft 

placering på Flöten. Efterfrågan på platser har varig hög. Trots ökningen av antal vårddygn har Flöjten 

fler förfrågningar om placeringar där plats inte kunnat erbjudas än förfrågningar som lett till 

placering. Efterfrågan från kommunerna är fortsatt stor gällande placeringar av ensamma barn. 

Flöjten har inte möjlighet att möta upp behovet av platser. Frågan om ytterligare ett HVB-hem med 

inriktning på ensamma barn har väkts hos medlemskommunerna. 

Riddarnäset 

Förbundet har under 2021 arbetat med att starta upp ett HVB-hem för unga, Riddarnäset. 

Direktionen fattade beslut 2021-05-28 om att starta upp verksamheten. Samtliga 

medlemskommuner och Region Värmland hade dessförinnan godkänt den remiss förbundet tagit 

fram och ställt sig bakom förslaget. Enhetschef rekryterades under hösten 2021 och rekrytering av 

övrig personal påbörjades under året. Riddarnäset är beläget i Nykroppa, Filipstads kommun och 

målgruppen är unga 13-20 år. Förberedelser för att öppna upp Riddarnäset har pågått under 2021 

och de första ungdomarna planeras att skrivas in från mars månad 2022. 

Beroendecentrum 

Beroendecentrum når inte upp till målet med 9,25 inskrivna i medelbeläggning per dygn. 

Medelbeläggningen för 2021 har varit 9,08 inskrivna i snitt per dygn. Beläggningen har dock ökat 

med ca 14 % i jämförelse med föregående år. Läkartillgången har varit konstant under året och inte 

orsakat några problem kring inskrivningar. Tillgängligheten på platser har varit god under året.  

Direktionen beslutade i november 2020 att erbjuda Region Värmland 2 platser på Beroendecentrum 

med samma villkor som för kommunerna. Det vill säga samma upplägg kring abstinensvården och 

samma ekonomiska villkor där regionen betalar vårddygnsavgift till förbundet precis som 

kommunerna. Under året har förberedelser kring detta pågått. Den 1:a oktober kommer möjligheten 

för regionen finnas. Beslutet gäller på prov under 6 månader, kontinuerlig avstämning och 

utvärdering kommer att ske. Detta bör leda till ett bättre utnyttjande av platserna på 

Beroendecentrum. 

En revidering av samverkansavtalet mellan förbundet och Region Värmland avseende 

Beroendecentrum påbörjades under våren 2021. Arbetet fördröjdes då en bilaga gällande städning 

inte kunde färdigställas då det fanns oklarheter som inte är utredda. Revideringen färdigställdes i 

oktober 2021.  

Utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården 

Direktionen beslutade i maj 2021 att förbundet ska öppna upp ett utrednings- och behandlingshem 

för unga. Samtliga medlemskommuner och Region Värmland har ställt sig bakom det förslag som 

tidigare arbetats fram. Arbetet med förberedelserna inför öppnandet har varit pågående under stor 

del av året. Behandlingshemmet kommer att kallas Riddarnäset och kommer att ligga i Nykroppa i 

Filipstads kommun. En projektgrupp bestående av tjänstepersoner från förbundet har arbetat fram 

en projektplan. Gruppen kompletterades senare med representation från Region Värmland. 

Anpassningar och renoveringar färdigställdes till stor del i december 2021. Förbundet kommer att 

hyra fastigheten som ägs av Filipstads kommun. En option på köp av fastigheten finns avtalad med 

kommunen. 
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Regeringen tillsatte under sommaren 2020 en särskild utredare för att se över hur insatser för 

personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer 

samordnat. Utredaren ska bland annat föreslå hur ansvaret kan samlas hos en huvudman. Förbundet 

har under året varit delaktiga flertalet möten skett angående detta. Värmland utsågs som ett län av 5 

där länsdialoger har ägt rum. Förbundet har deltagit i detta samt även haft kommunikation direkt 

med utredningsgruppen angående pågående utvecklingsbeslut i länet som berör samsjukliga samt 

dialog om hälso- och sjukvårdens ansvar i HVB-frågan. Vi kan konstatera att de utvecklingsförslag och 

beslut som ligger, med underlag som tagits fram via Värmlands läns vårdförbund: HVB-unga, HVB-

vuxna, Länsmottagning unga, lokala mottagningar unga, lokala beroendemottagningar vuxna – går 

helt i linje med samsjuklighetsutredningens inriktningsdirektiv. Utredningen presenterade ett 

delbetänkande i november 2021. Det slutliga betänkande som ska förtydliga ett förslag om 

tvångsvård förvändas vara färdigställt senast i januari 2023. 

På uppdrag av den centrala ledningsgruppen (CLG) anordnade förbundet en länskonferens: 

Unga/unga vuxna med risk- och missbruk https://varmlandsvardforbund.se/category/konferenser/ 

Konferensen genomfördes digitalt den 28 okt på CCC med över 200 deltagare med representation 

från hälso- och sjukvård, socialtjänst och elevhälsa – chefer och personal. Konferensen spelades in 

och var tillgänglig på Wimeo långt efter konferensen. 

Förbundet har under året varit delaktiga i styrgruppen för Tillnyktringsenheten (TNE). Verksamheten 

startades upp av Region Värmland under hösten 2020. Värmlands 16 kommuner är med och 

finansierar del av verksamheten. Förbundet förfogade över projektmedel under 2021 som förts över 

till Region Värmland för driftskostnader från starten under hösten 2020. I tillägg har förbundet varit 

behjälpliga att fakturera kommunerna enligt det avtal som är upprättat där kommunerna står för 20 

% av personalkostnaderna för TNE. 

Värmlands läns vårdförbund tog över processen med att driva igång Länsgemensam integrerad 

mottagning och lokala integrerade mottagning unga 13-25 år, fr.o.m. 1 nov 2021. Arbetet har fortlöpt 

med gemensamma möte med förbundschef och utvecklingsledare i VLV. Möte har skett med 

ansvarig chef och personal från Nexus Karlstad kommun, dialog med IFO-chef från Grums, Hammarö, 

Forshaga och Kil.  Inledande arbetsmöten med Region Värmland är planerade. Planen är att driva 

igång detta under senhösten 2022. Samtidigt har en process startat med lokala integrerade 

beroendemottagningar för vuxna, där Regionen driver processen. Processledaren och 

utvecklingsledaren Värmlands läns vårdförbund har ett samarbete i detta. 
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Fortbildningar 2021 

 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Förbundets arbetsutskott har haft fyra och direktionen har haft fyra protokollförda sammanträden 

under året.  

Övergripande verksamhetsmål 
Förbundet har under året haft som övergripande verksamhetsmål att:  

Flöjten – verksamheten utgår från barnens behov i centrum och kännetecknas av god kvalité och 

tillgänglighet för medlemskommunerna.  

Beroendecentrum – verksamheten kännetecknas av god kvalité, hög tillgänglighet med brukarens 

behov i centrum.  

Utvecklingsarbetet missbruk/beroende – förbundet ska verka för en ökad kvalité i missbruks- och 

beroendevården i länet.  

Fastställda mål och budget följs upp av direktionen löpande. Uppföljning gällande budget och 

fastställda mål följs även upp på ledningsgrupp varje månad. Budgetförutsättningar för kommande år 

arbetas fram under våren året före och budget fastställs på direktionens sista sammanträde för året.  

För Beroendecentrum och tillnyktringsenheten finns en styrgrupp bestående av ansvariga 

tjänstepersoner från förbundet, Region Värmland och kommunerna. Även brukarrådet är 

representerade. Uppdraget för denna grupp är att ansvara för drift- och utvecklingsfrågor som är 

relaterade till Beroendecentrum och tillnyktringsenheten på verksamhetsnivå. Styrgrupperna har 

haft sammanträde vid fyra tillfällen under 2021. 

Utbildningar 2021 Tid
Antal 

deltagare Kurstillfälle

ASI-utbildning 3 dagar 7 22-23 mars, 26 mars

HAP  (Haschavvänjingsprogram) 3 dagar 7 15-16 april, 17 maj

ASI-utbildning 3 dagar 2 6-7 maj, 17 maj

ASI dag 4 1 dag 4 07-jun

MET 3 dagar 17 20 maj, 1 juni, 9 juni

KBT-Spel 3 dagar 13 27-28 maj, 10 juni

ÅP (Återfallsprevention 3 dagar 2 1, 6, 10 september

ASI-utbildning 3 dagar 10 23-24 september, 3 november

ASI dag 4 1 dag 6 18-okt

MET 2 dagar 15 18, 30 november

Länskonferens 1 dag 213 28-okt

Antal/Summa 26 dagar 296
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Den politiska styrgruppen ansvarar för ledning och styrning av länets utvecklingsarbete inom 

missbruks- och beroendevården med stöd av länsöverenskommelsen ”Vård och stöd vid missbruk 

och beroende” 2016-02-20. Styrgruppen representeras av två politiker från Region Värmland och två 

från Värmlands läns vårdförbund. Styrgruppen har haft fyra sammanträden 2021. 

Den centrala ledningsgruppen har representanter från Region Värmland, länets kommuner, 

Värmlands läns vårdförbund samt vid behov adjungerad representation. Ledningsgruppen har haft 

sammanträden vid fyra tillfällen under 2021.  

Förbundet har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.  

En kvalitetsberättelse upprättas årligen och redovisas på direktionens första sammanträde för året. 

Syftet med Värmlands läns vårdförbunds kvalitetsberättelse är att utgöra en dokumentation av 

arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Den är 

tänkt att tjäna som ett verktyg för kontinuerlig utvärdering och avstämning av hur och i vilken grad 

vår verksamhet uppnår en god kvalitet.  

Den interna kontrollen finns fastslagen i förbundets internkontrollplan som följs upp vid direktionens 

sista sammanträde för året. Internkontrollplanen består av en checklista där det framgår vad som ska 

kontrolleras och med vilken frekvens.   

Måluppfyllelse 
Flöjten – verksamheten utgår från barnens behov i centrum och kännetecknas av god kvalité och 

tillgänglighet för medlemskommunerna 

 Beläggning - målet för 2021 är ett medel på 7,75 placerade/dygn. Ej uppfyllt 

 Tillgänglighet – antal placeringar ska öka jämfört med föregående år. Uppfyllt 

 Kvalitet – uppdragsgivarna ska vara nöjda med kvalitén på utredningarna. Ej uppfyllt 

 Brukarinflytande – brukarna ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet. Uppfyllt 

Beläggning: Målet för 2021 är ett medel på 7,75 placerade/dygn. 

Medelbeläggningen per helår är 7,66 placerade per dygn. Under första halvåret var efterfrågan hög 

från kommunerna. Under de delar av året där smittspridningen i samhället har varit hög, har också 

efterfrågan varit lägre. Efterfrågan totalt har ökat jämfört med föregående år. Efterfrågan på platser 

för ensamma barn har vart hög. 

Tillgänglighet: Flöjten ska vara en mer tillgänglig resurs för kommunerna där kriterierna för 

måluppfyllelse är att antal placeringar/vårddygn ska öka jämfört med föregående år. 

Tillgängligheten har under 2021 har ökat, verksamheten har kunnat ta emot fler placeringar än 

föregående år. Efterfrågan på platser till ensamma barn har också ökat vilket tyder på att behov finns 

av ytterligare en HVB-verksamhet som kan möta efterfrågan. 

Kvalitet: Uppdragsgivarna ska vara nöjda med kvalitén på utredningarna enligt kriteriet 100 % nöjda 

uppdragsgivare. Synpunkter från uppdragsgivarna inhämtas efter varje placering. 
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De allra flesta kommuner är mycket nöjda med våra utredningar, de håller en mycket hög kvalité, de 

är proffsigt genomförda, personalen är kompetent, flexibel och tillmötesgående. Under 2021 är det 

dock en placering/utredning där vår bedömning inte delades med placerade socialtjänst  

Brukarinflytande: Brukarna ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet. Kriterier för 

måluppfyllelse är att både vuxna och barn på Flöjten ska informeras om sina möjligheter till 

inflytande och delaktighet vid inskrivning uppföljning och utskrivning.  

Alla får information om delaktighet och inflytande. Alla placerade har en genomförandeplan som 

utgår från uppdraget och beskriver vad som är aktuellt för veckan, de inskrivna får en egen kopia. I 

samtal med utredare eller kontaktperson tas det regelbundet upp vad som de tycker är bra, något de 

vill ändra på. Har de boende klagomål tar vi emot dem muntligt men vi uppmanar dem också att fylla 

i klagomålsblankett men också att de kan lämna klagomål via hemsidan. 

Beroendecentrum – verksamheten kännetecknas av god kvalité, hög tillgänglighet med brukarens 

behov i centrum. 

 Beläggning - målet för 2021 är ett medel på 9,25 placerade/dygn. Ej uppfyllt 

 Tillgänglighet – tid från vårdbegäran till inskrivning ska överensstämma med 

uppdragsgivarnas behov. Uppfyllt 

 Kvalitet – Vården på beroendecentrum ska utgå från evidensbaserad praktik. Uppfyllt 

 Brukarinflytande – brukarna ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet. Uppfyllt 

Beläggning: Målet för 2021 är ett medel på 9,25 placerade/dygn. 

Verksamheten har haft en jämn beläggning i nivå med budget under stor del av året. Låg beläggning i 

augusti och i december gör att Beroendecentrum inte riktigt når upp till budgetmålet utan stannar på 

en medelbeläggning på 9,08 per helår. Pandemin har påverkat beläggningen. Under december hade 

verksamheten intagsstopp utifrån smittspridning både bland personal och inskrivna. 

Tillgänglighet: Tid från vårdbegäran till inskrivning ska överensstämma med uppdragsgivarnas behov. 

Kriterier för måluppfyllelse är plats på beroendecentrum ska efter matchning kunna erbjudas senast 

nästkommande vardag om vårdbegäran inkommer före kl. 12:00, om det inte finns en kö med redan 

inplanerade inskrivningar alternativt full beläggning.  

Verksamheten har arbetat mycket med att med att bokningen av inskrivningstider ska kunna ske så 

skyndsamt som möjligt. Detta klaras allt som oftast av. Dock finns det ibland skäl till varför detta ej är 

möjligt. Och det kan t.ex. vara när handläggare/klient inte har möjlighet att komma vid erbjuden tid. 

Det kan också vara så att vi har flera inskrivningar inbokade redan vilket gör att man inte klarar av att 

ta emot fler just den önskade dagen (även om det finns lediga platser). Vi har av matchningsskäl 

också skjutit på någon enstaka inskrivning för att möjliggöra så goda resultat möjligt med de klienter 

som skrivs in hos oss. I arbetet med att få en så hög tillgänglighet som möjligt är den höga 

servicegraden hos personalen en av framgångsfaktorerna. Snabba återkopplingar och 

remisskonferenser efter behov, inte vid vissa bestämda klockslag, gör att tillgängligheten blir god.  

Kvalitet: Vården på beroendecentrum ska utgå från evidensbaserad praktik. Kriterierna är att 

evidensbaserade metoder ska användas i samtliga placeringar där val av metod utgår från uppdraget 
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i kombination med brukarens situation och önskemål. Verksamheten ska ha tillräcklig kompetens för 

att tillgodose detta.  

Verksamheten har uppfyllt målet, men har emellanåt haft svårigheter att få till alla metoder och 

screeningsinstrument pga. att vi under året haft hög frånvaro bland medarbetarna. Vi har därför 

under året utbildat fler medarbetare (även vikarier) i de metoder vi använder på avdelningen. Bl.a. 

har två medarbetare fått utbildning i HAP, två medarbetare fått utbildning i ASI och två medarbetare 

har fått en utbildning i återfallsprevention.  

Brukarinflytande: Brukarna ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet. Kriterier för 

måluppfyllelse är att samtliga brukare ska vid inskrivning, mittmöte, utskrivning samt vid behov 

informeras om sina möjligheter till inflytande och delaktighet.  

Brukarna har alltid inflytande i sin behandling på BC. Brukarna är med på samtliga möten som gäller 

dem och har därmed stor möjlighet att vara delaktiga i sin planering. Dock har delaktigheten på 

gruppnivå varit svårare att få till under pandemin då vi haft svårt att ha möten i grupp. Våra 

morgonmöten tillsammans med brukarna ställdes in under en period men i takt med släppta 

restriktioner återupptogs dessa möten igen.  

Utvecklingsarbetet missbruk/beroende – förbundet ska verka för en ökad kvalité i missbruks- och 

beroendevården i länet.  

 Kurser och konferenser – förbundet ska anordna kurser och konferenser inom området 

missbruk/beroende. Uppnått 

 Utveckla nya verksamheter – förbundet ska verka för att fler integrerade verksamheter 

startas upp. Uppnått 

 Länsöverenskommelser och lokala överenskommelser – förbundet ska verka för en god 

följsamhet till de överenskommelser som finns i länet gällande missbruk/beroende. Uppnått 

 Brukarinflytande – förbundet ska verka för att kompetens från brukarorganisationer tas 

tillvara i utvecklingsarbetet. Uppnått 

Kurser och konferenser – förbundet ska anordna kurser och konferenser inom området 

missbruk/beroende.  

Med anledning av restriktionerna utifrån covid-19 har kurs- och konferensverksamheten varit 

begränsad under året.  Flertalet utbildningar skett digital, förutom utbildning i ASI (Addiction Severity 

Index) och HAP (Haschavvänjningsprogram).  Under perioden januari till december har utbildning 

skett i MET (Motivational enhancement therapy), KBT-spel, HAP, ASI, ÅP (Återfallsprevention), 

Personal från Beroendecentrum har deltagit i HAP, ASI och ÅP under året. 

På uppdrag av den centrala ledningsgruppen hölls en konferens i länet gällande Unga/unga vuxna 

med risk- och missbruk https://varmlandsvardforbund.se/category/konferenser/ Konferensen ägde 

rum i november och hade en bit över 200 deltagare med representation från hälso- och sjukvård, 

socialtjänst och elevhälsa. Medverkande i länskonferensen representerades av politisk inledning, 

omvärldsbevakning, vad är på gång i länet, goda exempel i länet, vad säger forskningen, specifika 

preparat unga, samsjuklighet. Föreläsare representeras av hälso- och sjukvård, Vårdförbundet, 

Karlstad kommun, Uppsala universitet samt Beroendecentrum Stockholm. 

https://varmlandsvardforbund.se/category/konferenser/
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Utveckla nya verksamheter – förbundet ska verka för att fler integrerade verksamheter startas upp. 

Förbundet har under 2021 arbetat med att starta upp ett HVB-hem för unga, Riddarnäset. 

Direktionen fattade beslut 2021-05-28 om att starta upp verksamheten. Samtliga 

medlemskommuner och Region Värmland hade dessförinnan godkänt den remiss förbundet tagit 

fram och ställt sig bakom förslaget. Enhetschef rekryterades under hösten 2021 och rekrytering av 

övrig personal påbörjades under året. Riddarnäset är beläget i Nykroppa, Filipstads kommun och 

målgruppen är unga 13-20 år. Förberedelser för att öppna upp Riddarnäset har pågått under 2021 

och de första ungdomarna planeras att skrivas in från mars månad 2022. 

Värmlands läns vårdförbund tog över processen med att driva igång Länsgemensam integrerad 

mottagning och lokala integrerade mottagning unga 13-25 år, fr.o.m. 1 nov 2021. Arbetet har fortlöpt 

med gemensamma möte med förbundschef och utvecklingsledare i VLV. Möte har skett med 

ansvarig chef och personal från Nexus Karlstad kommun, dialog med IFO-chef från Grums, Hammarö, 

Forshaga och Kil.  Inledande arbetsmöten med Region Värmland är planerade. Planen är att driva 

igång detta under senhösten 2022. Samtidigt har en process startat med lokala integrerade 

beroendemottagningar för vuxna, där Regionen driver processen. Processledaren och 

utvecklingsledaren Värmlands läns vårdförbund har ett samarbete i detta. 

Länsöverenskommelser och lokala överenskommelser – förbundet ska verka för en god följsamhet 

till de överenskommelser som finns i länet gällande missbruk/beroende.  

Länsöverenskommelser och lokala överenskommelser reviderades under 2020. Från och med 2021 

har Region Värmland ordförande- och sekreteraransvaret i Centrala ledningsgruppen, här har fyra 

möten skett digitalt under perioden jan-juni. De fem lokala ledningsgrupperna som representeras av 

hälso- och sjukvård (psykiatri, VC), socialtjänst och skola (elevhälsa) har genomfört sammankomster 

digitalt under året utvecklingsledare i förbundet deltar i dessa möten. Totalt berör de lokala 

ledningsgrupperna 80 st. av första linjens chefer, utvecklingsledare och verksamhetsutvecklare i 

länet. De lokala ledningsgrupperna har huvudfokus på de lokala överenskommelserna.  Synpunkter 

från de lokala ledningsgrupperna har delgivits den centrala ledningsgruppen, vilket bl. a. medfört att 

en tydligare dagordning tagits fram. 

Brukarinflytande – förbundet ska verka för att kompetens från brukarorganisationer tas tillvara i 

utvecklingsarbetet.  

Brukarenkäter som berör inneliggande patienter på BC sammanställs per halvår i form av 

stapeldiagram. Vad det gäller Brukarrådet så har deras besök stoppats på BC och i övriga 

psykiatrihuset, detta sedan mars 2020. Kontakt har under tiden skett med representanter från 

Brukarrådet. En representant från brukarrådet deltar fr.o.m. hösten 2021 i styrgruppen för BC samt 

styrgrupp för TNE. Ett omtag och värvning av nya representanter i Brukarrådet ska genomföras 

utifrån att de tappat representanter under pågående pandemi.  

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Direktionen och verksamheterna skall verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna 

ramar kan hållas och därmed bidra till att förbundets övergripande mål kan nås. Kontinuerlig 

uppföljning av verksamhet och ekonomi har gjorts under året. Resultaten har omvandlats till prognos 

för resterande del av året och åtgärder har vidtagits för att budgeten skall hållas. Förbundet har en 

helhetssyn på alla resurser i verksamheterna. Förbundet följer upp verksamhetens utveckling av 



 
 
 

 - 16 -  

kvalitet och kvantitet. Förbundet skall ha ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser och 

beredskap för oförutsedda kostnader. 

Övergripande finansiella mål 

 Resultatnivån ska uppgå till en nivå så att balanskravet uppfylls, (I kommunallagen finns ett 

krav på absolut budgetbalans varje enskilt år, vilket också gäller för Vårdförbundet). Om ett 

överskott uppstår som överstiger 350 tkr, lyfts frågan till Direktionen.   Uppnått 

 Förbundets resultat per delår är ett överskott om 301 tkr.  Uppnått 

 En budgetmarginal ska eftersträvas för oförutsedda händelser under året.  Uppnått  

 Ekonomin sätter ytterst gränsen för det totala verksamhetsutrymmet, om det blir konflikt 

mellan mål och resurser. Uppnått 

 Verksamheter och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna 

ramar kan hållas och därmed bidra till att förbundets övergripande mål kan nås.  Uppnått 

Resultatet för verksamhetsåret 2021 är ett överskott med 301 tkr. Förbundet har under året haft 

ökade pensionskostnader till följd av att fler anställda har uppnått förmånspension. Projekt HVB för 

unga har finansierats med externa medel vilket gett ett sammanlagt överskott om 718 tkr i 

driftsredovisningen vilket hjälpt till att balansera de ökade pensionskostnaderna. Akut- och 

utredningshemmet Flöjten har under året investerat i en utbyggnad av staket ur ett 

säkerhetsperspektiv.  

Balanskravsresultat 

Enligt balanskravsutredningen har förbundet inget att återställa. 

  

BALANSKRAVSUTREDNING Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2021 2020 2019

Årets resultat 301 666 2 074

-Reducering av samtliga realisationsvinster -3 574

+Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

+Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

+Orealiserade förluster i värdepapper

-Justering återföring av orealiserade förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 301 666 -1 500

-reservering av medel till resultatutjämningsreserv

+användning av medel från resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultat 301 666 -1 500

(IB) Ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 0 -499

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen 301 666 -1 500

+Synnerliga skäl att inte återställa under längre tid 1 999

(UB) Ackumulerade negativa resultat att återställa 0 0 0

(UB) Synnerliga skäl som ska återställas över längre tid

(UB) Ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 0 0

Varav från 2017   (återställs senast 2020) 0

Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet 

reduceras med de realisationsvinster som uppstått under året
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Väsentliga personalförhållanden 
Sjukfrånvaro i procent  

2021 2020 2019 

8,8 % 8,9 % 7,5 % 

Periodvis har hög sjukfrånvaro i verksamheterna både bland tillsvidareanställda och timvikarier gjort 

att bemanning har varit särskilt utmanade.  

Kompetensutveckling 

Utifrån pandemin har utbildningstillfällen varit begränsade under 2021. Fokus har legat på 

handledning. Viss metodutbildning har varit aktuell på Beroendecentrum och Flöjten. 

Förväntad utveckling 
Efterfrågan på platser på Flöjten är fortsatt hög. Verksamheten har under året utvecklat arbetssätt 

som klara en högre beläggning än tidigare. Här ser vi dock att behovet av platser för ensamma barn 

är svårt att tillgodose. Om medlemskommunerna så önskar avser förbundet att utreda frågan om att 

öppna upp ytterligare en verksamhet som riktar sig till ensamma barn.  

På Beroendecentrum har 2021 inneburit fortsatt arbete med att utveckla tillgängligheten. Region 

Värmland har erbjudits 2 platser vilket bör öka beläggningen. Detta är en åtgärd på prov under 6 

månader. Behovet har påtalats från både slutenvårdspsykiatrin och från psykiatrisk öppenvård.  

Öppnandet av det nya HVB-hemmet Riddarnäset kommer att vara en stor utmaning under 2022. 

Förarbetet är viktigt så att vi från start kan erbjuda en insats med god kvalité. Första året är 

beläggningsmålet lägre än år två och tre, därmed kommer kostnaden för medlemskommunerna vara 

dyrare per plats under första året.  

Inom ramen för medlemskommunernas önskemål finns fler utvecklingsmöjligheter där förbundet 

finns med som en part. En utredning om HVB för vuxna med samsjuklighet är framtagen i ett första 

skede och har varit ute på en remissrunda. Det förefaller dessutom finnas behov av fler platser för 

ensamma barn i länet. Förbundet är också involverade i frågan kring länsgemensamma 

öppenvårdsresurser för både unga och vuxna. Kommunikationen med medlemskommunerna är 

viktig både när det gäller befintliga verksamheter och hur vi ska förhålla oss till nya behov. 

Samsjuklighetsutredningen kommer att vara klar senast januari 2023 där regeringens särskilde 

utredare kommer lägga fram utredningens förslag. Värmland har varit högts delaktiga i framtagandet 

och de utvecklingsförslag som redan finns i länet ligger väl i linje med vad utredningen kommer 

presentera. 
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Ekonomisk redovisning 
Redovisningsprinciper 
Förbundet följer lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt i stort 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Leverantörsfakturor 

Leverantörsfakturor som inkommit efter den 31 december och som avser år 2021, har skuldbokförts 

och belastar årets redovisning.  

Räkenskapsrevision 

Upplysning ska lämnas om den sammanlagda kostnaden för revisorernas granskning av bokföring, 

delårsrapport och årsredovisning.  

Pensionsskuld 

Förbundets samlade pensionsskuld uppgår till 8,12 mnkr per 2021-12-31.  

Med hänvisning till rättvisande räkenskaper redovisar förbundet samtliga pensionsåtagande oavsett 

intjänings år som avsättning.  

Materiella anläggningstillgångar 

Förbundet har gjort en bedömning av genomsnittlig nyttjandeperiod. Den genomsnittliga 

nyttjandeperioden är för fastigheten Lövnäs 1:70 är 23 år och för inventarier 5 år. 

Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Linjär avskrivning tillämpas 

med avskrivningstider i huvudsak anpassad till rekommendationer i RKR:s idéskrift. 

Komponentgrupp Avskrivningstid 

Stomme inkl. grund 60  

Fasad 40  

Fönster, papptak, ledningar o centraler mm 30  

Entrépartier, vent.-aggregat, storkök, asfalt mm 20  

Styr o regler, belysning, inbrott mm 15  

Belysning, svagström, styr o regler 10  

Maskiner och inventarier 5  

 

Redovisning av lånekostnader 

I anskaffningsvärdet ingår lånekostnader för inköp av fastighet med 5 mnkr.  

Genomsnittlig upplåningsränta är 1,67 % och den genomsnittliga räntelåningstiden är 5 år. Lånet 

förfaller inom fem år.  
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Driftredovisning 

 

Kansli redovisar ett betydande överskott för 2021. Överskottet beror på nedlagd tid i projekt som har 

finansierats med externa medel.  

Flöjtens resultat är ett underskott om 505 tkr. Verksamheten har påverkats av pandemin samt vissa 

perioder av låg efterfrågan. 

Iordningställande av verksamheten Riddarnäset har finansierats med externa medel under 2021. 

Beroendecentrum redovisar ett överskott. Det har varit hög beläggning under delar av året samt att 

två platser har nyttjats av Region Värmland enligt överenskommelse under en prövoperiod. 

Utvecklingsarbete redovisar ett bättre resultat än budget. Det förbättrade resultatet beror på 

nedlagd tid i projekt vilket finansierats med externa medel. 

Investeringsredovisning 
Fastigheten Lövnäs 1:70 har försetts med ett heltäckande staket runt tomten. 

 

  

Driftredovisning (tkr) Budget 2021 Redovisat 20201

Enhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 

Kansli -1 747 1 847 100 -1 338 1 867 529

Flöjten -11 677 12 273 596 -12 590 12 085 -505

Riddarnäset 0 -2 968 2 968 0

Beroendecentrum -9 296 9 921 696 -8 696 9 678 982

Utvecklingsarbete -972 439 -533 -919 630 -289

Totalt -23 692 24 480 859 -26 511 27 229 718

Investeringsredovisning (tkr) Redovisat 2021 Bokslut 2020

Kostnad Intäkt Netto Netto

Fastighet Lövnäs 1:70 -80 0 -80 -164

Inventarier 0 0 0 0

Totalt -80 0 -80 -164
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Resultaträkning 

 

Balansräkning 

 

  

Budget Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr Not 2021 2021 2020 2019

Rörelsens intäkter 1 24 480 27 229 24 008 22 547

Jämförelsestörande intäkt 2 0 159 302 129

Rörelsens kostnader 3 -23 601 -26 546 -23 106 -20 422

Rörelseresultat före avskrivningar och

finansiella poster 879 841 1 204 2 255

Avskrivningar 4 -516 -492 -487 -172

Finansiella poster 5 -39 -48 -51 -8

ÅRETS RESULTAT 324 301 666 2 074

Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2021 2020 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 6

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter 8 327 8 703 8 990

Inventarier 97 133 170

Summa anläggningstillgångar 8 423 8 836 9 160

Omsättningstillgångar

Korta fordringar 7 5 563 5 385 7 738

Kassa och bank 19 051 14 365 14 399

Summa omsättningstillgångar 24 614 19 750 22 137

SUMMA TILLGÅNGAR 33 038 28 586 31 297

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 7 017 6 351 4 277

Årets resultat 301 666 2 074

Summa eget kapital 7 318 7 017 6 351

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 8 8 236 8 501 8 951

Summa avsättningar 8 236 8 501 8 951

Skulder

Långfristiga skulder 9 4 417 4 750 4 917

Kortfristiga skulder 10 13 067 8 318 11 078

Summa skulder 17 483 13 068 15 994

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

 OCH SKULDER 33 038 28 586 31 297
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Kassaflödesanalys 

 

  

Not Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2021 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 301 666 2 074

Av- och nedskrivningar 4 492 487 172

Förändrad avsättning 8 -265 -451 -564

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 528 703 1 683

Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar 7 -178 2 353 -4 288

Ökning (-) /minskning (+) förråd och varulager

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder 10 4 749 -2 760 3 653

Medel från den löpande verksamheten 5 098 296 1 048

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 6

Investering i materiella anläggningstillgångar -80 -164 -9 318

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 174

Medel från investeringsverksamheten -80 -164 -9 144

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 9

Nyupptagna lån 5 000

Amortering av skuld -167 -167 -83

Medel från finansieringsverksamheten -167 -167 4 917

ÅRETS KASSAFLÖDE 4 852 -34 -3 179

Likvida medel vid årets början 14 365 14 399 17 579

Likvida medel vid årets slut 19 051 14 365 14 399

Förändring likvida medel 4 686 -34 -3 179
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Noter 

  

Budget Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr Not 2021 2021 2020 2019

Rörelsens intäkter 1

Kommunal- och landstingsbidrag 1 450 1 450 2 800 1 200

Region Värmland återbet Beroendecentrum 395

Vårddagavgifter 22 064 21 633 18 971 16 341

Övriga intäkter 966 4 145 2 236 1 038

Realisationsvinst försäljning Ladan 2 3 574

Summa intäkter 24 480 27 229 24 008 22 547

Jämförelsestörande intäkt 2

Ersättning höga sjuklönekostnader 0 159 302 129

Summa intäkt 0 159 302 129

Rörelsens kostnader 3

Direktion, arbetsutskott, kansli 1 747 1 338 1 614 1 616

- varav räkenskapsrevision 57 57 57 55

Flöjten 11 677 12 098 12 064 9 521

Riddarnäset 2 968

Beroendecentrum 9 296 8 696 8 741 8 267

Utvecklingsarbete 972 919 1 473 1 255

Personalförsäkringsavgifter -1 039 -1 279 -1 813 -917

Pensioner 1 464 1 807 1 026 680

Summa kostnader 24 117 26 546 23 106 20 422

Avskrivningar 4

Årets avskrivningar: 516 492 487 172

- varav Fastighet Ladan 2 14

- varav Fastighet Hammarö Lövnäs 1:70 480 456 450 146

- varav inventarier Flöjten 36 36 37 12

Summa avskrivningar 516 492 487 172

Finansiella poster 5

Intäktsränta 40 30 30 35

Kostnadsränta -79 -78 -81 -43

Summa finansiella poster 40 -48 -51 -8

Anläggningstillgångar 6

Fastighet

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 9 300 9 136 2 856

Årets inköp 80 164 9 136

Årets försäljning -2 856

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 9 379 9 300 9 136

Ingående ackumulerat avskrivning -597 -146 -2 668

Årets försäljning 2 682

Året avskrivningar -456 -450 -160

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 052 -597 -146

Utgående bokfört värde 8 327 8 703 8 990



 
 
 

 - 23 -  
  

Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr Not 2021 2020 2019

Inventarier

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 182 182 467

Årets inköp 182

Årets utrangeringar -467

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 182 182 182

Ingående ackumulerat avskrivning -49 -12 -467

Årets utrangeringar 467

Året avskrivningar -36 -37 -12

Utgående ackumulerade avskrivningar -86 -49 -12

Utgående bokfört värde 97 133 170

Korta fordringar 7

Kundfordringar 3 105 3 514 6 240

Skattekonto 1 093 1 206 915

Momsfordran 0 0

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 1 344 646 568

Övriga fordringar 20 20 15

Summa korta fordringar 5 563 5 385 7 738

Avsättningar för pensioner 8

Ansvarsförbindelse (inkl. löneskatt) 8 121 8 348 8 764

Avsättningar (inkl. löneskatt) 115 152 187

Totala pensionsförpliktelser 8 236 8 501 8 951

Specifikation

Ingående avsättning och ansvarsförbindelse för 

pensioner (inkl. löneskatt) 8 501 8 951 9 515

Minskad pensionsskuld -265 -451 -564

Utgående avsättning till pensioner 8 236 8 501 8 951

Långfristiga skulder 9

Ingående skuld 4 583 4 917

Nyupptagna lån 5 000

Amortering -167 -167 -83

varav kortfristig del -167 -167

Utgående långfristig skuld 4 417 4 583 4 917

Korta skulder 10

Kortfristig del långfristig skuld 167 167

Leverantörsskulder 7 739 811 1 615

Skickade betalningsuppdrag 199 38 1

Justerade nettolöner 0

Semesterlöneskuld 957 938 801

Upplupen pensionskostnad index del 529 580 457

Periodisering projekt 3 126 5 608 8 061

Övriga periodiseringar 350 343 144

Summa korta skulder 13 067 8 318 11 078

Projektredovisning

Projektmedel intäkt 6 114 6 108 7 765

Projektmedel kostnad -2 988 -500 -296

Projektmedel periodisering 3 126 5 608 8 061
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Revisionsberättelse 
 

 









Ämne: Förslag till miljökvalitetsnormer för delar av Gullspångsälven
Från: O-RB-Vattenvård <vattenvard.vastragotaland@lansstyrelsen.se>
Till: 
Mottaget: 2022-08-31 06:18:00

Brevet har skickats till er kommuns officiella e-postbrevlåda. Det behöver skickas vidare till politikerna i 
kommunstyrelsen och ansvariga nämnder. De nämnder som främst kan vara aktuella är de som ansvarar 
miljöbalkstillsyn, naturvård, kulturmiljö och fysisk planering. 
 
 

Hej!

Nu startar Vattenmyndigheten Västerhavets samråd om förslag till nya miljökvalitetsnormer för delar av 
Gullspångsälvens avrinningsområde.  Bifogat finns ett missiv med information och tillhörande länkar till 
materialet. 

Samrådet pågår mellan 31 augusti och 31 oktober. Tidplanen för att hantera inkommande 
samrådssynpunkter är mycket snäv och beror på kommande miljöprövningar för vattenkraften. Vi har 
full förståelse att detta kan ställa till problem i de kommunala beslutsprocesserna, men hoppas att detta 
går att lösa. På grund av tidplanen har vi tyvärr ingen möjlighet att ge uppskov för att lämna 
samrådssvar.   
 
Det finns inget krav på att dessa samrådshandlingar ska hållas tillgängliga hos kommunerna. Men skulle 
ni ändå vilja vara behjälpliga med att tillhandahålla handlingarna för allmänheten så finns de att ladda 
ner från vår webbplats.
 
Samråd om miljökvalitetsnormer i Gullspångsälvens avrinningsområde

 

Med vänlig hälsning

Annika Ekvall

Vattenvårdsdirektör Västerhavets vattendistrikt

Vattenmyndigheten Västerhavets vattendistrikt

Länsstyrelsen Västra Götaland

 

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Så hanterar vi dina personuppgifter

 
 
 

https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1oTFAm-0004Ui-4V&d=4%7Cmail/14/1661919000/1oTFAm-0004Ui-4V%7Cin12j%7C57e1b682%7C23907967%7C9248557%7C630EE0F03EB53D6FBEEAEA5494259442&s=k2WXs5o0SKYc3W9_kLnxKeGGKLM&o=/phtw:/wtsnaw.ytemvtegndnetrihtea.evats/trnfialnovasng/mrd/aorsa-d-mmaajmiikvllomsteroretnsg-iallp-unang-vesslniavsnigrnhaomme.trdl
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Länsstyrelsen Västra Götalands län 

403 40 Göteborg 

Telefon 010-224 40 00 
 

   Enligt sändlista 

  

 

Samråd om nya miljökvalitetsnormer inom delar av 

Gullspångsälvens avrinningsområde - Västerhavets 

vattendistrikt 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i Västerhavets 

vattendistrikt, har tagit fram förslag på nya miljökvalitetsnormer för delar av 

Gullspångsälvens avrinningsområde. Dessa förslag samråds under två månader, 31 augusti 

2022 – 31 oktober 2022. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till 

vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt senast den 31 oktober 2022. 

Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik. 

Arbetet styrs av EU:s vattendirektiv 2000/60/EG. Syftet med direktivet är att skydda och 

förbättra vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden. En 

viktig del i arbetet är att alla berörda, såväl myndigheter som organisationer, företag och 

privatpersoner, ska kunna vara delaktiga. Samrådet om nya miljökvalitetsnormer inom delar 

av Gullspångsälvens avrinningsområde syftar till att samla in synpunkter från olika aktörer, 

så att beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. Med väl underbyggda och 

förankrade beslut har vi bättre förutsättningar att bevara och förbättra Sveriges vatten. 

Den nationella planen för omprövning av vattenkraften (NAP) anger en nationell helhetssyn 

för att vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel ska förses med moderna 

miljövillkor. Miljökvalitetsnormerna för vatten utgör en viktig grundförutsättning för den 

nationella prövningsplanen och beskriver den vattenkvalitet som ska uppnås vid en viss 

tidpunkt. Normerna är som huvudregel bindande att följa för myndigheter, kommuner och 

verksamhetsutövare i enskilda prövningar.  

Samrådet kungörs i dagstidningar inom vattendistriktet och samrådshandlingarna hålls 

tillgängliga på vattenmyndigheternas webbplats, läs mer på länken nedan. 

Samråd om miljökvalitetsnormer i Gullspångsälvens avrinningsområde 

I slutet av detta missiv finns en lista över de samrådsinstanser som får en särskild inbjudan att 

delta i samrådet, men alla som vill får lämna synpunkter. Sist i missivet redovisas också i vilka 

tidningar samrådet kungörs i. 

  

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad/samrad-om-miljokvalitetsnormer-i-gullspangsalvens-avrinningsomrade.html
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Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormerna anger vilken vattenkvalitet ett vatten ska ha vid en viss tidpunkt och 

är målet för förbättringsåtgärderna i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Vattnets kvalitet 

bedöms efter många faktorer, både ekologiska och kemiska. Normalt sett ska en 

vattenförekomst nå minst ”god status”. Ibland finns det dock anledning att göra undantag 

och tillåta att vattnet inte behöver nå upp till god status, eller att god status ska nås vid en 

senare tidpunkt. Vattendelegationen i vattendistriktet beslutar om miljökvalitetsnormerna 

som publiceras på vattenmyndigheternas webbplats.   

Informationsmöten den 14 september 

Vattenmyndigheten anordnar två digitala informationsmöten den 14 september. Ett möte på 

förmiddagen där vi främst vänder oss till intresseorganisationer, branschorganisationer och 

företag. Och ett möte på eftermiddagen som främst är riktat till kommuner, länsstyrelser och 

andra myndigheter.  

Mer information och länk till anmälan hittar du på vattenmyndigheternas webbplats 

Lämna synpunkter digitalt 
Dina synpunkter på föreslagna miljökvalitetsnormer ska ha inkommit till Vattenmyndigheten 

i Västerhavets distrikt senast 31 oktober 2022. Det är viktigt att du anger diarienumret 26484-

2022 i ditt yttrande. 

Använd helst E-tjänsten för yttrande när du lämnar dina synpunkter. E-tjänsten hittar du på 

länsstyrelsens i Västra Götalands webbplats: E-tjänst för yttrande i ärende 

Det går även bra att skicka synpunkterna hit: 

 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Samrådssvar dnr 537-26484-2022 

Att: Vattenmyndigheten i Västerhavet 

403 40 Göteborg 

E-post: vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

  

Tillsammans värnar vi vattnets värden! 

 

Annika Ekvall 

Vattenvårdsdirektör i Västerhavets distrikt 

  

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad/samrad-om-miljokvalitetsnormer-i-gullspangsalvens-avrinningsomrade.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/vara-tjanster/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
mailto:vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Sändlista 

Departement 
Miljö- och energidepartementet 

Näringsdepartementet 

Domstolar 

Mark- och miljödomstolen Vänersborg 

Länsstyrelser 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Länsstyrelsen i Värmlands län 

Kommuner 

Degerfors 

Filipstad 

Gullspång 

Hagfors 

Hällefors 

Karlskoga 

Karlstad 

Kristinehamn 

Laxå 

Lekeberg 

Mariestad 

Nora 

Storfors 

Töreboda 

Örebro 

Företag 
Energiföretagen 

Karlskoga energi och miljö 

Fortum 

Övriga organisationer och myndigheter 
LRF Sverige 

Stödföreningen för småskalig vattenkraft 

Sveriges hembygdsförbund 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Vattenregleringsföretagen 

Tillväxtverket 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Naturskyddsföreningen 

Vattenkraftens miljöfond 
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Svenskt vatten 

WWF 

Sportfiskarna 

Älvräddarna 

Svensk Vattenkraftförening  

Naturskyddsföreningen Värmland län 

Naturskyddsföreningen Dalarna län 

Naturskyddsföreningen Örebro län 

Naturskyddsföreningen Västra Götalands län 

Gullspångsälvens vattenråd 

Tidningar där samrådet kungörs 

 Borlänge Tidning 

Dala-Demokraten 

Falu Kuriren 

Mora Tidning 

Nya Ludvika Tidning  

Södra Dalarnes Tidning  

Filipstads Tidning  

Karlskoga Tidning Kuriren 

Mariestads-Tidningen 

Nya Kristinehamns-Posten 

Nya Wermlands-Tidningen, NWT 

Nerikes Allehanda 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-12 
Diarienummer 
KS/2022:323 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Avslut av bistånd enligt LSS 
Diarienummer: KS/2022:323 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Den enskilde har sedan tidigare beslut personlig assistans enligt 9§2 LSS(Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade). 
Vid utredning av inkommen begäran utökning av personlig assistans enligt 9§2 LSS framkom 
uppgifter som föranledde minskning av omfattningen av tidigare fattat beslut. Dock fattades 
ett bifall enligt 9 § 2 LSS, fast i mindre omfattning. Detta innebär att ett avslutsbeslut behöver 
fattas på tidigare bifallsbeslut.  
Då det i aktuell delegationsordning saknas delegation för handläggare att fatta beslut om 
avslut av bifallsbeslut enligt LSS lämnas ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. 
Ärendet har inte gått via KSIU på grund av omständigheter som påskyndat hanteringen av 
ärendet 
Pga. sekretess innehåller ärendet inga personuppgifter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut: 
- Bifallsbeslut med giltighetsdatum 2021-03-01—2023-02-28 enligt 9§2 LSS avseende xx, 
avslutas 2022-09-25 

Beslutet ska skickas till 
Ewa Sundberg enhetschef IFO 
IFO/2022:38 
 









  

 

 
 

 
Remiss 
 
 
2022-07-12 
S2022/03277 
  
 

Socialdepartementet 
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik, 
Ylva Lindblom 
ylva.lindblom@regeringskansliet.se 

  

 

Remisslista avseende betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet 

och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer 

(SOU 2022:41) 

Remissinstanser 

1 Akademikerförbundet SRR 

2 Ale kommun 

3 Almega vårdföretagen 

4 Alzheimer Sverige 

5 Anhörigas riksförbund 

6 Arboga kommun 

7 Arvika kommun 

8 Botkyrka kommun 

9 Burlöv kommun 

10 Båstad kommun 

11 Dals-Ed kommun 

12 Demensförbundet 

13 Dorotea kommun 

14 E-hälsomyndigheten 

15 Ekonomistyrningsverket  

16 Enköping kommun 

17 Falkenberg kommun 

18 Famna 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm 
Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Fredsgatan 8 
Webb: www.regeringen.se E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 
 

mailto:ylva.lindblom@regeringskansliet.se
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19 Folkhälsomyndigheten 

20 Forskningsrådet för arbetsliv hälsa och välfärd (Forte) 

21 Funktionsrätt Sverige 

22 Fysioterapeuterna 

23 Föreningen Sveriges Socialchefer 

24 Förvaltningsrätten i Linköping 

25 Gagnef kommun 

26 Gotlands kommun 

27 Grums kommun 

28 Göteborg kommun 

29 Halmstad kommun 

30 Heby kommun 

31 Hedemora kommun 

32 Hjo kommun 

33 Inspektionen för vård och omsorg 

34 Integritetskyddsmyndigheten 

35 Justitiekanslern 

36 Järfälla kommun 

37 Kalmar kommun 

38 Kammarrätten i Stockholm 

39 Katrineholm kommun 

40 Kiruna kommun 

41 Kumla kommun 

42 Kungälv kommun 

43 Landskrona kommun 

44 Lessebo kommun 

45 Lidköping kommun 

46 Livsmedelsakademin 

47 Livsmedelsverket 

48 Lomma kommun 
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49 Läkemedelsverket 

50 Malmö kommun 

51 Malmö Universitet 

52 Malå kommun 

53 Mellerud kommun 

54 Mora kommun 

55 Myndigheten för delaktighet 

56 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

57 Mölndal kommun 

58 Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) 

59 Nordmaling kommun 

60 Nynäshamn kommun 

61 Nässjö kommun 

62 Osby kommun 

63 Pajala kommun 

64 Partille kommun 

65 Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 

66 Ragunda kommun 

67 Region Blekinge 

68 Region Dalarna 

69 Region Kronoberg 

70 Region Norrbotten 

71 Region Skåne 

72 Region Stockholm 

73 Riksdagens ombudsmän (JO) 

74 Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och Medicinskt 

ansvariga för rehabilitering 

75 Robertsfors kommun 

76 RPG Riksförbundet för PensionärsGemenskap 

77 Rättvik kommun 
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78 Sala kommun 

79 Sandviken kommun 

80 Skinnskatteberg kommun 

81 SKPF Pensionärerna 

82 Socialstyrelsen 

83 SPF Seniorerna 

84 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

85 Statens medicinsketiska råd (Smer) 

86 Statskontoret 

87 Stockholm kommun 

88 Stockholms universitet 

89 Storfors kommun 

90 Strängnäs kommun 

91 Sundsvall kommun 

92 Svensk sjuksköterskeförening 

93 Svenska institutet för standarder (SiS) 

94 Svenska kommunalarbetarförbundet (Kommunal) 

95 Svenska läkaresällskapet 

96 Svenskt demenscentrum 

97 Sveriges Arbetsterapeuter 

98 Sveriges Kommuner och Regioner 

99 Sveriges Läkarförbund 

100 Söderhamn kommun 

101 Södertälje kommun 

102 Timrå kommun 

103 Täby kommun 

104 Uddevalla kommun 

105 Ulricehamn kommun 

106 Umeå universitet 

107 Uppsala kommun 
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108 Vadstena kommun 

109 Vision 

110 Vårdförbundet 

111 Vännäs kommun 

112 Västra Götalandsregionen 

113 Åre kommun 

114 Äldrecentrum 

115 Älmhult kommun 

116 Örnsköldsvik kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet  

senast den 15 november 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2022/03277 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av 

betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  
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Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Tony Malmborg 

Departementsråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 

 

https://reg-intern.store.elanders.com/
https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-08-26 
Diarienummer 
KS/2022:250 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Remissvar ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg 
om äldre personer 
Diarienummer: KS/2022:250 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Socialdepartementet har inbjudit Storfors kommun att inkomma med remissvar på 
utredningen ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg om äldre personer 
 
Den samhälleliga och den medicintekniska utvecklingen har lett till stora förändringar i vård- 
och omsorgslandskapet under de senaste årtiondena. Det gäller t.ex. demografiska 
förändringar, men även människors behov och förväntningar på att – utifrån egna 
förutsättningar och önskemål – få vara delaktiga och medskapande i sin egen vård och 
omsorg. Det gäller även en utveckling av vården, där alltmer specialiserad hälso- och 
sjukvård kan ske utanför sjukhusen, även i hemmet, och ibland via digitala tjänster. Vård och 
omsorgsbehoven för personer med insatser från äldreomsorg och kommunal primärvård är i 
dag omfattande och ställer höga krav på kompetens, god kontinuitet och samordning. 
Samtidigt hanterar äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården sedan länge 
strukturella utmaningar. Det handlar bl.a. om utmaningar kopplade till arbetsmiljö, 
bemanning och kompetens, inklusive sjukdomsförebyggande och rehabiliterande insatser. För 
att vi ska få en väl fungerande äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård av god 
kvalitet krävs ett långsiktigt och uthålligt utvecklings- och förbättringsarbetet inom en rad 
olika områden. 

Beslutsunderlag 
Remissvar ” Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer” SOU 2022:41 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:  
Besvara remiss Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer” enligt 
föreslaget remissvar 
 

Beslutet ska skickas till 
s.remissvar@regeringskansliet.se (diarienr. S2022/03277) 
s.sof@regeringskansliet.se (kopia) 
senast den 15 november 2022. 
 
 

 

mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:s.sof@regeringskansliet.se
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-09-29 
 

Handläggare:  
Marina Collstam 
Enhetschef IFO 
Ewa Sundberg 
Enhetschef IFO 
 

Tertialrapport 2 avvikelser/missförhållanden IFO, SoL 
2022 
 
Avvikelser/missförhållande 
 
Orsak Maj Juni Juli Augusti 

Dokumentation     

Informationsöverföring    1 

Bemötande     

 
Avvikelsen har handlat om: 
 
En klient som har skyddad identitet har lagts in i Cosmic Link för en kallelse till SIP 
(samordnad individuell plan) med Regionen. Handläggaren på IFO hade inte kunskap om att 
personer med skyddad identitet inte fick läggas in i detta system. Svar på meddelandet inkom 
efter ca en timme från en av samverkansparterna där detta uppmärksammades. Ärendet 
makulerades direkt av handläggaren. Då ärendet fortfarande var sökbart togs kontakt med 
support för Cosmic Link omedelbart som lade en beställning till systemägaren Cambio att ta 
bort ärendet helt och hållet. Ärendet togs bort.
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-04 
Diarienummer 
KS/2022:33 

Handläggare:  
Marina Collstam 
Enhetschef IFO 
Ewa Sundberg 
Enhetschef IFO 
 
Tertialrapport 2 avvikelser/missförhållanden IFO, SoL 
2022 
Diarienummer: KS/2022:33 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Tertialrapport 2 avvikelser/missförhållanden IFO, SoL 2022 
 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport 2 avvikelser/missförhållanden IFO, SoL 2022, 2022-09-29 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Godkänna Tertialrapport 2 avvikelser/missförhållanden IFO, SoL 2022 

Beslutet ska skickas till 
Marina Collstam, enhetschef IFO 
Ewa Sundberg, enhetschef IFO 
Margareta Albert, verksamhetschef vård och stöd 
Heidi Larsson, IFOs registrator 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-09-02 
Diarienummer 
KS/2022:283 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Fakturering faktiska kostnader för tillfälliga 
färdtjänstresor mellan korttidsboende och ordinärt 
boende 
Diarienummer: KS/2022:283 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Resor mellan korttidsboende och ordinärt boende är den enskildes ansvar då korttidsboende är 
en form av förstärkt hemtjänst. Färdtjänst kan nyttjas av personer med beviljad färdtjänst. 
Färdtjänst administreras av Värmlandstrafik. 
Via sedan tidigare avtal mellan Storfors kommun och Värmlandstrafik kan personer utan 
beviljad färdtjänst nyttja tillfällig färdtjänst för resor mellan korttidsboende och ordinärt 
boende. Hela avgiften för resan faktureras Storfors kommun samt belastar enheten särskilt 
boende. Korttidsboendet finns inom enheten särskilt boende. Avgiftens storlek på resan 
varierar mellan kunder beroende på transportsätt och reseavstånd. Kunden betalar ingen 
egenavgift. Inga tillfälliga färdtjänstbeslut fattas/utfärdas av Värmlandstrafik.  
Hanteringen av avgiften för tillfälliga resor mellan korttidsboende och ordinärt boende 
varierar mellan Värmlandskommunerna. 
Med nuvarande hantering görs bedömningen att likställighetsprincipen enligt Kommunallagen 
bör beaktas i större omfattning gällande färdtjänstresor mellan korttidsboende och ordinärt 
boende; 2 Kap. 3 § Kommunallag 2017:725 (SFS 2019:835) ”Kommuner och regioner ska 
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.” 
 

Beslutsunderlag 
2 Kap. 3 § Kommunallag 2017:725 (SFS 2019:835) (Likställighetsprincipen) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

- Fakturera kund faktisk kostnad för tillfälliga färdtjänstresor mellan korttidsboende och 
ordinärt boende 

Beslutet ska skickas till 
Annette Olsson, Ekonomichef 
Anna Thyberg, Enhetschef särskilt boende 
Margareta Albért, Verksamhetschef vård och stöd 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-05-27 
Diarienummer 
KS/2021:69 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Svar på motion ”Samverkan med Karlskoga/Degerfors 
gällande övertagande/delvis ägande av Karlskoga 
sjukhus” 
Diarienummer: KS/2021:69 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Motionen gäller ”Samverkan med Karlskoga/Degerfors gällande övertagande/delvis ägande 
av Karlskoga sjukhus” 
Motionärernas förslag är att kontakta Karlskoga och Degerfors kommun för att inleda ett 
samarbete där Storfors kommun kan ingå och i förlängningen samäga Karlskoga sjukhus. 
I motionen framkommer att Storfors kommun redan idag samarbetar med Karlskoga i projekt 
och nämnder där ett fördjupat samarbete skulle vara en förutsättning för tillväxt och 
livskvalitet för Storforsborna.   

Kommunens respektive Regionens ansvar för hälso- och sjukvård 
I det svenska sjukvårdssystemet är ansvaret för hälso- och sjukvården delat mellan region och 
kommun. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, föreskriver vad som är regionernas 
respektive kommunernas ansvar inom hälso- och sjukvården.  
Regioner och kommuner får med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal med någon annan 
vårdgivare att utföra de uppgifter som regionen eller kommunen ansvarar för. Ett avtal med 
annan vårdgivare om att t.ex. tillhandhålla viss vård medför alltså inte att huvudmannaskapet 
för vården övergår till den vårdgivare som anlitas. Det är utförandet av uppgiften som övergår 
till den andre parten.  
En kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård, upptill sjuksköterskenivå, åt personer i 
vissa boendeformer och verksamheter, men inte sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare. 
De läkarresurser som behövs inom kommunen ska regionen avsätta. 
Regionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt inom regionen samt 
verka för en god hälsa hos befolkningen. 

Sammanfattning 
Ett eventuellt samarbete mellan kommunerna Karlskoga/Degerfors och Storfors runt 
samägande av Karlskoga kommun fråntar inte Region Örebro dess huvudmannaskap för 
vården för medborgarna inom regionen.  
Ett eventuellt samarbete skulle gälla utförandet av arbetsuppgifterna. Kommunerna har idag 
svårigheter med personalrekrytering och ett utökat ansvar skulle innebära ett ökat behov av 
personal. 

Beslutsunderlag 
Motion från Moderaterna i Storfors daterad 2021-01-05 
Kommunfullmäktige 2021-03-18 § 5. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-05-27 
Diarienummer 
KS/2021:69 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Avslå moderaterna i Storfors förslag att  
Samverkan med Karlskoga/Degerfors gällande övertagande/delvis ägande av Karlskoga 
sjukhus 

Beslutet ska skickas till 
Moderaterna i Storfors att: Stefan Valentin Larsson 
 









                                                                   20201116 
 
Kristdemokraterna i Storfors 
 
 
MOTION från Kristdemokraterna i Storfors 
 
Till KF 20201126 
 
Kristdemokraterna i Storfors föreslår att kommunen 
snarast inrättar en Frivillig resursgrupp, så kallad FRG, 
i kommunen. 
 
En FRG har som uppgift att finnas till hands när ordinarie 
resurser behöver förstärkas i kommunen  tex vid större 
bränder, olyckor, evakueringar, information och medmänskligt 
stöd eller nu när hjälp kan behövas under corona pandemin. 
 
FRG finns i många kommuner och består av personer från 
olika frivilligorganisationer. FRG utbildas och organiseras av 
Civilförsvarsförbundet och Sveriges kommuner och regioner. 
FRG kallas in på begäran av kommunledningen när något 
extraordinärt inträffar. (Wikipedia) 
 
Kristdemokraterna i Storfors föreslår därför att en Frivillig 
resursgrupp (FRG) inrättas i Storfors kommun. 
 
Storfors 20201116 
 
 
Monica Ståhl 
Kristdemokraterna i Storfors 
 



 
 



STORFORS 
KOMMUN 
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Datum 

2022-05-03 

Diarienummer 

KS/2020:525 

Handläggare:  

Michael Björklund 

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Svar på motion från Kristdemokraterna i Storfors
Diarienummer: KS/2020:525 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beskrivning av motionen 

Kristdemokraterna i Storfors föreslår att kommunen snarast inrättar en Frivillig 

resursgrupp, så kallad frivillig resursgrupp (FRG), i kommunen. 

En FRG har som uppgift att finnas till hands när ordinarie resurser behöver förstärkas i 

kommunen t.ex. vid större bränder, olyckor, evakueringar, information och medmänskligt 

stöd eller nu när hjälp kan behövas under Corona pandemin. 

FRG finns i många kommuner och består av personer från olika frivilligorganisationer. FRG 

utbildas och organiseras av Civilförsvarsförbundet och Sveriges kommuner och regioner. 

FRG kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt inträffar. 

Svar på motionen 

Storfors kommun har sedan början av 2000- talet haft ett samarbete med 

civilförsvarsförbundets lokal avdelning i Storfors kommun. Där har kommunen bidraget med 

både kontor, förråd, porto och kopieringskostnader m.m. Som motpresentation rekryterade 

civilförsvarsförbundet frivilliga personer som mot ersättning skulle delta i aktiv tjänstgöring 

påkallad av kommunen enligt gällande RiB-avtal (deltidsbrandmäns löneavtal). 

2012 träffades Civilförsvarsförbundets ordförande för Värmlands- och Örebro län, 

räddningschef BRT och säkerhetssamordnarna från Filipstad, Storfors, Hällefors, 

Kristinehamns, Degerfors och Karlskoga kommuner. Samtliga deltagare var överens om att 

man måste skulle skapa en gemensam frivillig resursgrupp(FRG) som skulle utbildats av 

civilförsvarsförbundet och skulle kunna användas av samtliga kommuner vid en 

samhällsstörning. 

En frivillig resursgrupp(FRG) skulle rekryteras efter lämplighet ur olika 

frivilligorganisationer. Deras övergripande syfte är att vara en förstärkningsresurs för 

kommun och räddningstjänst. Det är kommunens analys utifrån risk-och sårbarhetsanalys 

som styr behov av FRG. Kommunen samverkar med Civilförsvarsförbundet vid 

uppbyggnaden av och planeringen för FRG i kommunen. Civilförsvarsförbundet står för all 

rekrytering och utbildning.  

En avsiktsförklaring mellan Civilförsvarsförbundet och Bergslagens räddningsförbund och 

dess medlemskommuner undertecknades under 2014. Under 2014-2017 fungerande 

samarbete utomordentlig med en aktiv uppbyggnad och rekrytering av nya frivilliga 

resurspersoner som deltog i både utbildningar och övningar som kommunerna erbjöd. 
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KOMMUN 
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Datum 

2022-05-03 

Diarienummer 

KS/2020:525 

Under 2017 slutade ett antal nyckelpersoner i civilförsvarsförbundet och man hade då inte 

möjlighet att leva upp till sitt åtagande enlig avsiktsförklaringen. 

Den 31 december 2017, sade Storfors kommun och övriga medlemskommunerna 

upp avsiktsförklaringen som tecknades 2014 med Civilförsvarsförbundet.  

2018 skapades arbetsgrupp bestående av länsstyrelsen Värmland, Arvika- och 

Filipstads kommun samt Räddningstjänsten Karlstadsregionen i samråd med 

Civilförsvarsförbundet. Arbetsgruppen skulle att ta fram en ny avsiktsförklaring 

för samtliga kommuner i länet där man skall tydliggöra och utveckla framtida 

samarbetsformer. Detta arbete pausades under pandemin och har i dagsläget ännu 

inte återstartas.

I dagsläget finns det ingen aktiv FRG i Östra Värmland. Filipstads, Storfors, 

Kristinehamns kommuner och Bergslagens räddningstjänstförbund har dock 

möjlighet att få använda sig av Örebros läns gemensamma FRG. Någon som 

Bergslagens räddningstjänst har utnyttjat några gånger de senaste åren vid 

några skogsbränder. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

Avslå motionen med hänvisning till ovanstående redovisning.

___________________

Beslutet ska skickas till
Monica Ståhl (KD)
Michael Björklund, Säkerhetssamordnare











Motion till Storfors kommunfullmäktige 

Ökad rörlighet på 
fastighetsmarknaden. 

25 NOVEMBER 

Moderaterna i Storfors 

Författare: Stefan Valentin Larsson 



•• 
Motion om Okad rörlighet inom 
bostadsmarknaden och tillväxt för 
Storfors. 

2 



Förslag till beslut 

Att undersöka intresset för hyreslägenheter i ett sjönära boende Kyrksten 

Att om intresse finnes, genom Stiftelsen bygga 10 talet nya hyreslägenheter i Kyrksten i 

direkt anslutning till badplatsen i kyrksten. 

Att kommunen i nära samråd med privata markägare utvecklar iden och gemensamt 

finner en väg frammåt för en positiv utveckling initiallt för Kyrksten men som i sin 

helhet är positivt för hela kommunen. 

Att skapa ett nytt område i Kyrksten där tomter i sjönära läge kan erbjudas även till 

privat personer via kommunens försorg och eller privata alternativ och färdigställa 

infrastruktur, så som vägar, vatten och avlopp. 

3 



Bakgrund 

Det finns i dag, 24.11.2020 inga hus till salu i Kyrksten. 

I hela Storfors kommun finns det i dag 24.11.2020 totalt 3 villor till salu, 2 i tätorten och 1 i Lungsund. 

Kyrksten har ett bekvämt pendlingsavstånd till Karlskoga, Storfors och Kristinehamn. 

Inom detta område sker följande stora händelser inom en nära förestående framtid. 

Kristinehamn får ett nytt regemente, ca framtida 400 arbetsplatser skapas. 

Karlskoga och BAE har fått ett antal stora orders både av det Svenska försvaret och av utländska 

stater. 

Baharat Kilsta som varslade medarbetare i somras har fått oväntat stort orderinflöde och har dragit 

tillbaka varsel och ser med tillförsikt på framtidfen . 

Detta både säkrar arbetstillfällen i Karlskoga samt bidrager till en positiv arbetsmarknadsutveckling i 

Karlskoga med omnejd. 

Huspriserna i Karlskoga stiger kraftigt! 

Senaste 12 månaderna med 12 % och de sista 3 månaderna med 9,4 % 

Sjönära tomter betingar priser runt 800 000 Sek och vanliga tomter på ca 1300 l<vm i Fisksjön (ett 

utvecklat villa område) ligger på runt 350 000 - 400 000 Sek. 

(Fakta Svensk mäklarstatistik) 

Huspriserna i Kristinehamn stiger kraftigt! 

Senaste 12 månaderna med 23,3 % och de sista 3 månaderna med 11,3 % 

Sjönära tomter betingar priser på nästan 2 miljoner Sek och vanliga tomter i utvecklade och mogna 

områden betingar priser på runt 300 000 till 450 000 Sel<. 

(Fakta Svensk mäklarstatistik) 
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Fortsättning: Bakgrund 

När Storfors inte på egen kraft kan växa måste vi uttnyttja expansionen i de pendlingsbara områdena i 

närhet till kommunen och därigenom skapa tillväxt i kommunen. 

Med stigande hus och tomtpriser och en gynsam utveckling på arbetsmarknaden söder och sydöst om 

Storfors är det naturliga att låta de delar av Storfors som kan dra nytta av utvecklingen, faktisk dra 

nytta av utvecklingen 

När förändringsvindar blåser, bygger några vindskydd, några bygger vindkraftverk, 

låt Storfors bli en av dem som bygger vindkraftverk! 

Förslag 

Att finansiera och ge Stifteslen i uppdrag att utföra en marknadsundersökning för 

hyresbostäder i Kykrsten. 

Att finansiera och ge Stiftelsen u ppdrag att ta fram förslag på områdesutveckling. 

Att i samråd och med lokala markägare ta fram planer och genomföra projekt för 

utveckling av området. 

Att om marknadsundersökning och samråd med lokala markägare ger positiva signaler, 

projektera, bygga och utveckla området, en nybyggd skola och barnomsorg i Kyrksten 

är en förutsättning för framgång i projektet men är inte en del av denna motion då 

skolan redan har beslutats om förutsätter vi att den byggs och barnomsorg redan finnes 

på platsen. /(_ 

'? (''!)~¼')11, J 
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Datum 
rJo/;; ft ~ ;,1J 

Undertecknad av 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-20 
Diarienummer 
KS/2020:551 

Handläggare:  
Jukka Mäenpää 
Enhetschef Teknisk drift 
 
Svar på motion. 
Diarienummer: KS/2020:551 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Stefan Valentin Larssons (M) har inkommit med en motion enligt KF 2020-12-17 § 107  
om ökad rörlighet på fastighetsmarknaden. 
Motion redovisas i korthet enligt nedan: 
 
Att finansiera och ge stiftelsen Björkåsen i uppdrag att utföra en marknadsundersökning för 
hyresbostäder i Kyrksten. 
 
Att finansiera och ge stiftelsen Björkåsen uppdrag att ta fram planer och genomföra projekt 
för utveckling av området. 
 
Att i samråd med lokala markägare ta fram planer och genomföra projekt för utveckling av 
området. 
 
Svar på motion: 
Kommunen har under dom två senaste åren fått ett flertal frågor om sjö nära tomter i området 
Kyrksten så därmed kan vi konstatera att det finns ett visst intresse att bygga i området. 
 
Det som hindrar utvecklingen i området är att kommunen inte äger något större markområde 
som är av intresse och dom övriga markägarna, tidigare inte visat intresse att sälja eller 
exploatera i området. 
Det behöver även till en detaljplan som tillåter byggande i området. 
 
Kommunen har i årets början påbörjat arbetet med att skapa en inflyttarwebb för att öka 
inflyttandet till kommunen. 
I det arbetet kommer frågorna om att skapa möjligheter för byggande av fastigheter i sjö nära 
lägen i hela kommunen behandlas. 
 
Kommunen kan inte ge uppdrag eller finansiera stiftelsen Björkåsen det arbetet leds av 
stiftelsen egen styrelse. 
 

Beslutsunderlag 
Motion från Stefan Valentin Larsson (M) om ökad rörlighet på fastighetsmarknaden. 
Kommunfullmäktige 2020-12-17 § 107.  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-20 
Diarienummer 
KS/2020:551 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Avslå Stefan Valentin Larssons (M) motion i enlighet med svar på motion. 

Beslutet ska skickas till 
Stefan Valentin Larsson (M) 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-20 
Diarienummer 
KS/2021:71 

Handläggare:  
Jukka Mäenpää 
Enhetschef Teknisk drift 
 
Svar på motion. 
Diarienummer: KS/2021:71 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Stefan Valentin Larsson (M) har inkommit med en motion KS /2021:71 om trafikförbättrande 
säkerhetsåtgärder. 
Motion redovisas i korthet nedan: 
Genom att förbjuda all motortrafik och tillåta endast gående/cyklister från 
Ringvägen/Gärdesgatan i riktning mot Häggdrågsgatan alternativt enkelrikta backen. 
 
Gällande alternativet enkelriktning: 
Att tillåta motortrafik i uppfart är att föredra då man har ett naturligt fartbegränsande hinder 
innan man påbörjar färden uppför (korsningen Häggdrågsgatan/Gärdesgatan) samt att föraren 
av fordon har fritt synfält upp i hela backen i motsatts till vad man har i den andra 
färdriktningen. 
Förslaget kan och bör i framtiden kompletteras med att ansluta den ”nya” gång/cykelvägen i 
backen med den befintliga gång/cykelvägen vid järnvägskorsningen Häggdrågsgatan. 
 
Förslag: 
Att redan i 2021 påbörja och avsluta projektet. 
Projektet har en extremt låg kostnad och låg arbetsbörda i jämförelse till de höga 
trafik/trafiksäkerhetsförbättringar förslaget ger. 
 
Att publikt kommunicera planen och uppdatera utfallet löpande under projektets gång på 
kommunens sociala och mediala plattformar så att alla medborgare kan ta dela av 
utvecklingen och uppfyllandet av planen. 
 
Att planen skall från projektstart till avslut utföras inom en 1 års period. 

Svar på motion: 
För en så omfattande åtgärd som motionären förslår krävs det en utredning av trafikingenjör 
för att säkerställa trafikflödena för både den oskyddade trafiken och fordonstrafiken. 
Det krävs även stora investeringar för att anlägga ny G/C väg i området. 
 
Alla förändringar i den lokala trafikförordningen kräver beslut i trafiknämnden tillika 
Kommunstyrelsen, därför är alla förändringar i trafikförordningen benägna att ta lång tid 
innan dom är verkställda. 
 
Utredningar av trafikingenjör och upphandling av investeringar enligt utredning kräver 
investeringsbeslut i Kommunfullmäktige i och med det förefaller förslaget på genomförda 
åtgärder inom 1 år orimliga. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-20 
Diarienummer 
KS/2021:71 

Beslutsunderlag 
Stefan Valentin Larssons (M) motion trafikförbättrande åtgärder. 
Kommunfullmäktige 2021-03-18 § 6. 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Avslå Stefan Valentin Larssons (M) i enlighet med svar på motion. 

Beslutet ska skickas till 
Stefan Valentin Larsson (M) 
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Motion till Storfors kommunfullmäktige 

Motion om upprättande och utförande 
av en 5 årig Asfalteringsplan för hela 
kommunen. 

25 NOVEMBER 

Moderaterna i Storfors 

Författare: Peter Farrington 



Motion om en 5 årig Asfalteringsplan för 
Storfors kommun. 
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Förslag till beslut 

Att upprätta en täckande asfalteringsplan för hela kommunen, där de vägar och gator 

som i dag saknar asfaltsbeläggning planeras för beläggning inom en S års period. 

Att upprätta en kostnadsplan, tidplan och budgetera för att uppnå en jämlik 

ytbeläggningsnivå på alla gator i både tätorten såväl som i de andra delarna av Storfors 

kommun, däri inräknas, Lundsberg, Lungsund, Bjurtjärn, Kyrksten och Alkvettern. 

Att publik komunicera planen och uppdatera utfallet löpande under projektets gång på 

kommunens sociala medier och mediala plattformar, så att alla medborgare kan ta del 

av utvecklingen och uppfyllandet av planen. 

Att planen skall från projektstart t ill projektavslut utföras inom en 5 års period. 

3 



Bakgrund 
Det finns gator och vägar inom vår kommun som aldrig varit Asfaltsbelagda. 

För de boende längs dessa gator och vägar uppstår stora olägenheter med dam och mycket frekventa 

skador på vägar vid tungtrafik, kraftigt regn, tjällossning med mera. 

Följdverkningar av detta är skador på fordon och ökad risk för olyckor då trafikanter tvingas navigera 

mellan de skadade partierna på vägen och då mister uppmärksamhet på annan trafik och oskyddade 

individer så som lekande barn, fotgängare, cyklister mm. 

Kommunens underhåll av dessa grusvägar är i nuläget sporadisk och det kan säker tillskrivas dålig 

ekonomi men skulle dessa vägar skötas i den frekvens som krävs för att grusunderlaget skulle nämvärt 

motsvara asfaltsbeläggning, anser vi att underhållskostnaden över tid skulle vara högre än att ta 

beslutet att äntligen asfaltera dessa bortglömda gator och vägar. 

Det faller enligt oss även under likabehandling principen, då det är svårt att förklara för en boende i till 

exempel Lillfors att den korsande vägen har asfaltsbeläggning samtidigt som den gata som går utanför 

den boendes bostad saknar asfalt. 

Frågor som väcks av medborgarna är Varför? När och Om ? 

"1936 hade det svenska allmänna vägnätet 200 mil asfalt- eller tjärbeläggning av något slag. Denna 
siffra hade vid krigsutbrottet 1939 dubblerats" 
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Förslag 

Att redan i 2021 års budget avsätta medel för att påbörja projektet. 

Att asfalteringen/projektet påbörjas 2021 . 

Att uppnå en för alla kommuninnevånare jämlik ytbeläggningsnivå på gator i både 

tätorten såväl som i de andra delarna av Storfors kommun, däri inräknas, Lundsberg, 

Lungsund, Bjurtjärn, Kyrksten och Alkvettern senast januari 2025. 

Att publik komunicera planen och uppdatera utfallet löpande under projektets gång på 

kommunens sociala medier och mediala plattformar, så att alla medborgare kan ta del 

av utvecklingen och uppfyllandet av planen. 

Att planen skall från projektstart t ill projektavslut utföras inom en 5 års period 

Undertecknad av 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-20 
Diarienummer 
KS/2020:549 

Handläggare:  
Jukka Mäenpää 
Enhetschef Teknisk drift 
 
Svar på motion från Peter Farrington (M) om 
upprättande av en 5 årig asfalteringsplan 
Diarienummer: KS/2020:549 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Motion från Peter Farrington (M) om upprättande av en 5 årig asfalteringsplan för hela 
kommunen Kommunfullmäktige 2020-12-17 § 109. 
Motion redovisas i korthet nedan: 
Det finns gator i Storfors kommun som aldrig blivit asfalterade och för dom boende längs 
dom här gatorna uppstår stora olägenheter med damm och mycket frekventa skador på vägar 
vid tung trafik, kraftigt regn, tjällossning med mera. 
Följdverkningen av detta är skador på fordon och ökad risk för olyckor då trafikanter tvingas 
navigera mellan de skadade partierna på vägen. 
Förslag: 
Att redan i 2021 års budget avsätta medel för att påbörja projektet. 
Att asfaltering/projektet påbörjas 2021. 
 
Att uppnå en för alla kommuninnevånare jämlik ytbeläggningsnivå på gator i både tätorten 
såväl som i de andra delarna av Storfors Kommun, däri inräknas Lundsberg, Lungsund, 
Bjurtjärn, Kyrksten och Alkvettern senast 2025. 
 
Att publikt kommunicera planen och uppdatera utfallet löpande under projektets gång på 
kommunens sociala och mediala plattformar, så att alla medborgare kan ta del av 
utvecklingen och uppfyllandet av planen. 
 
Att planen skall från projektstart till projektavslut utföras inom en 5 års period. 
 
Svar på motion: 
Kommunen har en asfalteringsplan dock är den för redan belagda gator. 
 
Storfors kommun har tillsammans med konsultföretaget Sweco inventerat och mätt in 
samtliga belagda gator i kommunen för att lyfta behovet av kommande investeringar. 
Rapporten visar utförligt dagens standard och framtida behov av beläggningsarbeten av dom 
tidigare belagda gatorna och g/c vägarna. 
 
I rapporten framgår även kapitalutvecklingen hur den utvecklas beroende på vilken 
investeringstakt kommunen väljer att hålla på kommande underhållsarbeten. 
 
Rapporten visar att för att behålla nuvarande standard och kapitalutveckling så behöver 
kommunen öka nivån på årliga beläggningsarbeten från nuvarande 500 tkr årligen till 2000 
tkr från år 2023-2029. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-20 
Diarienummer 
KS/2020:549 

 
Den totala kostnaden för beläggningsarbeten för kommande period 2020-2029 är beräknad till 
16,123 miljoner kr för att behålla dagens nivå på vägkvaliteteten. 
Den beräkningen är från år 2020 med en normal uppräkning, men med dagens priser på 
bränsle och olja så har beläggningsföretagen aviserat om kraftiga prisjusteringar. 
 
När det gäller oasfalterade kommunala vägar så uppgår ytan till cirka 45 000 m2. 
En grov kalkylering ger en kostnad på 6,5 miljoner för själva beläggningen. 
 
Därutöver tillkommer kostnader för justering av underlag, byte av brunnar rensning av diken 
mm. 
 
Framförallt så måste det bytas va-ledningar på dom gator som det finns behov att göra på 
innan man asfalterar dom. 
 
Enheten teknisk drift har idag inte uppdraget eller budget att påbörja ett projekt med att 
asfaltera grusvägarna i kommunen. 
 
Att uppnå en för alla kommuninnevånare jämlik ytbeläggningsnivå på gator i både tätorten 
såväl som i de andra delarna av Storfors Kommun är en omöjlighet då det finns kilometervis 
av grusvägar som är enskilda där inte kommunen är väghållare, efter dom vägarna bor det 
också kommuninnevånare. 
 

Beslutsunderlag 
Motion från Peter Farrington (M) om upprättande och utförande av en asfalteringsplan för 
hela kommunen. 
Kommunfullmäktige 2020-12-17 § 109 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Avslå motion från Peter Farrington (M) i enlighet med svar på motion. 

Beslutet ska skickas till 
Peter Farrington (M) 
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Beslut om statligt bidrag för ekonomi i balans 

Beslut 

Delegationen för kommunal ekonomi i balans (Delegationen) har fattat beslut om 

Storfors kommuns (212000–1785) ansökan om statligt bidrag för ekonomi i balans. 

Delegationen beslutar att delvis bevilja Storfors kommuns ansökan om statligt 

bidrag. Bidrag beviljas med 14 963 257 kronor. Bidrag avslås med 18 464 443 

kronor. 

Bidrag beviljas 

 

Statsbidrag för ekonomi i balans beviljas för följande åtgärder i enlighet med 

ansökan: 

 

• Friköp av kostsamma lokalhyror och samlokalisering 7 560 945 kr samt 

investering i nytt tillagningskök 5 146 073 kr (50 % av ansökt belopp) – 

angiven besparing 6 000 000 kr/år  

 

• Rivning av fastigheten Snickeripaviljongen 500 000 kr – angiven besparing 

45 000 kr/år 

 

• Energieffektivisering inom kommunens fastighetsbestånd 1 756 239 kr (50 % 

av ansökt belopp) – angiven besparing 433 070 kr/år 

 

De åtgärder som statsbidrag beviljats för ska vara genomförda senast den 31 

december 2024. Statsbidraget ska intäktsredovisas i den takt som åtgärder 

genomförs. När bidraget används för att finansiera en investering ska statsbidraget 

redovisas som ett investeringsbidrag. 

Senast den 31 augusti 2023 ska Storfors kommun lämna en delredovisning till 

Delegationen med uppgifter om hur genomförandet av de åtgärder som bidraget 

avser fortskrider.  

Den offentliga omställningsorganisationen 

Kommunbidrag och ersättningsenheten 

Agneta Gustavsson 

054-220 94 30 

agneta.gustavsson@kammarkollegiet.se 

Storfors kommun 

 

Kontaktperson: Ann-Louise Izindre 

 

ann-louise.izindre@storfors.se 

 

storfors.kommun@storfors.se 
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Senast den 31 oktober 2024 ska en slutredovisning lämnas till Delegationen med 

uppgifter om de genomförda åtgärderna och deras totala kostnad. Ekonomiska 

effekter av genomförda åtgärder ska kunna påvisas.  

Bidrag avslås 

Statsbidrag beviljas inte för övriga åtgärder och endast för del av investeringen i ett 

nytt tillagningskök och för energieffektivisering. Sammantaget avslås bidrag med 

18 464 443 kr. 

Redovisning av vidtagna åtgärder 

Del- och slutredovisningar ska lämnas i Kammarkollegiets e-tjänst för redovisning av 

statsbidrag. Delredovisningen ska innehålla uppgifter om hur genomförandet av de 

åtgärder som bidraget avser fortskrider. Slutredovisningen ska innehålla uppgifter 

om de genomförda åtgärderna och deras totala kostnad. Av bifogad bilaga 1 framgår 

den dokumentation som ska kunna lämnas till Delegationen i samband med 

slutredovisningen. 

Utbetalning av bidrag  

Bidraget betalas ut av Kammarkollegiet. Hälften av det beviljade bidraget, 7 481 628 

kronor, betalas ut i anslutning till detta beslut. För bidraget gäller de förutsättningar 

som framgår av detta beslut samt de generella villkor som framgår av bilaga 2 till 

detta beslut. Resterande del betalas ut när slutredovisningen har godkänts av 

Delegationen och under förutsättning att riksdagen beviljar medel för det då aktuella 

verksamhetsåret. 

En förutsättning för utbetalning av bidraget är att behörig företrädare för Storfors 

kommun intygar att de åtgärder som anges i detta beslut kommer att genomföras 

samt att de generella villkor som gäller för bidraget kommer att följas. Med 

anledning av detta kommer Kammarkollegiet i anslutning till detta beslut att begära 

ett intygande från bidragsmottagaren innan hälften av det beviljade bidraget kan 

betalas ut. Om intygandet inte signerats inom 15 dagar från det att Kammarkollegiet 

skickat en begäran om signering kan kommunen inte längre åberopa rätten till det 

statsbidrag som beviljats enligt detta beslut. 

Av de generella villkoren framgår i vilka situationer en bidragsmottagare kan bli 

återbetalningsskyldig i enlighet med 18–20 §§ i förordningen. 
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Skälen för beslutet 

Storfors kommun ansökte den 28 mars 2022 om statsbidrag med 33 420 000 kr för 

kommunala åtgärder för en ekonomi i balans i enlighet med förordningen. Storfors 

kommun uppfyller delvis förutsättningarna enligt 3–6 §§ förordningen för att beviljas 

det ansökta statsbidraget. Bidrag beviljas med 14 963 257 kronor. 

Delegationen bedömer att övriga föreslagna åtgärder inte uppfyller kraven på 

omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som främjar en ekonomi i balans och 

en god ekonomisk hushållning enligt förordningen. Bidrag beviljas enligt 

Delegationens generella beslut för nybyggnation och energieffektivisering med 50 % 

av ansökt belopp för investeringen i ett nytt tillagningskök och för 

energieffektiviseringsåtgärder inom kommunens fastighetsbestånd. 

Detta beslut har fattats av Delegationen vid sammanträde den 25 augusti 2022. I den 

slutliga handläggningen av ärendet har Fia Söderbäck och Maria Jäger deltagit. 

Föredragande har varit Agneta Gustavsson.  

Överklagande 

Beslutet får inte överklagas enligt 22 § Förordning (2021:820) om tillfälligt 

statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans (förordningen). 

 

 

KAMMARKOLLEGIET  

 

Clas Olsson 

Ordförande, Delegationen för         

kommunal ekonomi i balans 

  

Bilaga 

1. Uppföljning ekonomi i balans – Storfors kommun 

2. Generella villkor 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: OMn+LNLq/Fq85z4h5Zo0nQ

Clas Olsson

2022-08-31 14:07

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I aktivitetsloggen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-09-05 
Diarienummer 
KS/2022:285 

Handläggare:  
Jukka Mäenpää 
Enhetschef Teknisk drift 
 
Rivning av fastighet snickeripaviljong. 
Diarienummer: KS/2022:285 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Byggnaden snickeripaviljongen är en byggnad som används i väldigt liten omfattning av 
verksamheterna där vi ser att det skulle kunna inrymmas i andra lokaler. 
Byggnaden har höga driftskostnader för energi och stora underhållskostnader för kommande 
underhåll då byggnaden är i dåligt skick. 
I samband med ansökningen till kommundelegationen så fick teknisk drift uppdraget att ta 
fram en kostnadskalkyl för rivning. 
En offert från vår avtalade entreprenör Jordkullen visade en kostnad 500 000 kr för rivning 
och återställning av marken med gräsyta. 
Kostnadsförslaget skickades in med ansökningen och beviljades som en av åtgärderna för att 
få en ekonomi i balans. 
Med denna åtgärd så beräknas driftskostnaderna minska med 45 000 kr om året (2021 års 
siffror).  

Finansiering 
Åtgärden finansieras med bidrag på 500 000 kr från kommundelegationen. 

Beslutsunderlag 
Beslut om beviljande av bidrag från kommundelegationen. 
Köpebrev. 
Arrendekontrakt och värdeintyg. 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Uppdra till enhetschefen för teknisk drift att ansöka om rivningslov för fastigheten 
snickeripaviljongen och upphandla en rivning av densamma. 

Beslutet ska skickas till 
Jukka Mäenpää, Enhetschef Teknisk drift 
Annette Olsson, Ekonomichef 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
 



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-17 
Diarienummer 
KS/2021:206 

Handläggare:  
Jukka Mäenpää 
Enhetschef Teknisk drift 
 
Granskning Detaljplan Alkvettern 2:96, Kyrkstens skola 
m.fl. 
Diarienummer: KS/2021:206 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen. 
 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplan för Alkvettern 2:96, Kyrkstens skola m.fl. har varit utställd för samråd 2022-05-30 
till 2022-07-11. 
Samråds yttranden har inkommit från: 
Länsstyrelsen. 
Trafikverket. 
Lantmäteriet. 
Region Värmland Kollektivtrafik. 
I samrådsredogörelsen redovisas synpunkterna från ovanstående instanser. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att planförslaget med utgångspunkt från inkomna 
synpunkter revideras enligt följande: 
 
Plankartan: 
Plankartan har försetts med planbestämmelser om bulleråtgärder för att säkerställa att 
gällande riktvärden klaras. 
Felaktig planbestämmelse om genomförande tid har tagits bort enligt Lantmäteriets 
påpekande. 
 
Planbeskrivningen: 
Resultat av bullerutredning redovisas. 
Konsekvenserna för gällande detaljplaner redovisas. 
 
Med utgång från ovanstående föreslås att planförslaget efter revidering ställs ut för 
granskning enligt PBL 5:18 
 

 
 

Beslutsunderlag 
Samrådsredogörelse: Detaljplan Alkvettern 2:96, Kyrkstens skola m.fl. 
Plankarta: Detaljplan Alkvettern 2:96, Kyrkstens skola m.fl. 
Granskning planbeskrivning: Detaljplan Alkvettern 2:96, Kyrkstens skola m.fl. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Föreslå Kommunstyrelsen att ställa ut Detaljplan Alkvettern 2:96, Kyrkstens skola m.fl. på 
granskning. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-17 
Diarienummer 
KS/2021:206 

Granskningstiden 2022-12-05 till 2022-12-31 finns granskningshandlingarna tillgängliga i 
Kommunkontoret och på kommunens hemsida. 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist 
Jukka Mäenpää 
Länsstyrelsen 
Trafikverket 
Lantmäteriet 
Region Värmland Kollektivtrafiken 
 
 



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-21 
Diarienummer 
KS/2022:326 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Revidering av handläggningskostnad (timtaxa) för 
miljöbalkstillsyn och närliggande områden 
Diarienummer: KS/2022:326 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Tillväxt- och tillsynsnämnden, som är en gemensam nämnd för Storfors och Karlskoga, 
önskar revidera handläggningskostnad (timtaxa) för miljöbalkstillsyn 

Beslutsunderlag 
Beslut TTN § 67 
Tillväxt- och tillsynsnämndens tjänsteskrivelse 2022-10-07 
Timavgifter i Örebro och Värmlands län för miljötillsyn 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Anta ny timtaxa för miljöbalkstillsyn på 1 100 kronor. 

Beslutet ska skickas till 
Tillväxt- och tillsynsnämnden ttn@karlskoga.se  
 

mailto:ttn@karlskoga.se


 Sammanträdesprotokoll 1(1) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-10-13 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67 Dnr 2022-00121 
 
Revidering av handläggningskostnad (timtaxa) för 
miljöbalkstillsyn och närliggande områden 
 

Sammanfattning 
Timtaxan för handläggning inom livsmedelsområdet är beräknad enligt en 
modell som finns framtagen av SKR och som används av de flesta av 
landets kommuner. Med modellen fås också självfinansiering av 
livsmedelskontrollen vilket också är ett krav som ställs av 
livsmedelsverket. Timtaxan enligt modellen uppgår till 1 100 kronor. 
 

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsnämndens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2022 
Timavgifter i Örebro och Värmlands län för miljötillsyn. 
 

Yrkanden 
Linda Brunzell (M) yrkade på återremiss av ärendet till förvaltningen med 
anledning av felaktig gällande taxa. 
 
Göran Pettersson (S) yrkade på bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställde Linda Brunzells (M) yrkade om återremiss mot Göran 
Petterssons (S) yrkande på bifall till förvaltningens förslag till beslut under 
proposition och fann att nämnden biföll Göran Petterssons (S) yrkande. 
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige i 
Karlskoga och Storfors att anta en ny timtaxa för miljöbalkstillsyn på 
1 100 kronor. 
 
Den nya timtaxan gäller från 2023-01-01. 
 
 
Expedieras till  
Kommunfullmäktige Karlskoga kommun 
Kommunfullmäktige Storfors kommun 
 
 
__ 



Kommun
Taxa MB 

2022

Taxa LM 

2022

Arvika 1 054 1 212

Degerfors

Eda

Filipstad 1 111 1 224

Forshaga-Grums 1 281 1 281

Hagfors 880 1 260

Hallsberg 1 061 1 145

Hammarö 1 291 1 377

Karlstad 1 203 1 337

Kil 1 180 1 200

Kristinehamn 1 150 1 217

Kumla 1 192 1 317

Samhällsbyggnad Bergslagen 980 985

Karlskoga Storfors 975 975

Sunne 1 028 1 140

Sydnärke 986 1 138

Säffle 970 1 041

Torsby 1 255 1 255

Årjäng

Örebro 1 020 1 190

Medel 1 103 1 207



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 2022-10-07 TTN MH 2022-00121 
Handläggare  
Lars Viitanen 

Tillväxt och tillsynsnämnden 
 

Revidering av handläggningskostnad (timtaxa) för 
miljöbalkstillsyn och närliggande områden 

 

Sammanfattning 

Timtaxan för handläggning inom livsmedelsområdet är beräknad enligt en 
modell som finns framtagen av SKR och som används av de flesta av 
landets kommuner. Med modellen fås också självfinansiering av 
livsmedelskontrollen vilket också är ett krav som ställs av 
livsmedelsverket. Timtaxan enligt modellen uppgår till 1 100 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsnämndens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2022 
Timavgifter i Örebro och Värmlands län för miljötillsyn. 
 

Konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär en ökning av timtaxan från 995 kronor till 1 100 kronor. 
 
Förslag till beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
Karlskoga och Storfors att anta en ny timtaxa för miljöbalkstillsyn på 
1 100 kronor. 
 
Den nya timtaxan gäller från 2023-01-01. 
 

Anna am Zoll 
Förvaltningschef 

Lars Viitanen 
Miljöchef 

 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige Karlskoga kommun 
Kommunfullmäktige Storfors kommun 



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-21 
Diarienummer 
KS/2022:327 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Revidering av handläggningskostnad (timtaxa) för 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
Diarienummer: KS/2022:327 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Tillväxt- och tillsynsnämnden som är en gemensam nämnd för Storfors och Karlskoga 
kommuner, önskar revidera handläggningskostnad (timtaxa) för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet. 

Beslutsunderlag 
Beslut TTN § 68 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-07 
Nyckeltal timtaxa i Örebro och Värmlands län för livsmedelskontrollen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 

- Anta ny timtaxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet på 1200 kronor. 
 

- Den nya timtaxan gäller från 2023-01-01 

Beslutet ska skickas till 
Tillväxt- och tillsynsnämnden ttn@karlskoga.se  
 

mailto:ttn@karlskoga.se


 Sammanträdesprotokoll 1(1) 
 Sammanträdesdatum 
 2022-10-13 
Tillväxt- och tillsynsnämnden

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

§ 68 Dnr 2022-00122 
 
Revidering av handläggningskostnad (timtaxa) för 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
 
Sammanfattning 
Timtaxan för handläggning inom livsmedelsområdet är beräknad enligt en 
modell som finns framtagen av SKR och som används av de flesta av 
landets kommuner. Med modellen fås självfinansiering av 
livsmedelskontrollen vilket också är ett krav som ställs av 
livsmedelsverket. Timtaxan enligt modellen uppgår till 1 200 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt-och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2022 
Nyckeltal timtaxa i Örebro och Värmlands län för livsmedelskontrollen 
 
Yrkanden 
Linda Brunzell (M) yrkade på återremiss av ärendet till förvaltningen med 
anledning av felaktig gällande taxa. 
 
Göran Pettersson (S) yrkade på bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställde Linda Brunzells (M) yrkade om återremiss mot Göran 
Petterssons (S) yrkande på bifall till förvaltningens förslag till beslut under 
proposition och fann att nämnden biföll Göran Petterssons (S) yrkande. 
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
Karlskoga och Storfors att anta en ny timtaxa för livsmedelskontrollen på 
1 200 kronor. 
 
Den nya timtaxan gäller från 2023-01-01. 
 
 
Expedieras till  
Kommunfullmäktige Karlskoga kommun 
Kommunfullmäktige Storfors kommun 
 
 
__



Kommun
Taxa MB 

2022
Taxa LM 

2022
Arvika 1 054 1 212
Degerfors
Eda
Filipstad 1 111 1 224
Forshaga-Grums 1 281 1 281
Hagfors 880 1 260
Hallsberg 1 061 1 145
Hammarö 1 291 1 377
Karlstad 1 203 1 337
Kil 1 180 1 200
Kristinehamn 1 150 1 217
Kumla 1 192 1 317
Samhällsbyggnad Bergslagen 980 985
Karlskoga Storfors 975 975
Sunne 1 028 1 140
Sydnärke 986 1 138
Säffle 970 1 041
Torsby 1 255 1 255
Årjäng
Örebro 1 020 1 190
Medel 1 103 1 207

Stockholm



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 2022-10-07 TTN MH 2022-00122 
Handläggare  
Lars Viitanen

Tillväxt- och tillsynsnämnden 
 

Revidering av handläggningskostnad (timtaxa) för 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
 
Sammanfattning 
Timtaxan för handläggning inom livsmedelsområdet är beräknad enligt en 
modell som finns framtagen av SKR och som används av de flesta av 
landets kommuner. Med modellen fås också självfinansiering av 
livsmedelskontrollen vilket också är ett krav som ställs av 
livsmedelsverket. Timtaxan enligt modellen uppgår till 1 200 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt-och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2022 
Nyckeltal timtaxa i Örebro och Värmlands län för livsmedelskontrollen 
 
Beskrivning av förslag 
En högre timtaxa jämfört med miljöbalkskontrollen beror på att man för 
livsmedelskontrollen. inte får räkna in restid vilket innebär att tillgänglig 
tid för tillsyn blir mindre. 
 
Konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär en ökning av timtaxan från 995 kronor till 1 200 kronor. 
 
Förslag till beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
Karlskoga och Storfors att anta en ny timtaxa för livsmedelskontrollen på 
1 200 kronor. 
 
Den nya timtaxan gäller från 2023-01-01. 

 
Anna am Zoll 
Förvaltningschef 

Lars Viitanen 
Miljöchef 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige Karlskoga kommun 
Kommunfullmäktige Storfors kommun



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-21 
Diarienummer 
KS/2022:328 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 
Diarienummer: KS/2022:328 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Tillväxt- och tillsynsnämnden, som är en gemensam nämnd för Storfors och Karlskoga, 
önskar revidera taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet. 

Beslutsunderlag 
Beslut TTN § 69 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-07 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet TTF 2022-09-28 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Anta taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet enligt bilaga. 

Beslutet ska skickas till 
Tillväxt- och tillsynsnämnden ttn@karlskoga.se  
 

mailto:ttn@karlskoga.se


 Sammanträdesprotokoll 1(1) 
 Sammanträdesdatum 
 2022-10-13 
Tillväxt- och tillsynsnämnden

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

§ 69 Dnr 2022-00118 
 
Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 
 
Sammanfattning 
Nämnden har framfört att man vill se en efterhandsdebitering av 
årsavgifterna vilket inte stöds av nuvarande taxa. Innan 
efterhandsdebitering infördes skulle en utredning gjorts som visade på 
för- och nackdelar med modellen vilket inte gjordes. Mindre revideringar 
har skett då det varit felaktigheter och ny lagstiftning tillkommit. 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 07 oktober 2022 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet TTF 2022-09-28 
 
Yrkanden 
Göran Pettersson (S) yrkade på bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställde förvaltningens förslag till beslut under proposition och 
fann att nämnden beslutade att bifalla detta. 
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige i 
Karlskoga och Storfors att anta taxebestämmelserna för 
livsmedelskontrollen. 
 
 
 
Expedieras till  
Kommunfullmäktige Karlskoga kommun 
Kommunfullmäktige Storfors kommun 
 
 
__



 

 

 

 
Taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet 

 
 

i Karlskoga och Storfors kommuner 
 
 
 

Giltig fr.o.m. 1 januari 2023 
 

Antagen av kommunfullmäktige i Karlskoga 2022-12-nn 
Antagen av kommunfullmäktige i Storfors 2022-12-nn 

 
 



Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsorådet 

Fastställd av KF Karlskoga 2019-12-nn 
Fastställd av KF Storfors 2019-12-nn 

 

  2

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Karlskoga och Storfors kommuners kostnader för 
offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom 
livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning 
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 
som meddelats med stöd av denna lagstiftning. Tillägg för material i kontakt med livsmedel 
 
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel  
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas 
ur kran till konsument1 
2. snus och tuggtobak. 
 
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. registrering av anläggning  
2. årlig offentlig kontroll  
3. uppföljande kontroll som inte var planerad  
4. utredning av klagomål  
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg  
6. importkontroll  
7. offentlig kontroll i övrigt 

 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.  
 
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 
Myndighetsnämnden efter handläggning.  

Timavgift  
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 200 kronor per timme kontrolltid. 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende, eller enligt de andra grunder som 
anges i taxan.  
 
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt 
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.  
 
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet 
som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, 
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 
1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 
1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på 
dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 



Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsorådet 

Fastställd av KF Karlskoga 2019-12-nn 
Fastställd av KF Storfors 2019-12-nn 

 

  3

 

Avgift för registrering 
6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 
timmes kontrolltid. 

Kontrollavgift  
7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den 
kontrolltid Myndighetsnämnden tilldelat eller beslutat för anläggningen och beräknas på det 
sätt som anges i bilaga 1. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden 
(timmar) multipliceras med timavgiften.  

7 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt 
de andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna 
taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens 
riskklassningsbeslut som fastställs av tillväxt- och tillsynsnämnden. 

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 
bedömning av anläggningens kontrollbehov. 7 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt 
nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan 8 §.  

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna 
taxa.  

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens 
riskklassningsbeslut som fastställs av tillväxt- och tillsynsnämnden. 

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Fast årlig avgift omfattar 
kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det 
kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp 
för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga 
kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall 
enligt 15 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår.  
 
Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, 
ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.  
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Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som 
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.  
 
10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad 
och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig 
kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning 
och analys av prover.  
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att 
bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.  
 

Höjning eller nedsättning av avgift  
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Myndighetsnämnden i ett enskilt ärende 
besluta ändra avgiften enligt denna taxa.  
 

Avgift exportkontroll  
13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till 
Myndighetsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av 
exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.  
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat 
enligt 5 §.  
 

Avgift importkontroll  
14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala 
avgift till Myndighetsnämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen 
(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de 
EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.  
 
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat 
enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover  
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Avgiftens erläggande och verkställighet  
15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Karlskoga kommun genom 
Myndighetsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller 
faktura.  
 

Index 
16 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober året före det år taxan börjar gälla. 
 
Tillväxt- och tillsynsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 
avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är 
publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad före avgiftsåret. 

Överklaganden  
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.  
 

Ikraftträdande  
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020.  
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Bilaga 1:  
 

Riskmodul Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt 
föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). 
Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen 
(tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan 
multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan). 
 

Tabell 1. riskmodulen 
Riskklass Kontrolltid (timmar) 

1 26 
2 20 
3 14 
4 10 
5 6 
6 4 
7 2 
8 1 
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Tabell 2. Informationsmodulen      
Orsak vid kontroll - Behov vid 
anläggningen 

Verksamhetens storlek Kontrolltid 
(timmar) 

Utformar märkning men 
märker/ förpackar inte 
livsmedel 

Oberoende 24 

     
  

a - mycket stor  
b - stor   

8 

     
c - mellan  
d - liten   

6 

     
e - mycket liten (I)  
f - mycket liten (II)  

Utformar märkning samt 
märker/ förpackar livsmedel 

g - ytterst liten  

2 

       
a - mycket stor 

 

b - stor 
  4 

 
  

  
c - mellan  
d - liten   

3 

     
e - mycket liten (I)  
f - mycket liten (II)  

Utformar inte märkning men 
märker/ förpackar livsmedel 

g - ytterst liten  

1 

       
Utformar presentation men 
märker/ förpackar inte 
livsmedel 

Oberoende 1 

       
Utformar inte presentation och 
märker/ förpackar inte 
livsmedel 

Oberoende 0 

 
 

Tabell 3. Erfarenhetsmodulen   
Erfarenhetsklass A B C 
Tidsfaktor  0,5 1 1,5 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 2022-10-07 TTN MH 2022-00118 
Handläggare  
Lars Viitanen

Tillväxt och tillsynsnämnden 
 

Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 
 
Sammanfattning 
Nämnden har framfört att man vill se en efterhandsdebitering av 
årsavgifterna vilket inte stöds av nuvarande taxa. Innan 
efterhandsdebitering infördes skulle en utredning gjorts som visade på 
för- och nackdelar med modellen vilket inte gjordes. Mindre revideringar 
har skett då det varit felaktigheter och ny lagstiftning tillkommit. 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 07 oktober 2022 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet TTF 2022-09-28 
 
Beskrivning av förslag 
Taxebestämmelserna möjliggör efterhandsdebitering. Förutom 
taxebestämmelserna finns ett ärende uppe till nämnden avseende 
handläggningskostnad. Beroende på beslut i ärendet ligger timtaxan kvar 
på 950 kronor eller så blir ny timtaxa enligt det nya förslaget. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär att taxan föreskriver efterhandsdebitering. 
 
Förslag till beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
Karlskoga och Storfors att anta taxebestämmelserna för 
livsmedelskontrollen. 
 

Anna am Zoll 
Förvaltningschef 

Lars Viitanen 
Miljöchef 

 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige Karlskoga kommun 
Kommunfullmäktige Storfors kommun
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-21 
Diarienummer 
KS/2022:329 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljö, 
hälsoskydd och närliggande områden 
Diarienummer: KS/2022:329 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Tillväxt- och tillsynsnämnden, som är en gemensam nämnd för Storfors och Karlskoga, 
önskar revidera taxan för prövning och tillsyn inom miljö, hälsoskydd och närliggande 
områden.  

Beslutsunderlag 
Beslut TTN § 70 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-07 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område TTF 2022 
Bilaga 1 Taxebestämmelser avseende taxa för prövning och tillsyn 
Bilaga 2 Taxebestämmelser avseende årliga avgifter 
Bilaga 3 Taxebestämmelser avseende ej frekvensstyrd tillsyn 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Anta taxebestämmelserna för prövning och tillsyn inom miljö, hälsoskydd och närliggande 
områden och klassningen med tillsynsbehovet enligt taxebilaga 1, 2 och 3, med tillägget "för 
faktiskt nedlagd handläggningstid" under punkt 19b i dokumentet "Taxa förprövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område TTF 2022" 

Beslutet ska skickas till 
Tillväxt- och tillsynsnämnden ttn@karlskoga.se  
 

mailto:ttn@karlskoga.se


 Sammanträdesprotokoll 1(2) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-10-13 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Dnr 2022-00117 
 
Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljö, 
hälsoskydd och närliggande områden 
 
Sammanfattning 
Nämnden har framfört att man vill se en efterhandsdebitering av 
årsavgifterna vilket inte stöds av nuvarande taxa. Innan 
efterhandsdebitering infördes skulle en utredning gjorts som visade på 
för- och nackdelar med modellen vilket inte gjordes.  Årsfakturering av 
årsavgifterna i förskott ligger kvar för tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter (A- och B-objekt) med samma tillsynstid som om 
länsstyrelsen hade haft kvar tillsynen. I den tiden ligger ett ökat 
kompetensbehov för branschområdet. För anmälningspliktiga 
verksamheter (C- och H) är tillsynsbehovet behovsstyrt enligt SKR modell 
beroende på om det är högt, normalt eller ett lågt tillsynsbehov och 
fakturering sker efter utförd tillsyn. Mindre revideringar har skett då det 
varit felaktigheter och ny lagstiftning tillkommit. 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-07 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område TTF 2022 
Bilaga 1 Taxebestämmelser avseende taxa för prövning och tillsyn 
Bilaga 2 Taxebestämmelser avseende årliga avgifter 
Bilaga 3 Taxebestämmelser avseende ej frekvensstyrd tillsyn 
 
Yrkanden 
Göran Pettersson (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag, med tillägget 
att i dokumentet "Taxa förprövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
TTF 2022" sist under punkt 19b, lägga till texten: "för faktiskt nedlagd 
handläggningstid". 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställde förvaltningens förslag och Göran Petterssons (S) 
ändringsyrkande under proposition. Ordförande fann att nämnden 
beslutade enligt förvaltningens förslag med justering enligt Göran 
Petterssons (S) ändringsyrkande. 
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige i 
Karlskoga och Storfors att anta taxebestämmelser och klassningen med 
tillsynsbehovet enligt taxebilaga 1, 2 och 3 med tillägget "för faktiskt 
nedlagd handläggningstid" under punkt 19b i dokumentet "Taxa 
förprövning och tillsyn inom miljöbalkens område TTF 2022". 



 Sammanträdesprotokoll 2(2) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-10-13 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 
Expedieras till  
Kommunfullmäktige Karlskoga kommun 
Kommunfullmäktige Storfors kommun 
 
 
__ 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 2022-10-07 TTN MH 2022-00117 
Handläggare  
Lars Viitanen

Tillväxt och tillsynsnämnden 
 

Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljö, 
hälsoskydd och närliggande områden 
 
Sammanfattning 
Nämnden har framfört att man vill se en efterhandsdebitering av 
årsavgifterna vilket inte stöds av nuvarande taxa. Innan 
efterhandsdebitering infördes skulle en utredning gjorts som visade på 
för- och nackdelar med modellen vilket inte gjordes.  Årsfakturering av 
årsavgifterna i förskott ligger kvar för tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter (A- och B-objekt) med samma tillsynstid som om 
länsstyrelsen hade haft kvar tillsynen. I den tiden ligger ett ökat 
kompetensbehov för branschområdet. För anmälningspliktiga 
verksamheter (C- och H) är tillsynsbehovet behovsstyrt enligt SKR modell 
beroende på om det är högt, normalt eller ett lågt tillsynsbehov och 
fakturering sker efter utförd tillsyn. Mindre revideringar har skett då det 
varit felaktigheter och ny lagstiftning tillkommit. 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-07 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område TTF 2022 
Bilaga 1 Taxebestämmelser avseende taxa för prövning och tillsyn 
Bilaga 2 Taxebestämmelser avseende årliga avgifter 
Bilaga 3 Taxebestämmelser avseende ej frekvensstyrd tillsyn 
 
Konsekvenser 
Ekologiska konsekvenser 
Vid tillsyn behöver tillsynstiden motsvara det behov som finns för att 
svara upp mot behovet enligt miljöbalken. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Tillsynsbehovet kan enligt taxebilagorna i vissa fall vara högre än i 
gällande underlag.  Klassningen för anmälningspliktiga verksamheter är 
behovsstyrt är efter bransch och tillsynstiden kan revideras nedåt om 
behovet visat sig lägre för vissa verksamheter. Förutom 
taxebestämmelserna finns ett ärende uppe till nämnden avseende 
handläggningskostnad. Beroende på beslut i ärendet ligger timtaxan kvar 
på 950 kronor eller så blir ny timtaxa enligt det nya förslaget. 
 



 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 2022-10-07 TTN MH 2022-00117 
Handläggare  
Lars Viitanen

 
 
Förslag till beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
Karlskoga och Storfors att anta taxebestämmelserna och klassningen med 
tillsynsbehovet enligt taxebilaga 1, 2 och 3. 

Anna am Zoll 
Förvaltningschef 

Lars Viitanen 
Miljöchef 

 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige Karlskoga kommun 
Kommunfullmäktige Storfors kommun



 

 

 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

inom miljöbalkens tillämpningsområde, 
strålskyddslagen och lagen om 

sprängämnesprekursorer 
 
 

i Karlskoga och Storfors kommuner 
 
 
 

Giltig fr.o.m. 1 januari 2023 
 

Antagen av kommunfullmäktige i Karlskoga 2022-12-nn 
Antagen av kommunfullmäktige i Storfors 2022-12-nn 
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Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Karlskoga och Storfors kommuns kostnader för prövning 
och tillsyn 

1. enligt miljöbalken (1998:808) eller bestämmelser meddelade med stöd av 
miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens 
tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, 
miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska 
organismer, samt avfall och producentansvar.  

2. enligt strålskyddslagen (2018:396) eller bestämmelser meddelade med stöd av 
lagen 

3. enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och 
användning av sprängämnesprekursorer. 

2 § Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 
kap. miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader. 
3 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den 
kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller 
den tillsyn som medför avgiftsskyldighet. 
4 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 
dispens eller undantag. 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 
åtgärd. 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

5 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller 
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite 

6 § Avgifter enligt denna taxa och tillhörande bilagor ska betalas av den som ansöker eller 
anmäler verksamhet eller åtgärd, bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidtar 
annan åtgärd som föranleder avgiften. 

För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska tillsynsavgift betalas av den 
som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.   
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7 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa 
eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att 
avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 
8 § Avgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten 
tilldelats (årlig tillsynsavgift), 

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet 
(timavgift) 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Timavgift 
9 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan i enlighet med fullmäktiges beslut om 
timtaxa. För närvarande 950 kronor per hel timme handläggningstid.  

10 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet 
samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd 
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per 
år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgifter för prövning eller handläggning av anmälan 
12 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag eller 
handläggning av anmälan ska betalas i enlighet med taxebilaga 1 i form av  

1. fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras 
med timtaxan  

2. timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan  

3. enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

 Avgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen eller anmälan avser. 

13 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den 
har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den 
fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid 
ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den 
tillkommande handläggningstiden. 
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Den fasta avgiften avser komplett ansökan eller anmälan. Om den inte är komplett har 
tillsynsmyndigheten möjlighet att ta ut en avgift för det merarbete handläggningen innebär.  

14 § Avgift tas inte ut för en ansökan eller anmälan som återkallats innan handläggningen 
har påbörjats. 

15 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås. 

16 § I förekommande fall är sökande skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 
kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen. I 
förekommande fall är sökanden även skyldig att ersätta kommunens kostnader för 
kungörelser i ärendet  

17 § Utöver avgift för prövning/anmälan, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den 
verksamhet eller åtgärd som prövningen/anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.  

18 § Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 4 ska full 
avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av 
summan av de belopp som anges för övriga verksamheter. 

Avgift för regelbunden tillsyn  
19a § För återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet eller åtgärd med en fastställd 
prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig tillsynsavgift 
betalas. Tillsynsavgiften baseras på den tillsynsfaktor (TF) som branschen tilldelats enligt 
taxebilaga 2 multiplicerat med timtaxan. Tillsynsfaktorn är hämtad från 
miljöprövningsförordningen (2013:251) och är den tillsynstid som verksamheten får betala 
om inte kommunen övertagit tillsynen. Den revidering som gjorts vissa höjningar för att 
avgiften ska kunna täcka både granskning av miljörapport och ett årligt tillsynsbesök. 

19b § För återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet eller åtgärd med en fastställd 
prövningsnivå (C) enligt miljöprövningsförordningen eller hälsoskyddsverksamheter som 
ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) är 
tillsynsbehovet är behovsstyrt efter bransch och avser lågt (TF 6 timmar), normalt (TF 9 
timmar) eller högt tillsynsbehov (TF 18 timmar) enligt SKR:s metod för behovsstyrd taxa. 
Avgiften betalas som timavgift i efterhand för faktiskt nedlagd handläggningstid. 

19c § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar 
fastställda krav på anmälan (U och UH) ska avgift betalas som timavgift genom att faktisk 
nedlagda handläggningstider i ärendet multipliceras med timtaxan.  

20 § Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga 
verksamheter enligt taxebilaga 4 ska full avgift betalas för den punkt som medför den 
högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga 
verksamheterna.  

21 § Om en lokal delas av fler utövare av hygienisk verksamhet kan den fasta årliga 
avgiften på respektive verksamhet nedsättas med 

1. 25 % då två verksamheter delar samma lokal 
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2. 50 % då tre eller fler verksamheter delar samma lokal. 

22 § För verksamhet som tillståndsprövats ska tillsynsavgiften bestämmas med 
utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym 
eller motsvarande. 

23§ Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas enligt de grunder som anges i taxebilaga 1. 

24 § Fast årlig avgift enligt 19a § omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan 
avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till 
verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte 
krävs - verksamheten har påbörjats.  
24b § Timavgift betalas genom att faktisk nedlagda handläggningstider i ärendet 
multipliceras med timtaxan. 
För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för 
handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  
Den årliga avgiften ska betalas av den verksamhetsutövare som bedriver verksamhet vid 
kalenderårets början.  

Bristande efterlevnad 
25 § Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala som ingår i den 
fasta årsavgiften ska avgift för denna extra tillsyn betalas.  

Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter 
mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. 

För tillsyn utöver det normala tas timavgift ut där faktiskt nedlagd handläggningstid 
multipliceras med timtaxan. 

Nedsättning av avgift  
26 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får 
myndighetsnämnden fatta beslut om att avgift enligt denna taxa ska sättas ned eller 
efterskänkas. 

Index 
27 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober året före det år taxan börjar gälla. 
 
Tillväxt- och tillsynsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 
avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är 
publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad före avgiftsåret. 
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Övriga frågor 
28 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Karlskoga kommun. Betalning ska 
ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

29 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas 
enligt utsökningsbalken. 
30 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om 
avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

31 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen.  

____________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas 
taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 



Beskrivning Lagrum Avgift
AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska 
anslutas till, och som inte omfattas av avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2-3. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 6

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett 
till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas 
av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan 
avloppsanordning än med vattentoalett enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att skydda människors 
hälsa eller miljön, och som inte omfattas av avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom 
område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till spridning av naturligt gödsel, 
slam och annan orenlighet inom område med detaljplan 
eller intill sådant område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa.

40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt 
vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Handläggning av anmälan  
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som 
inte omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

1 kap 11 § miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 
vattentoalett, och som inte omfattas av avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2-3.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Taxebilaga 1



Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som 
inte omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

14 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 
och som inte omfattas av avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2-3.

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom ett område med 
detaljplan eller intill sådant område enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter 
för människors hälsa.

37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och 
annan orenlighet inom område med detaljplan eller 
intill sådant område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa.

40 och 42 § § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för 
blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen 
av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller 
andra liknande skärande eller stickande verktyg.
Verksamhet som omfattas av lagen (2021:363) om 
estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar är inte anmälningspliktig.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 6

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 
allmänheten, eller som på annat sätt används av många 
människor.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen 
förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, 
sameskola eller internationell skola.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 6

Tillsyn



Olägenheter från joniserande och icke-joniserande 
strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga 
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är 
kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med 
strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om 
Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till 
kommunen.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 26 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Inventering av enskild avloppsanläggning i projekt, t.ex. 
inom ett avrinningsområde eller annan avgränsning.

25 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 1 
miljötillsynsförordningen

Timavgift

Tillsyn på enskilda avlopp till följd av avloppsinventering 
eller uppföljning av funktion av avloppsanläggning.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 1 
miljötillsynsförordningen

Timavgift

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt 
taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 1 
miljötillsynsförordningen

Timavgift

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild 
uppmärksamhet och som som inte omfattas av  avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och 
tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat 
omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och andra liknande 
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som 
annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling  och där verksamheten inte endast 
omfattar estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar ,
7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
45 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift



AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET
Prövning av ansökan
Ansökan  enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd 
till inrättande och användande av ny anläggning för 
grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd enligt 
11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

11 kap 9b § 2 st 
miljöbalken, 19 § 
förordningen (1998:1388) 
om vattenverksamheter,  
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om 
inrättande och användande av ny anläggning för 
grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd enligt 
11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift

Tillsyn
Anläggning för grundvattentäkt som kräver tillstånd 
eller anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för 
att förhindra olägenheter för människors hälsa och som 
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 2 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.

 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 10 § 
miljöbalken

Timavgift

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 
ORGANISMER 
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller hantering 
inleds av  brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern 
ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska 
(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 
liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande 
rörledningar. (Gäller inte om hanteringen är 
tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) eller prövas inom ramen för en annan 
tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.) 

1 kap 1 § och 3 kap 1 § 1 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsför-ordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 2



Information om cistern som tagits ur bruk. (Gäller inte 
om hanteringen är tillståndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas 
inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet 
enligt miljöbalken.)

1 kap 1 § och 6 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 2

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 
kontroller, av cisterner och rörledningar. (Gäller inte om 
hanteringen är tillståndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas 
inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet 
enligt miljöbalken.) 

1 kap 1 § och 3 kap 1 § 2 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 1

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och 
spillolja. (Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig 
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 
prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.) 

1 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 26 
kap 3 § miljöbalken, 2 kap 
31 och 32 §§ miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller 
konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 
ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer, om valet av 
utrustning och köldmedium inte behandlas inom ramen 
för en ansökan om tillstånd eller en anmälan enligt 9 
kap miljöbalken.

14 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthus-gaser, 2 kap 31 
och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 2



Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns 
minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär 
anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av 
läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra 
stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser. 

15 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser, 2 kap 31 och 
32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 2

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 
omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsför-ordningen 
(2011:13)

Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN 
Tillsyn
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller 
kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning (EG) 
nr 1005/2009, 
2 kap 31 § p 6 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för 
laboratorie- och analysarbeten  som betraktas som 
viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) 
nr 291/2011 , som inte omfattas av avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2-3.

Förordning (EG) 
1005/2009, förordning 
(EG) nr 291/2011, 
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel
1. inom idrotts- och fritidsanläggningar,
2. vid planerings- och anläggningsarbeten,
3. på vägområden samt grusytor och andra mycket 
genomsläppliga ytor, och
4. på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda 
material.

2 kap 40 och 40 a §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel utomhus inom ett 
vattenskyddsområde som har inrättats före den 1 
januari 2018 eller där föreskrifterna inte har ändrats 
efter den 1 januari 2018.

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 2 kap 36 § 2 st 
förordningen(2014:425) 
om bekämpningsmedel 
och 7 kap 22 § miljöbalken

Avgiftsnivå 4



Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel 
1. på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja 
men som kan användas till slåtter eller bete,
2. på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på 
lekplatser som allmänheten har tillträde till,
3. i parker eller trädgårdar eller andra områden som i 
första hand är avsedda att vara rekreationsområden 
som allmänheten har tillträde till,
4. inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som 
inte används yrkesmässigt,
5. på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i 
hemträdgårdsmiljö, eller
6. på växter inomhus utom i produktionslokaler, 
lagerlokaler och liknande lokaler.

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel.

2 kap 41 och 41a §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Underrättelse vid olyckor då en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut.

9 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö 
eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel.

9 kap 3 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan



Ansökan om undantag från bestämmelserna om 
information och underrättelse i 4 kap 1-3 §§ 
Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3). 
Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, 
insekter eller spindeldjur.

1 kap 1 § och 4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
av vissa biocidprodukter 
(NFS 2015:3)

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt  på en plats som allmänheten har tillträde 
till, som inte omfattas av avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2-3. Gäller inte biocidprodukter som 
innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.

1 kap 1 § och 4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS 
2015:3),  
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3. Gäller inte 
biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter 
eller spindeldjur.

Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS 
2015:3), 
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

PCB
Prövning av ansökan
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-
produkt i byggnader och anläggningar och som inte 
omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

17 b § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m.

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m.

Timavgift

Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte 
omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

Förordningen  (2007:19) 
om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn



Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 
i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig 
myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan 
åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 34 § 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Timavgift

Marknadskontroll i fråga om kosmetiska produkter med 
fullgörande av de uppgifter som anges i 1 kap 5 § 3 st p 
1 i miljötillsynsförordningen genom att inrätta lämpliga 
förfaranden enligt artikel 18.2  i förordning (EG) nr 
765/2008 för att
a) följa upp klagomål och rapporter om risker relaterade 
till produkter som omfattas av harmoniserad 
gemenskapslagstiftning,
b) bevaka olyckor och hälsoskador som dessa produkter 
misstänks ha orsakat,
c) kontrollera att korrigerande åtgärder har vidtagits,
d) följa upp vetenskaplig och teknisk kunskap i 
säkerhetsfrågor.

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 35 § 1 st 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13),  artikel 18.2 
förordning (EG) nr 
765/2008

Timavgift

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
Hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra verksamheter än 
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, 
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över 
primärleverantörers utsläppande på marknaden

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

1 kap 19 och 20 §§, 
2 kap 32 § samt 2 kap 19 § 
p 7-9, p 11-14, 
p 16, p 17, p 19  miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken 

Timavgift

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 
KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift



I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 
omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 
möjligheterna att 
1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och 
produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 
som inte omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-
3.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 
26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 5

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Timavgift

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att 
den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet  av ett 
område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt 
beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 
natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Avgiftsnivå 2

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om 
tillstånd eller dispens avseende natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 
8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift



Ansökan om undantag från bestämmelserna i 23 §, 23 a 
§, 23 b §, 24 § p 2 och p 3, 25 §, 26 §, 26 a §, 26 c §, 28 a 
§, 28 b § och 28 d § i jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 
2015:21 om omständighet har uppstått som 
verksamhetsutövaren varken
kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat 
påverka och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2

36 § föreskrifter om 
ändring i Statens 
jordbruksverks föreskrifter 
och allmänna råd (SJVFS 
2004:62) om miljöhänsyn i 
jordbruket vad avser 
växtnäring (SJVFS 
2015:21), 1 kap 19 och 20 
§§ samt 2 kap 8 § p 7 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som 
kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 2

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av 
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att 
väsentligt ändra naturmiljön.

12 kap 6 § miljbalken Avgiftsnivå 2

Tillsyn
Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 
kommunen har beslutat om, djur- och 
växtskyddsområden som kommunen har meddelat 
föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av 
ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 
kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som 
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och 
järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § miljö-
tillsynsförordningen

Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2-3.

12 kap 10 § miljö-balken,  
2 kap 32 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Tillsyn  av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken 
som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 §  miljötillsynsförord-
ningen (2011:13)

Timavgift

Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning 
vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, 
som inte omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-
3.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § p 7 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift



Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 
utöva tillsyn.

12 kap 11 § miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § p 10 miljötillsyns-
förordningen  (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  annan 
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

2 kap 8 § p 7  samt 
1 kap 19 och 20 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Skydd för biologisk mångfald om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § miljötillsyns
förordningen (2011:13)

Timavgift

Tillsyn med anledning av meddelat tillstånd enligt 8 § 
förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter 
om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva 
tillsyn.

Förordning (EU) nr 
1143/2014, 1 kap 19 och 
20 §§ samt 2 kap 8 § 
miljötillsynsförord-ningen 
(2011:13)

Timavgift

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
Anmälan om att vidta en avhjälpandeåtgärd med 
anledning av en föroreningsskada.

10 kap 1 § miljöbalken, 28 
§ förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för 
att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig 
miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada 
har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens 
ansvar enligt 2 kap. 29 § första stycket 3 
miljötillsynsförordningen.

2 kap 31 § p 3 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken

Timavgift

Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om 
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd 
som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 4 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan



Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 
kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1 
miljöbalken

Avgiftsnivå 1

Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att 
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även 
om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 
miljöbalken

Avgiftsnivå 1

Ansökan om uppehåll i hämtning, gemensam behållare, 
befrielse från skyldighet att lämna avfall till kommunen 
enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering

9 kap 2 § avfallsförordning 
(2020:614)

Avgiftsnivå 1

Ansökan om dispens avseende bygg- och rivningsavfall 
från kravet om utsortering i 3 kap. 10 § 
avfallsförordningen och från kravet att brännbart avfall 
ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 3 
kap. 12 § avfallsförordningen 

3 kap 15 § 
avfallsförordning 
(2020:614)

Timavgift

Övriga ansökningar 9 kap 1-2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt 
kommunens föreskrifter om avfallshantering på 
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

9 kap 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614)

Avgiftsnivå 2

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering om uppehåll i hämtning, gemensam 
behållare, befrielse från hämtning av avfall.

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614)

Avgiftsnivå 1

Anmälan om trotjänarbegravning. Avgiftsnivå 2
Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering.

9 kap 1 och 2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift

Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2-3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.

26 kap 11 § miljö-balken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljötillsynsförord-
ningen (2011:13)

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT Lagen om sprängämnespekursorer

Tillsyn
Tillsyn av ekonomiska aktörer som tillhandahåller 
sprängämnesprekursorer till enskilda enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer

Sprängämnesprekursorer 
2014:799

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT Strålskyddslag
Anmälan



Handläggning av anmälan om solarium enligt 
strålskyddslagen

6 kap 1och 6 §§ 
Strålskyddslag (2018:396) 

Avgiftsnivå 4

Tillsyn

Tillsyn av solarium enligt strålskyddslagen
8 kap 2§ Strålskyddslag 
(2018:396) 

Timavgift



Planering
Timavgift:

1 094 kr/tim

Avgiftsnivå Timmar Exempel
Välj avgiftsnivå
Avgiftsnivå 1 1 tim
Avgiftsnivå 2 2 tim
Avgiftsnivå 3 3 tim
Avgiftsnivå 4 4 tim
Avgiftsnivå 5 5 tim
Avgiftsnivå 6  6 tim
Avgiftsnivå 7 8 tim
Avgiftsnivå 8 timavgift



Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK

Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.10-i och 1.11 B 15
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

1.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för jordbruksproduktion

1.30 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING 
AV FISK

5.10 B 15
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

5.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT

Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.10 B 15
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

10.11 B 15
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.

10.11 B 15
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 15 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.

10.11 B 15
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.  

10.11 B 15
 4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar, om 
tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.

10.11 B 15
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.

10.11 B 15
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 15 timmar om 
tillståndet inte omfattas av någon av 1-5.

10.20 B 15
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för täkt av 
torv.

10.20 B 15
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning på

 prövningsnivå A och B och efterhands‐

debitering på prövningsnivå C)



10.20 B 15

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men 
högst 200 000 ton.

10.20 B 15

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 15 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men 
högst 50 000 ton.

10.20 B 15

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men 
högst 10 000 ton.

10.20 B 15

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men 
högst 
5 000 ton.

10.20 B 15
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6.

10.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol

11.10 A 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

11.20 B 15
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för utvinning i 
vattenområde.

11.20 B 15
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för utvinning 
på land.

11.30 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Malm och mineral

13.10 A 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm.

13.10 A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § 
miljöbalken.

13.10 A 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § 
miljöbalken.

13.10 A 227
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.10 A 184
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 184 timmar, om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-4.

13.20-i A 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm.



13.20-i A 184
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

13.30 B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

13.40 A 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. 

13.40 A 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol.

13.40 A 227
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.40 A 184
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1-3.

13.50 B 227
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.50 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

13.60 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri

13.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER
Verksamhetsgrupp Slakterier

15.10-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för produktion 
baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per 
kalenderår.

15.10-i B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1.

15.20 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av animaliska råvaror

15.40-i, 15.45 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter för 
framställning av livsmedel eller för framställning av foder om mer än 
10 000 ton animaliska biprodukter används som råvara per 
kalenderår.

15.40-i, 15.45 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rökning för framställning av livsmedel eller för 
framställning av foder om mer än 10 000 ton animaliska biprodukter 
används som råvara per kalenderår.

15.40-i, 15.45 B 64
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2.

15.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.65 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 a § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.



Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av vegetabiliska 
råvaror

15.90-i, 15.95 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för tillverkning av stärkelse, 
stärkelsederivat eller socker.

15.90-i, 15.95 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rostning av kaffe.

15.90-i, 15.95 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling med en produktion av mer än 50 000 ton 
per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2.

15.90-i, 15.95 B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

15.101 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.115 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 a § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter

15.125 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av kombinerade 
råvaror

15.131-i, 15.141 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser bearbetning av mer än 10 000 ton animaliska 
biprodukter som råvara per kalenderår för framställning av foder.

15.131-i, 15.141 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar med en 
produktion av mer än 10 000 ton livsmedel per kalenderår.

15.131-i, 15.141 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2.

15.151 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.155 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 a § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter

15.170-i B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.180 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning

15.185-i och 
15.190 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 
000 ton per kalenderår.

15.185-i och 
15.190 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 50 
000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.



15.185-i och 
15.190 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av högst 50 000 
ton per kalenderår.

15.185-i och 
15.190 B 30

4.  För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
annan verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3.

15.200 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.210 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.220 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.230 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

15.240 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.250 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
framställning av malt.

15.250 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per 
kalenderår.

15.250 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton 
läskedryck eller maltdryck per kalenderår.

15.260 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.270 B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anläggning 
för tillverkning av jäst. 

15.270 B 47
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för anläggning 
för tillverkning av startkulturer av mikroorganismer.

15.280 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.310 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 
råvaror

15.330-i, 15.350-
i och 15.370-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning för bearbetning av animaliska biprodukter med en 
produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår.

15.330-i, 15.350-
i och 15.370-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som inte omfattas av 1.

15.340 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.360 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

17.10-i B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.



17.20 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för anläggning 
för hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton textilfibrer 
eller textilier per kalenderår.

17.20 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för anläggning 
som inte omfattas av 1.

17.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.10-i B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

18.20 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av mer än 1 000 ton produkter per 
kalenderår.

18.20 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser garvning av högst 1 000 ton produkter per 
kalenderår.

18.20 B 23

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar om 
verksamheten avser annan beredning av hudar och skinn än 
garvning.

18.30 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.05-i B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

20.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.20 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion 
som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår.

20.20 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1.

20.30 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.50-i B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår.

20.50-i B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1.

20.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.70 B 15 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

20.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.90 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.91 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR



21.10-i A 306

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för 
anläggning för en produktion av mer än 300 000 ton sulfat- eller 
sulfitmassa per kalenderår om verksamheten har blekeri.

21.10-i A 227

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av högst 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa om 
verksamheten har blekeri.

21.10-i A 184

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
produktion av sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten inte har 
blekeri.

21.10-i A 137
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser framställning av halvkemisk massa.

21.10-i A 137

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för annan 
anläggning än de som avses i 1-4 med en produktion av mer än 
200 000 ton per kalenderår.

21.10-i A 90
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anläggning 
som inte omfattas av någon av 1-5.

21.30-i A 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton per kalenderår.

21.30-i A 47
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
framställning som inte omfattas av 1.

21.40 B 47 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION

22.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

22.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.30 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

22.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE

23.05 A 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 200 
megawatt. 

23.05 A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 100 megawatt 
men högst 200 megawatt.

23.05 A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 10 megawatt 
men högst 100 megawatt. 

23.05 A 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om högst 10 megawatt.

23.10-i A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.



23.11-i
A 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle.

23.11-i

A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 
en installerad effekt av mer än 100 megawatt.

23.11-i

A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 
en installerad effekt av mer än 10 megawatt men högst 100 
megawatt.

23.11-i

A 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 
en installerad effekt av högst 10 megawatt.

23.12-i A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

23.13 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

23.20 B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

23.30-i A 306

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar om 
verksamheten avser en produktion av mer än 500 000 ton per 
kalenderår.

23.30-i A 306
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för en 
verksamhet med produktion som inte omfattas av 1.

23.40 och 23.50 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier

24.01-i, 24.02-i, 
24.03-i, 24.04-i, 
24.05-i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-i, 
24.09-i, 24.10-i, 
24.11-i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-i, 
24.15-i, 24.16-i, 
24.17-i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-i, 
24.21-i och 
24.22-i 

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår.



24.01-i, 24.02-i, 
24.03-i, 24.04-i, 
24.05-i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-i, 
24.09-i, 24.10-i, 
24.11-i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-i, 
24.15-i, 24.16-i, 
24.17-i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-i, 
24.21-i och 
24.22-i 

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår.

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier

24.23-i A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser kloralkali med användning av 
amalgammetoden.

24.23-i A 184

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser annan tillverkning av gas än den som omfattas 
av 1.

24.24-i B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

24.25-i, 24.26-i, 
24.27-i, 24.28-i, 
24.29-i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår.

24.25-i, 24.26-i, 
24.27-i, 24.28-i, 
24.29-i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår.

Verksamhetsgrupp Gödselmedel

24.33-i och 
24.34-i A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår.

24.33-i och 
24.34-i A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår.
Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider

24.35-i och 
24.36-i A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per 
kalenderår.

24.35-i och 
24.36-i A/B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per 
kalenderår.

24.37 B 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.
Verksamhetsgrupp Läkemedel

24.38-i och 
24.39-i A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår.

24.38-i och 
24.39-i A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår.



24.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.41 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Sprängämnen

24.42-i och 
24.43-i A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per 
kalenderår.

24.42-i och 
24.43-i A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår.
Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning

24.44 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.45 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga 
kemiska produkter.

24.45 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom 
extraktion ur biologiskt material. 

24.45 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av sprängämnen. 

24.45 B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar. 

24.45 B 13
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av ammunition. 

24.46 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.47 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.10 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.

25.10 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1.

25.11 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

25.20 B 30
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 100 ton per kalenderår.

25.20 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1.

25.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.40 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

25.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER



Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.05-i B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

26.10-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 10 000 ton mineraler per kalenderår.

26.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per kalenderår.

26.20 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 3 000 ton andra glasråvaror än de som 
avses i 1-3 per kalenderår.

26.20 B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra 
glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår.

26.20 B 13

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av högst 1 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 
1-3 per kalenderår.

26.30 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.50-i B 30 För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

26.51 B 30 För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

26.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.70-i A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

26.80 B 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

26.90-i B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

26.100 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.110 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.120 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter



26.130-i och 
26.140 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 eller 

16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

26.150 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.160 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.170-i B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

26.180 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL

27.10-i A 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESR-
anläggning).

27.10-i A 306

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 1 000 
000 ton per kalenderår.

27.10-i A 227

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 100 000 
ton men högst 1 000 000 ton per kalenderår.

27.10-i A 90

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av högst 100 000 
ton per kalenderår.

27.20 A 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESR-
anläggning).

27.20 A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan produktion av järn eller stål än som 
avses i 1.

27.20 A 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning för en produktion av mer än 50 000 ton per 
kalenderår.

27.20 A 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning för en produktion av högst 50 000 ton per kalenderår.

27.25-i A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

27.26-i A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

27.27-i A 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår.

27.27-i A 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår.



27.27-i A 6

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår.

27.27-i A 3

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

27.27-i A 64

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår.

27.27-i A 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar  om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår.

27.27-i A 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 100 men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår.

27.27-i A 6

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

27.27-i A 64

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 10 000 kubikmeter process- och sköljvatten.

27.27-i A 30

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter process- 
och sköljvatten.

27.27-i A 13

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter process- 
och sköljvatten.

27.27-i A 6

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av högst 100 kubikmeter process- och sköljvatten.

27.31 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.



27.32

B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per 
kalenderår.

27.32
B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

27.40-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 
en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.

27.40-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 
en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår.

27.40-i B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.

27.40-i B 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår.

27.50 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår.

27.50 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000 ton 
men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår.

27.50 B 90

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 
3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.

27.50 B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av högst 1 
000 ton per kalenderår.



27.50 B 30

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 
ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 13

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av högst 1 000 
ton per kalenderår.

27.50 B 13

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 9

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar  om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst 
1 000 ton per kalenderår.

27.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

27.70-i A 184
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk.

27.70-i A 306

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

27.70-i A 184

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår.

27.70-i A 90

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår.

27.70-i A 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

27.70-i A 227

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 80 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår.

27.70-i A 137

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar ör annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 20 000 ton men högst 80 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

27.70-i A 64

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

27.70-i A 30

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av högst 3 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår.



27.80-i
B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk.

27.80-i
B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

27.100-i

A 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 80 000 ton per 
kalenderår.

27.100-i

A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 20 000 ton men högst 
80 000 ton per kalenderår.

27.100-i

A 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton per kalenderår.

27.100-i
A 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

27.101-i B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 
20 000 ton per kalenderår.

27.101-i B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

27.101-i B 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår.

27.101-i B 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av mer än 10 000 
ton per kalenderår.

27.101-i B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av högst 10 000 
ton per kalenderår.

27.101-i B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av mer än 10 
000 ton per kalenderår.

27.101-i B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår.

27.101-i B 184

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per kalenderår.



27.101-i B 137

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men högst 80 000 
ton per kalenderår.

27.101-i B 64

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av högst 20 000 ton per kalenderår.

27.110 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår.

27.110 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

27.120 B 227
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår.

27.120 B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår.

27.120 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår.

27.120 B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

27.130 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår.

27.130 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 
kalenderår.

27.130 B 13
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.

27.130 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

27.140 C Ange tillsynsbehov För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

28.10-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per 
kalenderår.

28.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter per kalenderår.



28.10-i B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter per kalenderår.

28.10-i B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

28.20 och 28.30 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte 
omfattas av någon av 1-3.

28.25 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

28.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

28.50 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår .

28.50 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton zink per kalenderår.

28.50 B 6

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink 
per kalenderår.

28.50 B 3

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
3 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår.

28.50 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton zink per kalenderår.



28.50 B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 6

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 64

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
64 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning med utsläpp 
av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.50 B 30

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 13

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 6

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är högst 100 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 6

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning som inte 
medför utsläpp av process- och sköljvatten.

28.71 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.80 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

28.90 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

28.95 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.10 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

31.20 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

31.30 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

31.40-i och 
31.50 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 eller 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

31.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING
Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer

34.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.



34.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Motorfordon

34.30 B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 100 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 25 000 motorfordon men 
högst 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 25 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30 B 184

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar ör en 
tillverkning och sammansättning av fler än 20 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 
ton.

34.30 B 64

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 1 000 motorfordon men 
högst 20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.30 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 1 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 
ton.

34.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan

34.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.60 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

34.70 B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för tankvolym 
på mer än 50 kubikmeter.

34.70 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för tankvolym 
på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter.

34.70 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör tankvolym 
på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter.

34.80 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar

35.10 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.
Verksamhetsgrupp Skeppsvarv

35.20 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.



VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

39.10-i B 184
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår.

39.10-i B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per 
kalenderår.

39.10-i B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår.

39.10-i B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår.

39.15 B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar  om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500 
ton per kalenderår.

39.15 B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 
ton men högst 500 ton per kalenderår.

39.15 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton 
men högst 200 ton per kalenderår.

39.15 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton 
men högst 50 ton per kalenderår.

39.15 B 13

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton 
per kalenderår.

39.30 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

39.35 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER

39.60 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

39.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.80 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

39.90 C 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling

40.01 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för anläggning 
vid jordbruksföretag.

40.01 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.



40.02 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen

40.05-i och 
40.15 B 13

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag.

40.05-i och 
40.15 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

40.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Kärnkraft

40.30 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning

40.40-i A 30
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar.

40.40-i A 137
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

40.50-i B 30
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar.

40.50-i B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt.

40.50-i B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt.

40.50-i B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt.

40.51 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

40.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

40.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.90 och 40.95 B 15
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för 
vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) till havs.

40.90 och 40.95 B 15
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för fler 
än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.90 och 40.95 B 15
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för högst 
20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.100 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar



40.110 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

40.120 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

45.10 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 22 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Verksamhetsgrupp Hamnar

63.10 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för hamn med 
mer än 50 anlöp per kalenderår.

63.10 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för hamn med 
mer än 10 anlöp men högst 50 anlöp per kalenderår.

63.10 B 9
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för hamn med 
upp till 10 anlöp per kalenderår.

63.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Flygplatser

63.30 A 226

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 226 timmarf ör 
verksamhet som omfattar mer än 100 000 flygrörelser per 
kalenderår.

63.30 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 40 000 flygrörelser men högst 
100 000 flygrörelser per kalenderår.

63.30 A 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 10 000 flygrörelser men högst 40 
000 flygrörelser per kalenderår.

63.30 A 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3.

63.40 B 23 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar.

63.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER

73.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

74.10 B 15 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

74.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

85.20 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.



VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 och 90.11 B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 000 
personer eller som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 
personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 000 
personer men högst 100 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 
000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 000 
personer men högst 20 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

90.15-i B 47 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar.

90.16 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

90.1601 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande

90.405-i och 
90.406-i B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.405-i och 
90.406-i B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.

90.405-i och 
90.406-i B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420 A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420 A/B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420 A/B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420 A/B 15

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.430 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.



90.435-i A 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.435-i A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår.

90.435-i A 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.440 A 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.440 A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår.

90.440 A 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.450 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
per kalenderår.

90.450 B 15
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.
Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

90.241-i B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår.

90.241-i B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.251 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Avvattning

90.375 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Biologisk behandling

90.161 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår.

90.161 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.161 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.161 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.171 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Deponering



90.271 B 15 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

90.281 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.290-i A 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.

90.300-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.

90.300-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.300-i B 15
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.310 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.310 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.310 B 15

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår.

90.310 B 15
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.320-i A 227
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.320-i A 137
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.330-i och 
90.340 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 25 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

90.341 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning

90.451 A 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 57 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.

Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning

90.180-i och 
90.181-i A 306

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.



90.180-i och 
90.181-i A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår.

90.180-i och 
90.181-i A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 5 000 ton 
per kalenderår.

90.190 och 
90.191 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

90.200-i och 
90.201-i A 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.

90.210-i och 
90.211-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.

90.210-i och 
90.211-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.212-i och 
90.213-i B 47

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår.

90.212-i och 
90.213-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.220 och 
90.221 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår.

90.220 och 
90.221 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.230 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall

90.382 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande

90.408-i B 15 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

90.480 och 
90.485 A/B 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
planerade lagringen är mer än 100 000 ton.

90.480 och 
90.485 A/B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
planerade lagringen är högst 100 000 ton.

90.500-i och 
90.510 B 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 eller 63 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.

90.520 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och 90.50 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller    
50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.



90.40 C Ange tillsynsbehov För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

90.60 C Ange tillsynsbehov För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar

90.454-i, 90.455 
och 90.457 A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 
000 ton per kalenderår.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 A 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.458 B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.458 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.

90.458 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.458 B 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.458 B 6
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-4.

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.100 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår. 

90.100 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.110 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

90.70 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår.

90.70 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.80 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall



90.460 och 
90.470 A 71 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 58 eller 59 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 71 timmar.

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

90.361 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.370 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.119 B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.119 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår.

90.119 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.119 B 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.120 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 
som uppkommit i egen verksamhet

90.381 och 
90.383 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller    

28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.391 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

90.131 B 15 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

90.141 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

92.10 B 15
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för civilt 
skjutfält.

92.10 B 15
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för annat 
skjutfält.

92.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

92.30 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20 B 15 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 § FMH, punkt 
1 H 6 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta, 

tatuerare, är tillsynstiden 6 timmar.



38 § FMH, punkt 
1 H 6 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta, 

fotvård, är tillsynstiden 6 timmar.
38 § FMH, punkt 
1 H 6 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta, 

övriga, är tillsynstiden 6 timmar.
38 § FMH, punkt 
2 H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
3 H 12 För skolor är tillsynstiden 12 timmar.

38 § FMH, punkt 
3 H 6 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
3 H 3 För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar.



Taxebilaga 3

Bransch Verksamhet
Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Avgift

JORDBRUK Övriga jordbruks- och 
trädgårdsföretag 1.4001 U Timavgift

Rökeri 15.80 C Timavgift

Livsmedel och foder av 
kombinerade råvaror 15.15501 U Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Bostäder m.m. 45 § FMH, punkt UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Undervisning, vård m.m. 45 § FMH, punkt UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Samlingslokaler m.m. 45 § FMH, punkt UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Hotell m.m. 45 § FMH, punkt UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Idrottsanläggningar, camping, 
bad m.m. 45 § FMH, punkt UH Timavgift

Timavgift (efterskottsbetalning)

LIVSMEDEL OCH FODER



EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Lokaler för hygienisk 
behandling 45 § FMH, punkt UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Lokaler för förvaring av djur 45 § FMH, punkt UH Timavgift



Bransch Verksamhet Tillsynsbehov
Prövn.-
nivå

Djurhållning Ej frekvensstyrt behov U
Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för 
jordbruksproduktion

Ej frekvensstyrt behov U

FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV FISK Ej frekvensstyrt behov U

Berg, naturgrus och andra 
jordarter Ej frekvensstyrt behov U

Råpetroleum, naturgas och kol Ej frekvensstyrt behov U

Annan utvinningsindustri Ej frekvensstyrt behov U

Slakterier Ej frekvensstyrt behov U
Livsmedel och foder av 
animaliska råvaror Ej frekvensstyrt behov U

Rökeri Ej frekvensstyrt behov U
Livsmedel och foder av 
vegetabiliska råvaror Ej frekvensstyrt behov U

Kvarnprodukter Ej frekvensstyrt behov U
Mjölkprodukter Ej frekvensstyrt behov U

Annan livsmedelstillverkning Ej frekvensstyrt behov U

Foder av animaliska och 
vegetabiliska råvaror Ej frekvensstyrt behov U

TEXTILVAROR Ej frekvensstyrt behov U
PÄLS, SKINN OCH LÄDER Ej frekvensstyrt behov U
TRÄVAROR Ej frekvensstyrt behov U
MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR Ej frekvensstyrt behov U

FOTOGRAFISK OCH 
GRAFISK PRODUKTION Ej frekvensstyrt behov U

KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk tillverkning Ej frekvensstyrt behov U

GUMMI- OCH PLASTVAROR Ej frekvensstyrt behov U

Glas, glasvaror och keramiska 
produkter Ej frekvensstyrt behov U

Ej frekvensstyrt behov

JORDBRUK

UTVINNING, BRYTNING 
OCH BEARBETNING AV 
TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, 
MINERAL, BERG, 
NATURGRUS OCH ANNAT

LIVSMEDEL OCH FODER

 



Cement, betong, kalk, krita 
och gips Ej frekvensstyrt behov U

Andra mineraliska produkter Ej frekvensstyrt behov U

STÅL OCH METALL Ej frekvensstyrt behov U
METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

Ej frekvensstyrt behov U

Motorer, turbiner och reaktorer Ej frekvensstyrt behov U

Motorfordon Ej frekvensstyrt behov U
Maskinell bearbetning Ej frekvensstyrt behov U

Gas- och oljeplattformar Ej frekvensstyrt behov U
FÖRBRUKNING AV 
ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

Ej frekvensstyrt behov U

HANTERING AV BRÄNSLEN 
OCH ANDRA KEMISKA 
PRODUKTER

Ej frekvensstyrt behov U

Förbränning Ej frekvensstyrt behov U

Vindkraft Ej frekvensstyrt behov U

Värme- och kylanläggningar Ej frekvensstyrt behov U

VATTENFÖRSÖRJNING Ej frekvensstyrt behov U

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING Ej frekvensstyrt behov U

Annan trafikinfrastruktur Ej frekvensstyrt behov U

Hamnar Ej frekvensstyrt behov U

Flygplatser Ej frekvensstyrt behov U

LABORATORIER Ej frekvensstyrt behov U

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ej frekvensstyrt behov U
Biologisk behandling Ej frekvensstyrt behov U
Deponering Ej frekvensstyrt behov U
Förbränning Ej frekvensstyrt behov U
Lagring som en del av att 
samla in avfall Ej frekvensstyrt behov U

Mekanisk bearbetning och 
sortering Ej frekvensstyrt behov U

METALLBEARBETNING

GAS- OCH 
VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME 
OCH KYLA 

HAMNAR OCH 
FLYGPLATSER

AVFALL

MINERALISKA PRODUKTER



SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR 
OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

Ej frekvensstyrt behov U

TEXTILTVÄTTERIER Ej frekvensstyrt behov U
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER Ej frekvensstyrt behov U
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-09-02 
Diarienummer 
KS/2022:12 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling läsåret 2022-2023 
Diarienummer: KS/2022:12 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Ingen elev ska känna sig otrygg, diskriminerad, trakasserad eller kränkt i skolan - det är en 
lagstadgad rättighet. Varje verksamhet som lyder under skollagen ska aktivt arbeta mot 
diskriminering och främja elevers likabehandling och rättigheter, det står i både skollagen och 
diskrimineringslagen samt betonas också i barnkonventionen. Som ett led av detta arbete 
kräver skollagen (2010:800, 6 kap 8 §) att varje skola årligen upprättar en plan mot kränkande 
behandling. 
Förutom skollagens krav på en plan kränkande behandling är varje skola skyldig att aktivt 
motarbeta diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt verka för att alla 
elever har lika rättigheter och möjligheter att lyckas i skolan (diskrimineringslag 2016:828, 3 
kap 1 §). Arbetet med aktiva åtgärder ska ske löpande i fyra steg: undersöka, analysera, 
åtgärda samt utvärdera, vilket planen går igenom i avsnitt 2.3. Skolor har även en 
dokumentationsskyldighet i arbetet med aktiva åtgärder.  
 
Arbetet ska utformas så det omfattar de sju diskrimineringsgrunderna, vilka utgörs av: 
1. kön 
2. könsöverskridande identitet eller uttryck 
3. etnisk tillhörighet 
4. religion eller annan trosuppfattning 
5. funktionsnedsättning 
6. sexuell läggning 
7. ålder 
 
Förskolans och skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
bygger på kartläggningar med grundläggande syfte att identifiera fokusområden för 
kommande arbete. 
 

Beslutsunderlag 
 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-2023, 

Vargbroskolan årkurs 4-9 
 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-2023, 

Grundsärskolan 
 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-2023, 

Bjurtjärns skola 
 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-2023, 

Förskolan Änglagård 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-09-02 
Diarienummer 
KS/2022:12 

 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-2023, 
Förskolan Ängslyckan 

 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-2023, 
Kroppaskolan 

 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-2023, 
Förskolan Hagen 

 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-2023, 
Förskolan Lillåsen 

 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-2023, 
Förskolan Viken 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
 

 Anta Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-
2023, Vargbroskolan årkurs 4-9 

 Anta Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-
2023, Grundsärskolan 

 Anta Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-
2023, Bjurtjärns skola 

 Anta Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-
2023, Förskolan Änglagård 

 Anta Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-
2023, Förskolan Ängslyckan 

 Anta Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-
2023, Kroppaskolan 

 Anta Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-
2023, Förskolan Hagen 

 Anta Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-
2023, Förskolan Lillåsen 

 Anta Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2022-
2023, Förskolan Viken 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Izindre, Skolchef 
Erik Rådberg, Rektor Bjurtjärns rektorsområde 
Jesper Fromholdt, T.f rektor Vargbroskolan och Grundsärskolan 
Maria Smeds, Rektor Kroppaskolans rektorsområde 
Lena Duvander, Bitr. rektor Kroppaskolans rektorsområde 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-09-02 
Diarienummer 
KS/2022:9 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Utvärdering Elevhälsoplan läsåret 2021-2022 
Diarienummer: KS/2022:9 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
 
Inför varje nytt läsår utarbetas en Elevhälsoplan av skolledning och elevhälsa. Planen 
beskriver elevhälsans arbete samt ett prioriterat område under läsåret och utvärderas årligen; 
Mål:  
• Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling mot 
utbildningens mål.  
• Att undanröja hinder för enskild elevs lärande  
Utvärdering: 
Alla professioner inom elevhälsan har arbetat med de grundläggande målen för 
elevhälsoarbete. Detta har skett genom samverkan mellan professionerna och på de olika 
enheterna. Det har också skett i samverkan med externa aktörer såsom Första Linjen och IFO 
m.m.  
Elevhälsoteamet i Storfors kommun har under året gjort en omstart med forumet EHT-
samverkan där Specialpedagoger, skolkurator och skolsköterska träffas för att diskutera och 
arbeta fram rutiner och tillvägagångsätt för ett mer likvärdigt elevhälsoarbete. 
 
Prioriterat mål: 
• Alla ska gå i skolan, Storfors kommun ska inte ha några elever med icke fullföljd 
utbildning.   
Utvärdering:  
Storfors kommun har fortfarande ett stort arbete med vårt prioriterade mål, såsom resten av 
Sveriges skolor också har. Elevhälsans arbete under 21-22 har fokuserat mycket på den tidiga 
upptäckten där vi har infört olika forum och rutiner för att tidigt upptäcka mönster. Vi har 
också arbetat fram stödmaterial för pedagogerna i samtal med elever/ vårdnadshavare kring 
frånvaro. Vi har också lyft in frånvaron som en punkt på utvecklingssamtalet med elev och 
vårdnadshavare. Vi har också fått input via Malin Green Lundell som föreläste för elevhälsan 
och IFO kring problematisk skolfrånvaro. Ett forum för samverkan mellan IFO-Första linjen 
och Skolan har varit och kommer fortsätta med jämna mellanrum under läsåret 22-23 där 
fokus kommer ligga på elevers mående och i det problematisk skolfrånvaro. Kommande läsår 
behöver elevhälsan fortsätta att utveckla sitt utredningsarbete kring problematisk skolfrånvaro 
samt arbeta mer ut mot skolans personal för att upprätthålla systematiken i tidig upptäckt.  
Storfors skolor har även gjort en utvecklingsplan i projekt med SKR kring problematisk 
skolfrånvaro. Under våren beviljades en förstudie av Region Värmland. Förstudien har 
genomfört en kartläggning hos kommunens alla enheter. Där planen är att komma till en 
genomförande projekt via ESF under hösten.  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-09-02 
Diarienummer 
KS/2022:9 

Beslutsunderlag 
Utvärdering av Elevhälsoplan  Läsåret 2021-2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
 
Godkänna utvärdering av Elevhälsoplan Läsåret 2021-2022. 
 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Izindre, Skolchef 
Erik Rådberg, Rektor Bjurtjärns rektorsområde 
Maria Smeds, Rektor Kroppaskolans rektorsområde 
Jesper Fromholdt, Rektor Vargbroskolan 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-06-29 
Diarienummer 
KS/2022:10 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Elevhälsoplan för skolverksamheten i Storfors kommun 
läsåret 2022-2023 
Diarienummer: KS/2022:10 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Skolverksamheten i Storfors kommun framtar inför varje läsår en elevhälsoplan för att 
säkerställa en likvärdig barn- och elevhälsa inom kommunen samt att kvalitetssäkra 
elevhälsoarbetet. Planen utgör även ett stöd för personalen i dessa professioner. 
Planens övergripande mål är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och skapa en trygg 
miljö som ger elever förutsättningar att utvecklas vad gäller lärande, personlig utveckling och 
hälsa. 
 

Beslutsunderlag 
Elevhälsoplan för skolverksamheten i Storfors kommun läsåret 2022-2023 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen: 
 
Anta Elevhälsoplan för skolverksamheten i Storfors kommun läsåret 2022-2023 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Izindre, Skolchef 
Maria Smeds, Rektor Kroppaskolan 
Erik Rådberg, Rektor Bjurtjärns skola 
Lena Duvander, Biträdande rektor Kroppaskolan 
Jesper Fromholdt, t.f Rektor, Vargbroskolan  
 
 
 























TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-03 
Diarienummer 
KS/2022:183 

Handläggare:  
Andreas Eriksson 
Miljöstrateg 
 
Avfallstaxa 2023 
Diarienummer: KS/2022:183 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB har lämnat ett förslag till avfallstaxa 
2023 för Storfors kommun. 
 
Förslaget innebär bland annat en tydligare fördelning av grundavgift och hämtningsavgift 
samt en förenkling rörande fritidshus och permanentboende. 
 

Beslutsunderlag 
Avfallstaxa 2023 Storfors 
Tjänsteskrivelse Renhållningsbolaget i Mellansverige AB, 2022-10-03 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Anta Avfallstaxa 2023 Storfors kommun enligt bilaga. 
 
Taxan gäller från och med den 1 januari 2023. 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Andreas Eriksson, Miljöstrateg 
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB, info@karlskogaenergi.se  
 

mailto:info@karlskogaenergi.se


Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 
En del av koncernen Karlskoga Energi & Miljö 

Besöksadress Postadress Organisationsnummer

karlskogaenergi.se Skrantahöjdsvägen 38 Box 42 556991-1356
info@karlskogaenergi.se Karlskoga 691 21 Karlskoga Bankgiro 

892-2924

Tjänsteskrivelse 

2022-10-03

Diarinummer RHB 2022/21 Storfors kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
Box 1001  
688 29 Storfors 

Renhållningstaxa 2023 

Sammanfattning av prisjustering from 1 januari 2023 

Renhållningsverksamheten ska bedrivas affärsmässigt till självkostnadspris. Renhållnings-
bolaget ser att alla i nuläget kända kostnadsökningar i verksamheten kan täckas av 
nuvarande intäktsnivå i taxan. Det föreslås således ingen generell prisjustering.  

Däremot så arbetas det löpande med taxan, bland annat för att öka miljöstyrning och 
tydlighet. I årets förslag handlar det om en tydligare fördelning av grundavgift och 
hämtningsavgift. En förenkling rörande fritidshus och permanentboende så att de kan nyttja 
samma typer av tjänster. Det blir taxesatt för områdesgemensamma hämtställen även för 
permanentboende. Fritidshus kan dela på kärl. Samt slutligen en del nya tjänster t ex 
hämtning av bygg- och rivningsavfall samt grovavfall.  

Beslutsunderlag 

 Taxa presenterad av Samhällsbyggnads i Karlskoga
 Renhållningsbolaget i Mellansverige AB styrelsebeslut 2022-09-28
 Denna tjänsteskrivelse

Bakgrund och nuläge 

Det är samhällsbyggnadsnämnden som bereder och formellt är avsändare av taxan för 
politiskt beslut. Samhällsbyggnadsnämnden och bolaget är överens om ett förslag på taxa 
fr o m 1 januari 2023 enligt bilagt taxedokument. 

Förslag till beslut 

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

Anta taxan, utan några generella höjningar, men med omstruktureringar och förändringar 
enligt framlagt taxedokument att gälla från den 1 januari 2023.  

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



 

Tjänsteskrivelse 2 (2) 

2022-10-03  

 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 
 
 
 
Sebastian Cabander 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-09-06 
Diarienummer 
KS/2022:251 

Handläggare:  
Jörgen Dahl Larsson 
Enhetschef Hälso- och sjukvård 
 
Dagverksamhet för personer med demensdiagnos 
Diarienummer: KS/2022:251 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
 
Dagverksamhet för personer med demensdiagnos 
2021 beslutade kommunstyrelsen att rubricerad verksamhet skulle erbjudas. Under början av 
2022 startade arbetet med att ta fram en plan för genomförandet. I denna plan gjordes en 
riskanalys där en av punkterna visade på risken med ensamarbete. 
Verksamheten är tänkt att bedrivas under 4 timmar/vecka. En personal är budgeterad för att 
bedriva verksamheten. Detta är ur arbetsmiljö- och kundaspekt inte att föredra. De personer 
som är aktuella för insatsen har en demensdiagnos som gör att de med kort varsel kan svänga 
i sitt humör. Att då endast ha en personal som leder verksamheten bedöms som en alltför stor 
risk. Både för kund och personal. Man bör vara minst 2 personal för att bedriva denna typ av 
verksamhet. I nuvarande ekonomiska läge är en utökning av personalstyrka inte aktuell. 

Finansiering 
- 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-05-17 § 87. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Fatta beslut om att i dagsläget inte erbjuda dagverksamhet för personer med demensdiagnos. 

Beslutet ska skickas till 
Jörgen Dahl Larsson, Enhetschef Hälso- och sjukvård 
Margareta Albert, Verksamhetschef Vård och stöd 
Ewa Sundberg, Enhetschef IFO 
Annette Olsson, Ekonomichef 
Cea Pakkonen, Anhörigkonsulent 
 









Ämne: Remiss Handlingsplan för digital infrastruktur
Från: Mona Björn <mona.bjorn@regionvarmland.se>
Till: 
Mottaget: 2022-05-13 10:45:27

Hej

Region Värmland har i bred samverkan tagit fram en handlingsplan för digital infrastruktur som 
tar sikte på år 2030, med delmål till år 2025.
Handlingsplanen ersätter den regionala bredbandsstrategi som funnits åren 2013-2020.
 
Regionala utvecklingsnämnden beslutade på sammanträdet den 10 maj att godkänna förslaget 
till remissutgåva av Handlingsplan för digital infrastruktur.
Den skickas på remiss till kommuner, nätägare, Post- och telestyrelsen, Länsstyrelsen Värmland, 
Region Värmlands övriga nämnder och regionstyrelse samt till andra aktörer som förvaltningen 
bedömer relevanta.
 
Till och med fredagen den 14 oktober 2022 erbjuds alla som vill, att komma med synpunkter på 
remissutgåvan av regional handlingsplan för digital infrastruktur.
 
I bifogat följebrev finner ni mer information om hur ni lämnar synpunkter.

REGION VÄRMLAND 
Eleonore Åkerlund                                                 
Regional utvecklingsdirektör

Erik Larsson
Regional bredbandskoordinator

___________________________________
Mona Björn
Registrator/administratör
010-833 10 07, 070-247 05 41
mona.bjorn@regionvarmland.se

REGION VÄRMLAND
Regionens Hus
Kansliavdelningen
Sekretariatet
Rosenborgsgatan 50, 651 82 Karlstad
www.regionvarmland.se, www.1177.se

Region Värmland bildades 1 januari 2019. Vi arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och 
kollektivtrafik
Hur Region Värmland hanterar personuppgifter i e-post finns att läsa på www.regionvarmland.se/personuppgifter

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1npQvB-0003sA-3c&i=57e1b682&c=uNUHixRqOrVzpyE9hfD5-Y94Dm74O0fNoTfxunviLUl9ROrqpWpktnTPGowyyUajmF72yhjE_ml3mTAwE2oXTO7PU-WUvfOgSWvJMVFZvAc_9YJcrUzxw7k0rVEcdzQA2sUW8No0YY4xqZ9atIcOyTQW37M-BWBAdvLbg7EeW4mU_1gHcplP3KLzzfBgHw_uKl3tzMFAxB4DUWRnudxtOw
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1npQvB-0003sA-3c&i=57e1b682&c=JkkyF7tygD9Fx9OZ8HMxAaEzMTVAFBTC_T1d_qi9kx7J8MiYwDo9hrNaDp0QaXiCIPA22nGgH_Xs_3mnZJJ3HrD_oDmjbdGW6-ZfMWQDQNf76Qk_cGUnRr_haUsRbabhzF6Nq4cKXLvFr4ldsTPLXjld6-vvyIUHXJxyXJ5foQC1Yy_r1HHQu20znPbYMClaMoq5YSV5Wr9ImCnCWtJY2Q
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Från: Erik Larsson <erik.larsson@regionvarmland.se>
Skickat: den 13 maj 2022 09:27
Till: Mona Björn <mona.bjorn@regionvarmland.se>
Ämne: Utskick av remiss Handlingsplan för digital infrastruktur 
 
Hej Mona,
 
Här kommer handlingarna som hör till ärendet Handlingsplan för digital infrastruktur (RUN/220140) som 
ska skickas ut på remiss.
Jag antar att du har kommunernas officiella e-postadresser. Utöver det ska remissen skickas till 
nedanstående organisationer.
Fiberföreningarna får du i en separat lista på måndag, så vi får göra ett eget utskick till dem. Viktigast är 
att få ut remissen till kommunerna samt till nedanstående organisationer idag.
 
Jag har skrivit ett följebrev med en sammanfattning samt instruktioner för hur de ska svara.
Bra om du kan skicka så att mottagarna inte ser varandras e-postadresser, om det är möjligt.
 
Länsstyrelsen Värmland varmland@lansstyrelsen.se
Post- och telestyrelsen pts@pts.se
Arvika Kommunnät AB fiberinfo@arvika.se
Forshaga Fibernät AB info@forshagafibernat.se
Karlstads El- och Stadsnät AB jonas.persson@karlstad.se; elin.bertilsson@karlstad.se
Kils stadsnät AB kontakt@kilsstadsnat.se
Säffle Kommunikation AB bredband@sakom.se
Årjängs Nät AB info@arjangsnat.se
Mittnät AB info@mittnat.nu
Hi3G Access AB maria.jonsson@tre.se
Tele2 AB bjorn.lindberg@tele2.com
Telenor Sverige AB sara.kebert@telenor.se
Telia Company AB mikael.jarmdahl@teliacompany.com; martin.pettersson@teliacompany.com
GlobalConnect AB / IP-Only AB maria.sorman@ip-only.se; joakim.johnson@ip-only.se

 
 
Hör av dig om du undrar något.
Skicka gärna ett mail när remissen har skickats ut.
 
Ha det bra!
Erik
 
 
Erik Larsson
Regional bredbandskoordinator
010-833 10 39
0730-79 98 29
erik.larsson@regionvarmland.se
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Inledning 
 
I den nationella strategin för regional hållbar utveckling skrivs att samhället står inför stora 
samhällsutmaningar som klimatförändringar, demografiska förändringar och ökade klyftor. Förutom 
dessa utmaningar påverkas samhället också av globalisering, digitalisering och övrig teknisk 
utveckling. Det står också att för att möta utmaningarna är tillgänglighet till digital kommunikation i hela 
landet ett av fyra strategiska områden. Samma samhällsutmaningar och inriktningar återspeglas i den 
nyligen antagna Värmlansstrategin 2040. Vid den tidpunkten ska Värmland vara en sammanhållen 
och hållbar region där det råder ett ömsesidigt samspel mellan landsbygder och städer, där vi driver 
utvecklingen tillsammans, där varje värmlänning har goda förutsättningar till ett tryggt och utvecklade 
liv. Våra olika insatser ska också ha bidragit till att fler innovationer skapats, att sysselsättningen 
stärkts och att välfärden ökat.  
 
Digitalisering är en viktig grundpelare i ett modernt samhälle. Var vi än befinner oss och oavsett 
situation förväntar vi oss som invånare tillgång till det digitala samhället. Det medför att digitalisering 
och digital infrastruktur får en allt större betydelse i det regionala utvecklingsansvaret. Det är en 
förutsättning för att skapa en tillgänglig region, hållbar livskvalitet och attraktiva livsmiljöer. En individ, 
ett företag, en kommun eller en region som inte kan följa med tappar i utvecklingsförmåga. 
 
Regionen har engagerat sig i utbyggnaden av digital infrastruktur i länet under många år och bidragit 
med såväl kunnande, personella resurser som finansiering. Tillsammans med marknadsaktörernas 
investeringar och kommunernas insatser har det bidragit till att fyra av fem värmlänningar har tillgång 
till snabbt bredband. Det är bra, men räcker inte för att göra regionen tillgänglig för alla. Fibernäten 
behöver nå fler, mobiltäckningen måste förbättras och fler behöver ansluta sig till den digitala 
infrastrukturen. Vi behöver också utjämna skillnaderna mellan kommuner och mellan landsbygder och 
städer. Vi som region är en av flera viktiga aktörer i det arbetet och vår ambition är att ta ett tydligare 
ledarskap. Den här handlingsplanen är ett viktigt verktyg mot de mål vi nu har formulerat. 
 
 
Eleonore Åkerlund 
Regional utvecklingsdirektör  
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1. Bakgrund 
Sverige ska vara bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter och hela landet ska vara 

uppkopplat år 2025. Det är visioner som vi i Värmland delar. Digitalisering är ett viktigt verktyg när vi 

ska ta oss an stora samhällsutmaningar och är en förutsättning för en fortsatt livskraftig region i hela 

Värmland. Därför behöver vi säkerställa att alla ska kunna delta digitalt. En handlingsplan för digital 

infrastruktur är ett viktigt bidrag till genomförandet av Värmlandsstrategin 2040 och ligger inom 

regionens regionala utvecklingsansvar. En väl utbyggd digital infrastruktur bidrar till att bygga vidare 

på länets styrkor samt arbeta med våra insatsområden. Av Värmlands fyra insatsområden har 

handlingsplanen för digital infrastruktur framför allt en koppling till insatsområdet Utveckla attraktiva 

platser med tillhörande mål om Tillgänglig region, Hållbar livskvalitet och Attraktiva livsmiljöer. Den ger 

också viktiga förutsättningar för insatsområdena Social sammanhållning, Grön beredskap och 

Kraftsamling för innovation. 

Som framgår av Värmlandsstrategin kommer digitalisering och digital infrastruktur att vara ett viktigt 

utvecklingsområde för Värmland i många år framåt. Användningen och behoven ökar, något som 

dessutom fick extra fart under pandemin. Kopparnäten och 2G/3G-näten avvecklas och ersätts med 

modernare teknik i form av fiber och 5G. För framtidens Värmland behöver vi säkerställa tillgång till en 

framtidsäker och robust digital infrastruktur som stöttar invånare, näringsliv, arbetsmarknad och 

offentlig verksamhet också i ett längre perspektiv. Utvecklingen går fort men inte av sig själv över hela 

länet, det kommer behövas riktade insatser.  

Region Värmlands tidigare bredbandsstrategi är från 2013 med mål som sträcker sig fram till och med 

2020. Förutsättningarna har ändrats mycket sedan dess. I början av 2020 genomförde Region 

Värmland ett regionalt bredbandslyft1. I Bredbandslyftet involverades bland andra ledningen för 

Regional utveckling, kommunernas KSO:er och bredbandsstrateger samt andra berörda verksamheter 

inom regionen. Syftet var att tillsammans få en fördjupad insikt i områdets utmaningar och 

förutsättningar samt att tillsammans diskutera regionens roll i ekosystemet kring digital infrastruktur. I 

Bredbandslyftet framkom att digital infrastruktur är ett viktigt område att jobba vidare med och att 

kommunerna ville att regionen skulle ta en ledande roll i nära dialog med kommunerna. Därtill 

påvisades ett behov av ytterligare insatser, både i form av fördjupade analyser och ytterligare 

samverkansaktiviteter samt finansiering för utbyggnad. Förutom fortsatt utbyggnad av fiber ansågs 

bättre mobiltäckning, ökad redundans och driftsäkerhet samt anslutningar till fritidshusen vara särskilt 

viktiga områden.  

Sammantaget är det en bra tidpunkt för en handlingsplan för digital infrastruktur för Värmland. Vi utgår 

från den situation som råder vid utgången av 2021 och arbetar mot nya bredbandsmål för Värmland 

med sikte på 2030. Handlingsplanens genomförande sträcker sig fram till och med år 2025 med årliga 

uppföljningar och utvärderingar. 

Handlingsplanen för digital infrastruktur är framtagen av Verksamhetsområde Regional Utveckling. 

Arbetet har skett i bred i samverkan och dialog internt inom regionen samt med kommuner, 

marknadsaktörer, medborgare och företag. En närmare beskrivning av genomförandet finns i bilaga 1.  

1.1 Definitioner 
Digital infrastruktur avser fysiska ledningar, som bland annat kablar, master och basstationer, det vill 

säga det som transporterar data. Begreppet digital infrastruktur är teknikneutralt och innefattar både 

trådbundna och trådlösa tekniker.  

Med ändamålsenlig digital infrastruktur avses att infrastrukturen ska motsvara användarnas behov av 

uppkoppling. 

Med hushåll avses stadigvarande bostäder där minst en person är folkbokförd. 

Företag likställs med ett fast verksamhetsställe och definieras som den stadigvarande adress från 

vilken en privatperson eller en juridisk person bedriver en verksamhet. 

 
1 Ett pilotprojekt inom ramen för Bredbandsforum 
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Med fritidshus avses småhus där ingen person är folkbokförd. 

Med anslutningsgrad avses skillnaden mellan hur många byggnader som är faktiskt anslutna till fiber 

jämfört med hur många som har tillgång till fiber i absolut närhet.  

Med vita fläckar avses områden som saknar tillgång till digital infrastruktur.  

I den här handlingsplanen används SCB:s definition av tätorter, småorter och landsbygder. Det 

överensstämmer med hur PTS redovisar bredbandsstatistik. 

Faktisk tillgång (homes connected eller HC) betyder att ett hushåll eller ett arbetsställe finns i en 

byggnad som är ansluten till ett bredbandsnät. 

Absolut närhet (homes passed eller HP) betyder att ett hushåll eller ett arbetsställe kan anslutas till ett 

bredbandsnät inom rimlig tid och till en skälig anslutningsavgift. 

En mer detaljerad beskrivning av begreppen faktisk tillgång till, absolut närhet till samt definition av 

mobiltäckning finns i Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021.   
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2. Nuläge 
Enligt Post- och telestyrelsens (PTS) senaste kartläggning, från oktober 2021, saknade 18 procent av 

hushållen i Värmlands län tillgång till snabbt bredband i sin bostad och i landsbygderna var samma 

siffra 30 procent. Det motsvarar sammantaget drygt 24 300 hushåll varav tre fjärdedelar finns på 

landsbygderna. Det finns stora skillnader mellan kommunerna där det skiljer över 30 procentenheter 

mellan den kommun som har den bästa respektive sämsta utbyggnaden av fast bredband.2  

Användningen av mobila terminaler och därmed mobilnäten ökar snabbt. Förutom den privata 

användningen är uppkopplade mobila terminaler ett allt viktigare verktyg i många branscher och 

verksamheter. Vid en jämförelse av mobiltäckningen med övriga län hamnar Värmland på plats 15 av 

21.3 Mellan kommunerna i länet finns det påtagliga skillnader vad gäller framför allt yttäckning för 

mobila datatjänster med högre hastigheter. 

De geografiska och demografiska förutsättningarna ger Värmland större utmaningar vid utbyggnad av 

digital infrastruktur jämfört med många andra län. I Värmland bor det drygt 280 000 personer fördelat 

på nästan 140 000 hushåll. Av dessa hushåll finns 19 procent i landsbygder4. Endast Gotland och 

Jämtland har en högre andel hushåll på landsbygderna. Värmlands yta uppgår till 17 519 km² och 

befolkningstätheten är 16,1 invånare per km², endast 6 län har lägre befolkningstäthet än Värmland.  

Utbyggnaden ska i första hand ske genom kommersiella marknadskrafter, vilket motsvarar områden 

där det finns ett tillräckligt stort ekonomiskt underlag för marknadsaktörer. Ju lägre befolkningstäthet 

desto längre avstånd och därmed en sämre ekonomisk kalkyl för infrastrukturinvesteringar. 

Utbyggnaden av fiber har emellertid kunnat påskyndats i Värmland med hjälp av offentlig finansiering 

som ERUF, Landsbygdsprogrammet, Kanalisationsstödet, PTS bredbandsstöd samt att regionen och 

kommunerna har tillskjutit medel. Finansieringen har varit avgörande för Värmlands utveckling men 

det behövs ytterligare medel.    

2.1 Behovet av digital infrastruktur 
I arbetet med handlingsplanen bekräftas att tillgång till både fast och mobil digital infrastruktur blir allt 

viktigare för Värmlands invånare och företagare men även för att kommuner och regionen ska kunna 

modernisera och effektivisera sina egna verksamheter. En individundersökning genomförd i maj 2021 

visade att i stort sett alla som svarade på enkäten hade tillgång till internet i någon form samt att nio 

av tio värmlänningar ansåg att internet är viktigt/mycket viktigt i privatlivet. Allra viktigast med internet 

var det för åldern 18 till 45 år. Av de tillfrågande ville 8 procent ha fiber men kunde inte få och för 

boende på landsbygderna var motsvarande siffra 16 procent. 4 av 10 tyckte att bredbandet ibland var 

för långsamt och de yngre åldersgrupperna var generellt mer missnöjda med sin uppkoppling än de 

äldre. 

Även näringslivet genomgår en omfattande digitalisering. En kvalitativ företagsstudie genomförd i 

Värmland under hösten 2021 visade på ett stort beroende till digital infrastruktur. Samtliga företag 

uppgav att en fungerande uppkoppling var mycket viktig och att till och med korta avbrott på några 

timmar innebar stora störningar i verksamheten. Från att tidigare främst varit ett stöd till 

kärnverksamheten är digital infrastruktur nu en integrerad del av kärnverksamheten. Studien visade 

också att behovet av digital infrastruktur kommer att öka väsentligt, både fast och trådlöst. Särskilt 

tydligt var att betydelsen av mobilnäten förväntas öka relativt mer. Den snabba utvecklingstakten 

fanns oavsett bransch och digitalisering betraktades som en förutsättning för företagens 

konkurrenskraft, idag och i framtiden. 

Digitalisering är både en samhällsutmaning och en möjlighet för den modernisering och effektivisering 

som är nödvändigt för kommuner och regioner. Digitalisering kommer få ökad betydelse inom en 

mängd områden såsom framtidens kollektivtrafik och hållbart resande, kultur och bildning, 

välfärdsteknik, utbildning och kompetensförsörjning. Det handlar om att kunna nå individer var de än 

befinner sig, styra och övervaka funktioner/saker och att samla in data som stöd för ökad förståelse 

 
2 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021 PTS-ER-2022:19 
3 Ibid 
4 Enligt SCB:s definition av landsbygder 
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och förändring. Digitalisering och digital infrastruktur är också en nödvändighet för att följa 

hållbarhetsdimensionerna och flera mål i Agenda 2030.  

2.2 Betydelsen för utvecklingsförmågan 
Värmland har mycket att erbjuda i såväl i städerna som landsbygderna och hela Värmland ska vara en 

plats där människor vill bo. De senaste åren har efterfrågan på bostäder i landsbygderna och i 

småorter ökat och pandemin förstärkte trenden ytterligare. Efterfrågan på bostäder förutsätter dock att 

man kan möta upp med attraktiva livsmiljöer. Platser där tillgången till digital infrastruktur brister är inte 

lika attraktiva och kan inte dra nytta av de nya livstrenderna. Vi behöver därför stärka den digitala 

tillgängligheten med utbyggnad och samlingsplatser På så sätt ökar vi tillgången till service, kultur och 

sociala kontakter via digitala möten. Utbyggnaden bidrar också till minskat resande och utökad 

arbetsmarknad. 

Arbetsmarknaden i Värmland är stark med en ökad sysselsättning. Arbetskraften minskar dock och 

många företag behöver kompetenser som de arbetssökande saknar. Det får konsekvenser på 

företagens möjlighet att växa. Med digitaliseringens möjligheter kan en arbetsmarknadsregion göras 

större och ju större en arbetsmarknadsregion är desto lättare är det att matcha utbud och efterfrågan. I 

förlängningen stimulerar större arbetsmarknadsregioner också till utbildning och ny kunskap. Tekniken 

för att kunna arbeta på distans har funnits länge men det var först med pandemin som det tog fart 

ordentligt. Det finns för- och nackdelar med distansarbete men enligt flera studier önskar de flesta en 

större flexibilitet än före pandemin. Många upplever att minskad restid och större valfrihet i boendet 

har minskat stressen och gjort det enklare att få vardagen att gå ihop. Ökade möjligheter till 

distansarbete skapar inte bara nya förutsättningar för individen, det skapar nya förutsättningar för hela 

arbetsmarknaden och för en regions utveckling. Arbetspendlingen mellan Värmland och Norge är 

redan idag betydande och den växande arbetsmarknad i Oslo kan vara en stor tillgång om 

möjligheterna till distansarbete stärks.  

2.3 Digital infrastruktur i länet  
Nedan har vi illustrerat utvecklingen av fiberutbyggnaden i Värmland från år 2015. Samtliga 
kommuner har utvecklats positivt. Även skillnaderna mellan den kommun med högst respektive lägst 
fiberpenetration har minskat sedan 2015 då den var ca 60 procentenheter medan den år 2021 var 33 
procentenheter. Det är dock fortfarande en betydande skillnad. Vi kan också notera att flera av länets 
kommuner hade en avmattad tillväxt under de senast åren.  
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Bild 1: Fiberpenetrationen i Värmlands län under perioden 2015-2021, oktober 2021. Källa: PTS 
mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021 PTS-ER-2022:19. 

 

Nedanstående diagram visar faktisk tillgång (kallas även Homes connected – HC) till 100 Mbit/s 
respektive absolut närhet (kallas även Homes passed – HP) till 1 Gbit/s i oktober 2021. Jämför vi 
länets utbyggnadsgrad med riket som helhet ligger länet något lägre, särskilt vad gäller faktisk tillgång 
(blå stapel). 

Störst skillnad finns mellan å ena sidan Hammarö och Karlstad som kommit längst och å andra sidan 
Filipstad och Forshaga som har betydligt lägre utbyggnadsgrad. En utjämning mellan kommunerna 
behövs och en viktig målsättning är att skillnaderna mellan kommunerna inte bör vara större än 10 – 
15 procent år 2025, vad gäller faktisk tillgång och absolut närhet. 
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Bild 2: Tillgång till fast infrastruktur i Värmland, oktober 2021. Källa: PTS mobiltäcknings- och 
bredbandskartläggning 2021 PTS-ER-2022:19. 

 

2.4 Utbyggnad landsbygder 
Förutom goda förutsättningar i samtliga kommuner är det viktigt med likvärdiga förutsättningar mellan 
landsbygder och tätorter. Utvecklingen av fibernäten är ännu mer varierande än på totalnivån. Av bild 
3 kan vi se att fiberutvecklingen på landsbygderna började relativt tidigt i några kommuner. Dessa 
kommuner har inte ökat lika mycket som övriga de senaste åren. Några kommuner hade kommit i 
gång ganska bra redan år 2015 och har under de senaste åren utvecklats väldigt starkt. Till denna 
statistik ska dock läggas till projekt som är under utbyggnad, dessa sker både på kommersiell basis 
och genom stödfinansierad5 utbyggnad. Filipstad, Storfors, Kristinehamn, Eda, Torsby och Hagfors 
har erhållit betydande bredbandsstöd under de senaste åren och kommer utvecklas positivt framöver. 
Den pågående utbyggnaden uppskattas bidra till ytterligare ca 1 000 byggnader varav ca en tredjedel 
är permanenthushåll. För att skapa en tillgänglig region med jämlika villkor är det dock viktigt att 
särskilt analysera och fortsätta utjämna skillnaderna. 

Skillnaden mellan den kommun med högst respektive lägst fiberpenetration på landsbygderna har 
minskat något sedan 2015 då den var ca 70 procentenheter. I förhållande till genomsnittet i Värmland 
har fältet blivit mer samlat men skillnaderna är fortfarande betydande.  

 

 

 
5 Via ERUF, Landsbygdsprogrammet samt PTS bredbandsstöd 2020 och 2021. 
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Bild 3: Fiberpenetrationen i Värmlands län under perioden 2015-2021, oktober 2021. Källa: PTS 
mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021 PTS-ER-2022:19. 

 

30 procent av länet hushåll på landsbygderna saknar faktisk tillgång till 100 Mbit/s. Även skillnaderna 
mellan kommunerna är större.  

Noteras bör dock att länet som helhet har en högre utbyggnadsgrad i landsbygderna än i riket som 
helhet, 63 procent jämfört med 70 procent i Värmland. En avgörande anledning är de riktade 
insatserna som gjorts i landsbygderna under många år. Det har bidragit till att de flesta hushåll och 
företag fått ett erbjudande om att ansluta sig till ett fibernät. Det innebär i sin tur att en stor andel av 
kvarvarande hushåll och företag befinner sig i redan utbyggda områden och därmed ingår i den så 
kallade eftermarknaden eller att de befinner sig på ett långt avstånd till närmaste fibernät.  

Observera att det mellan vissa år, för vissa kommuner, är en negativ utveckling. Den vanligaste 
orsaken är att nätägare utgått från att utbyggnaden i ett område skulle vara klar tidigare än vad den 
sedan blivit, av olika anledningar. I handlingsplanen utgår vi från den officiella statistiken. 
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Bild 4: Tillgång till fast infrastruktur i Värmland i landsbygderna, oktober 2021. Källa: PTS 
mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021 PTS-ER-2022:19.  

2.5 Utbyggnad tätorter 
I tätorterna har utbyggnaden av fiber kommit betydligt längre än i landsbygderna men behöver 
fortsätta även där. Ingen kommun har än så länge nått målet om 100 Mbit/s till 95 procent av 
hushållen, faktiskt anslutna, även om både Hammarö och Karlstad är nära. Det är de enda 
kommunerna som har över 90 procent anslutningsgrad i tätorterna. Storfors, Forshaga och Filipstad 
har en anslutningsgrad på strax under 70 procent i tätorterna. Länets utbyggnad i tätorterna är lägre 
än riket som helhet, 85,2 procent för länet kan jämföras med 91,5 procent för hela landet. 

Det ser bättre ut vad gäller målet om 1 Gbit/s till 98 procent i absolut närhet, där har 9 av länets 
kommuner nått över 98 procent. Här följer länet också i stort sett utbyggnaden i hela landet. En 
utmaning i Värmland är således att höja anslutningsgraden, det vill säga att gå från att ha fiber i 
absolut närhet till att bli faktisk ansluten. Vår målsättning är att skillnaden mellan faktisk tillgång och 
absolut närhet ska vara högst 10 procentenheter år 2025. För att nå det behövs framför allt 
efterfrågestimulerande insatser. 
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Bild 5: Tillgång till fast infrastruktur i Värmland i tätorterna, oktober 2021. Källa: PTS mobiltäcknings- 
och bredbandskartläggning 2021 PTS-ER-2022:19.  

 

2.6 Utbyggnad fritidshus 
Utbyggnaden av den fasta digitala infrastrukturen har haft ett fokus på permanentboende, bland annat 
är regeringens bredbandsmål endast inriktat på permanenthushåll. Att fritidshus också ansluts i högre 
utsträckning är emellertid positivt för länet. Tidigare jämförelser visar att efterfrågan på fiber till 
fritidshus var ungefär hälften jämfört med till permanentboende på landsbygderna, i Värmland. 
Möjlighet till flexibelt boende och större utnyttjande av sitt fritidshus gjorde emellertid att efterfrågan 
ökade under pandemin. Besöksnäringen är stadigt växande i Värmland och de dryga 27 200 
fritidshusen (merparten ligger på landsbygderna) är en stor tillgång för länet och kan vara avgörande 
för att ett fiberprojekt ska kunna genomföras. Om det dessutom bidrar till att fritidshusen utnyttjas mer 
är det positivt för länets attraktivitet och näringsliv i stort. I det regionala bredbandslyftet lyftes just 
anslutning av fritidshusen som särskilt viktiga för länets utveckling. 

2.7 Mobiltäckning 
Även mobiltäckningen präglas av betydande skillnader mellan kommunerna. Vad gäller yttäckning av 
mobilnät med lägre kapacitet, det vill säga yttäckning för mobila datatjänster på högst 10 Mbit/s ser 
det ganska bra ut. Sämst yttäckning finns i Sunne, Hagfors, Eda och Arvika. Större utmaningar finns 
när det gäller yttäckning för kapaciteter på minst 30 Mbit/s, framför allt i Storfors, Grums, Filipstad och 
Hagfors. Utnyttjandet av mobilnäten ökar snabbt och en mängd studier visar på att utvecklingen 
kommer fortsätta, inte minst genom utbyggnaden och användningen av 5G. Företagens behov av att 
koppla upp enheter, styra och övervaka på distans samt utveckling av tjänster för mobila terminaler 
gör att mobilnäten får en viktigare roll i näringslivets utveckling. Det är viktigt att Värmland agerar för 
förbättrad mobiltäckning, framför allt 4G och 5G. Det är också viktigt att säkerställa att nedläggningen 
av 2G- och 3G-näten ersätts av de modernare teknikerna.    
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Bild 6: Yttäckning mobila datatjänster i Värmland, oktober 2021. Källa: PTS mobiltäcknings- och 
bredbandskartläggning 2021 PTS-ER-2022:19.  

Yttäckning är ett sätt att betrakta mobilnätens utbredning, regeringens mål om tillgång till stabila 
mobila tjänster av god kvalitet där man normalt befinner sig är ett annat. I PTS översättning av målet 
ingår endast en liten del av yttäckningen. Av den yta som PTS definierat motsvarar en yta på 850 km² 
i Värmlands län vilket utgör 4,8 procent av Värmlands totala yta.6 I PTS uppföljning av regeringens 
bredbandsstrategi7 konstaterar myndigheten att mobiltäckningsmålet inte kommer nås för riket och av 
nedanstående diagram kan vi konstatera att målet inte heller kommer nås för Värmland. Under 2021 
hade 91 procent av de jämförda områdena i Värmland tillgång till mobila tjänster som uppfyller 2023-
målet. Var för sig når inga kommuner i länet full mobiltäckning i områden där man normalt befinner 
sig. Skillnaderna inom regionen är dock förhållandevis små. Munkfors har högst täckning i de jämförda 
områdena (97,4 procent), medan Hagfors har lägst (83,3 procent). Rikssnittet låg år 2021 på 
93 procent.  

 

  

 
6 Regionfakta: Värmlands län omfattar 17 519 km² 
PTS: Mobiltäckningsmålet omfattar 850 km² i Värmlands län 
7 PTS: Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2021 slutrapport PTS-ER-2021:26 
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Bild 7: Mobiltäckning relativt mobiltäckningsmålet i regeringens bredbandsstrategi, oktober 2021. 
Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021 PTS-ER-2022:19.  

Den sammanfattande slutsatsen av nuläget är att fiberutbyggnaden i Värmland ligger bra till i 

landsbygderna men sämre till på totalen och i tätorter, relativt andra län. Värmland har också en 

relativt stor skillnad mellan faktiskt anslutna (homes connected) och i absolut närhet (homes passed) 

vilket kan skapa problem när samhället digitaliseras. Ju högre anslutningsgrad, desto högre 

verkningsgrad av befintliga nät och större möjligheter att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. 

Mobiltäckningen behöver förbättras i samtliga kommuner. 

2.8 Marknadens karaktäristik 
Utbyggnad av digital infrastruktur ska i första hand ske genom marknadens aktörer. I Värmland finns 

det över 20 nätägare i form av kommunala stadsnät, nationella nätägare, lokala fiberföreningar samt 

mobiloperatörer. Sju kommunala stadsnät samverkar också genom det gemensamma bolaget MittNät 

AB8. Syftet med samarbetet är att främja fiberutbyggnaden till kommuninvånarna. I de flesta 

kommuner finns fler än en aktiv nätägare och i många kommuner är det olika aktörer som är aktiva i 

tätorter respektive landsbygder. Nätägarna har olika strategier och även kommunerna i länet har valt 

olika strategier där vissa har ett kommunalt ägt stadsnät medan andra utgår från att utbyggnaden ska 

ske via privata aktörer. Vissa kommuner har aktivt främjat utvecklingen av fiberföreningar i 

landsbygderna och andra inte. Det finns regioner där så gott som alla kommuner har snarlika 

strategier och arbetar på samma sätt med frågan. Värmland är inte en av dessa regioner. 

Förutsättningarna och utmaningarna skiljer sig mycket åt mellan Värmlands olika kommuner. Ibland 

kan ett insatsområde beröra samtliga kommuner, ibland ett kluster av kommuner och ibland en enskild 

kommun. Oavsett val av strategi är samverkan och goda relationer med nätägarna på lokal och 

regional nivå mycket viktig. En handlingsplan för länet behöver främja fortsatta goda relationer till 

samtliga nätägare och ta hänsyn till Värmlands kommuners olika strategiska inriktningar.  

Mobilnäten etableras huvudsakligen genom de fyra nationella mobiloperatörerna. Täckningen varierar 

beroende på operatörer och mellan olika platser. Mobiloperatörernas strategier skiljer sig på många 

 
8 MittNät AB är ett samägt dotterbolag till sju kommunala stadsnät i Värmland (Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Munkfors, 
Kil och Årjäng) samt Vansbro i Dalarna och Åmål i Dalsland. 
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sätt från fiberoperatörer och utgår i större utsträckning från ett nationellt perspektiv. Närvaron och 

samarbetet på lokal och regional nivå är inte strukturerad på samma sätt. Givet behovet av förbättrad 

yttäckning i länet är det viktigt att samverkansformer etableras. Regionen och kommunernas roll är 

framför allt att kartlägga och påtala behov, stötta i planprocesser och upplåta utrymme i byggnader 

och mark för etablering av master och siter samt att säkerställa att fiber finns fram till masterna. 

3. Utmaningar i Värmland 
Handlingsplanen baseras på en omfattande informationsinsamling och dialog med en mängd aktörer. 

Det har funnits en samsyn kring vilka de största utmaningarna är för en vidare utveckling av den 

digitala infrastrukturen och därmed var fokus i arbetet bör vara. Nedan har vi listat dessa utmaningar. 

Efteranslutningar i redan utbyggda områden 

Drivkraften i fiberutbyggnaden har varit stor i Värmland och givet våra förutsättningar har vi kommit 

långt. Det finns få obearbetade områden som helt saknar fiber och majoriteten av invånarna i länet har 

fått ett erbjudande. Det finns således en stor potential i förtätningar i redan utbyggda områden, så 

kallade efteranslutningar. Enligt kommunerna själva är efteranslutningar den allra största utmaningen 

för vidare utbyggnad. Svårigheten ligger i att det är relativt kostsamt att ansluta enstaka kunder i 

efterhand framför allt i landsbygderna, otillräcklig efterfrågan från slutkunderna och att det i stort sett 

bara är den befintliga nätägaren som kan ta sig an utmaningen. Den förstärks ytterligare av att redan 

utbyggda områden haft svårare att konkurrera om PTS bredbandsstöd. Dialog med befintliga 

nätägare, stimulans av efterfrågan samt påverkan mot offentliga stödmodeller som bättre löser dessa 

problem är viktiga insatser. 

Mobiltäckning och utbyggnaden av 5G  

Mobiltäckningen brister i flera områden spridda över länet. Tyvärr sammanfaller ofta områden med 

bristande mobiltäckning med områden med bristande fiberutbyggnad. Kundunderlaget är inte 

tillräckligt för kommersiell utbyggnad. Region Värmland har tillsammans med Bredbandsforum drivit 

ett pilotprojekt kring samverkan för bättre mobiltäckning med resultatet att de flesta områden som 

berörs inte kommer få bättre täckning utan offentlig finansiering. Problemet riskerar att bli större de 

närmaste åren inte minst genom regionens eget ökade behov inom trafikförsörjning, nära vård, 

näringslivsutveckling med mera. Det är också en utmaning för länet att få en snabb utbyggnad av 

nästa generations mobilnät, 5G. Dialog med befintliga mobiloperatörer, behovskartläggningar samt 

påverkan för offentliga stödmodeller som omfattar mobiltäckning är viktiga insatser. 

Driftsäkerhet och robusthet  

Samhällets digitalisering förutsätter tillförlitlig digital infrastruktur och kraven kommer att behöva 

skärpas successivt. Det handlar inte bara om driftsäkerhet och robusthet av fysisk infrastruktur utan 

även mjuk infrastruktur. Det är också viktigt att säkerställa redundanta förbindelser på många platser. 

Tillförlitlig infrastruktur ökar i betydelse, vilket har drivits på av pandemin, den snabba ökningen av 

cyberkriminalitet och nu det oroliga världsläget. De nationella regleringarna ställer krav på nätägarna 

vad gäller driftsäkerhet och robusthet, bland annat PTS driftsäkerhetsföreskrifter9. Reglerna varierar 

mellan olika aktörer och uppdateras kontinuerligt. En ökad förståelse för behovet och att diskutera 

detta med nätägare och myndigheter är viktiga insatser tillsammans med att följa vad som händer på 

nationell och EU-nivå. Dessutom kan regionen och kommunerna höja sina egna krav i samband med 

utbyggnad och upphandlingar. 

Särskilt dyra anslutningar och alternativ teknik 

I flera kommuner finns det hushåll och företag som får en så hög anslutningskostnad för fiber att 

slutkunden och ibland till och med nätägaren måste tacka nej. Anslutningarna kan till och med vara så 

kostsamma att det skulle krävas oskäligt höga stödnivåer för att realisera en fiberutbyggnad. Det här 

är ett problem för de som berörs, särskilt eftersom det också ofta är i områden som har dålig 

mobiltäckning. Utformningen av de nationella stödprogrammen adresserar inte dessa slutanvändare 

 
9 PTSFS 2020:1 - Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftsäkerhet 
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och andra lösningar behövs. Möjligheterna att använda alternativa tekniker behöver utvärderas 

tillsammans med leverantörerna inklusive möjligheterna till offentligt stöd. 

Teknikskiften 

Kopparnätet och mobilnäten med 2G (GSM) och 3G-teknik är under avveckling. Det påverkar länet på 

olika sätt och utvecklingen behöver följas. Viktigt är att kartlägga hur många användare som berörs 

och att säkerställa att de kan skifta till annan infrastruktur samt att inga nya vita fläckar uppstår. Det är 

också viktigt att säkerställa att befintlig utrustning fortsätter att fungera. 

Avveckling av kopparnätet (telefonnätet) 

Det gamla, fasta telefonnätet, som till stora delar ägs av Telia, kommer att ersättas med fiber eller 

mobil teknik.10 Enligt Telia ska kopparnätet vara avvecklat senast 2026. Avvecklingen av kopparnätet 

har pågått under några år med fokus på landsbygderna och nu kommer avvecklingen ske även i 

tätorterna. Det här påverkar drygt 19 000 abonnenter i Värmland och alternativa lösningar behöver 

säkerställas.  

Avveckling av 2G- och 3G-näten  

Senast i slutet av 2025 förväntas 2G- och 3G-näten att ha fasats ut. Alla tjänster via 2G eller 3G 

kommer att sluta att fungera när näten stängs ned både tal- och data.11 Användarna behöver med 

anledning av det byta till utrustning som fungerar över 4G- och 5G-nät. Det är än så länge oklart om 

byte till den nya tekniken kommer påverka täckningen och i så fall i vilken utsträckning. 

Täckning till alla 

Digital infrastruktur ska finnas tillgängligt ur ett tekniskt perspektiv men alla medborgare ska också ha 

ekonomisk möjlighet att ta del av tjänsterna, åtminstone på en grundläggande nivå. Nuvarande SOT-

nivå12 är 10 Mbit/s och säkerställer fysisk tillgång till en grundläggande anslutning till internet. Det är 

också viktigt att bredband anser vara en tjänst ur ett socioekonomiskt perspektiv. Både SOT-nivå och 

hur tillgången till en anslutning ska kunna garanteras behöver ses över och är en fråga som regionen 

ska arbeta med tillsammans med kommunerna.  

Digital delaktighet 

Parallellt med bättre täckning behöver anslutningsgraden i befintliga nät öka. Det är först när 

infrastrukturen används som digital delaktighet och nyttan med digitaliseringens möjligheter nås. Att 

möjliggöra digital delaktighet är också en viktig del i Värmlandsstrategin.13 För många kommuner är 

bristande efterfrågan den främsta anledningen till att utbyggnaden avstannat. Det beror i sin tur ofta 

på bristande förmåga och kunskap samt ekonomiska begränsningar. Viktiga insatser är att höja den 

allmänna kunskapsnivån och sprida nyttan med digitalisering. Samordning av eventuella insatser bör 

ske med den regionala digitaliseringskoordinatorn vilken har huvudansvaret för digital delaktighet. 

 

  

 
10 https://pts.se/teknikskifte 
11 Ibid 
12 Samhällsomfattande tjänster 
13 Insatsområde Social sammanhållning 
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4. Mål för digital infrastruktur 
Vårt övergripande mål är att alla hushåll och företag ska ha tillgång till ändamålsenlig digital 

infrastruktur. Med ändamålsenlig menar vi att alla ska ha tillgång till den digitala infrastruktur som 

behövs för att kunna leva och verka digitalt i hela länet vid given tidpunkt. Vår långsiktiga målsättning 

följer EU:s digitala mål för 2030 om att alla hushåll ska ha tillgång till gigabit-anslutning samt att alla 

befolkade områden ska ha 5G-täckning, men för att nå dit behövs delmål.  

När det gäller den digitala delaktigheten fokuserar vi på förutsättningarna för delaktighet, alltså om 

hushåll och arbetsplatser har möjlighet att nyttja tekniken. Enligt regeringens målsättning bör 98 

procent av hushåll och företag ha tillgång till 1 Gbit/s i sin absoluta närhet år 2025. Resterande 1,9 

procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 

2025. Region Värmland anser att dessa delmål ska gälla även för Värmlands län.  

Samtidigt är det viktigt att nå en hög anslutningsgrad vilket är en förutsättning för att nå en hög 

verkningsgrad av utbyggda nät samt nyttan med digitalisering. Därför siktar region Värmland mot att 

90 procent av alla hushåll och företag bör ha faktisk tillgång till 1 Gbit/s år 2025. Målet är utmanande 

då det förutsätter att slutanvändarna väljer att ansluta sig.  

Länet karaktäriseras av att en stor andel av befolkningen bor i landsbygderna.14 Det medför att 

förutsättningarna för fortsatt utbyggnad ser olika ut. En utjämning mellan kommunerna behövs dock 

och en viktig målsättning är att skillnaderna mellan kommunerna inte bör vara större än 10 – 15 

procent år 2025, vad gäller såväl faktisk tillgång som absolut närhet.  

Var vi än bor eller verkar i länet är inkludering Värmlands utgångspunkt. För landsbygderna är tillgång 

till digital infrastruktur en nödvändighet för att så kan ske. Regionen har därför som mål att skillnaden i 

tillgången på fast infrastruktur ska vara högst 10 procentenheter mellan tätorter och landsbygder 

2025. Det gäller för både faktisk tillgång och i absolut närhet, i oktober 2021 var skillnaden 15 

respektive 13 procentenheter.  

Fritidshusens anslutningsgrad är idag ca hälften av anslutningsgraden på landsbygderna. Målet är att 

den relationen ska gälla även fortsättningsvis, som lägst.   

Det nationella målet är att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt 

befinner sig senast år 2023. Det kvalitativa målet är relevant även för Värmlands län. Målet kommer 

dock inte nås, varken nationellt eller i Värmland. Regionen siktar därför in sig på att nå målet 2025. 

Dessutom ska samtliga 68 tätorter15 i Värmland ha 5G-täckning för datatjänster på minst 100 Mbit/s år 

2025. 

 
  

  

 
14 SCB: Statistik från 2021 visar att 79 procent bor i tätorter i Värmland och 21 procent i landsbygder. 
15 SCB: Definition på statistisk tätort: Sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. 
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5. Måluppfyllelse och prognos 
 
 

 
Bild 8: Täckning relativt mobiltäckningsmålet enligt PTS definition, per län 2021. Källa: PTS 
mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021 PTS-ER-2022:19 
 
 
Som nämndes tidigare uppfyllde 91 procent av målytan i Värmlands län mobiltäckningsmålet, enligt 
PTS definition. Regeringens nuvarande mobilmål avser 2023 och förhoppningsvis kommer ett nytt mål 
snart att antas. I ovanstående diagram framgår hur Värmlands län ligger till relativt övriga län, plats 15 
av 21 län. De främsta orsakerna till skillnaderna mellan länens mobiltäckning relativt målet är 
variationer i tätheten i antalet mobilmaster i olika delar av landet, samt att den aktiva utrustningen i 
näten ofta uppgraderas först i områden med högst befolkningsdensitet. En viss förbättring kommer att 
ske i Värmland då ytterligare 12 master etableras som en följd av befintliga tillståndsvillkor i 700 MHz-
bandet, 9 av dessa master driftsattes under första kvartalet 2022. Effekterna av dessa är viktiga att 
följa upp. Utöver dessa är förväntningarna om en fortsatt marknadsdriven utbyggnad av mobilnäten 
låga. Emellertid kan vissa förändringar av befintliga nät ske till följd av 2G/3G-nedläggningen samt 
utbyggnaden av 5G och uppgraderingar av 4G. Sådana eventuella positiva eller negativa förändringar 
i täckning och kapacitet är än så länge oklara och ett område regionen behöver bevaka. 
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Bild 9: Utbyggnadsgrad, prognos från och med 2022 till och med 2025, förutsatt avveckling av 
kopparnätet i stora delar av tätorterna. 
 
 
Länet behöver en fortsatt utbyggnad av fiber för att nå sina mål och fler som faktiskt ansluter sig till de 
nät som finns. Det finns fortfarande en efterfrågepotential i såväl tätorter som landsbygder. Givet 
nuvarande förutsättningar bedömer vi att den största tillväxten kommer att komma i tätorterna fram till 
och med 2025. Vi har antagit en tillväxt genom fortsatt stark efterfrågan på fiber, särskilt genom att 
kopparnätet läggs ner och att en stor andel av dessa går över till fiber under perioden. Det genererar 
fler anslutningar både i närheten och i faktiskt anslutna. Vi bedömer därmed också att skillnaden 
mellan dem minskar från nuvarande 16 procentenheter (2021) till 10 procentenheter år 2025. Olika 
insatser kommer behövas för att nå dit, framför allt efterfrågestimulerande insatser riktade mot 
slutkunderna där nätägarna engagerar sig tillsammans med kommuner och regionen. 
 
Under perioden 2015 – 2021 har länet haft en bra tillväxt av fiber på landsbygderna. Det har bland 
annat funnits en förmåga att omsätta stöd från landsbygdsprogrammet, i flera fall kompletterade med 
kommunala satsningar för utbyggnad av accessnät till slutkundsanslutningar. Tidigare har det i stora 
delar av Värmlands landsbygder saknats ortssammanbindande nät vilket fick följden att incitament och 
förutsättningar för en kommersiell utbyggnad av accessnät saknades. Genom de ERUF-finansierade 
bredbandsprojekten har länet åtgärdat tidigare avsaknad av ortssammanbindande nät. Flera 
kommuner har dessutom gjort kompletterande investeringar i ortssammanbindande nät.  
 
Tillväxten på landsbygderna ser dock ut att avstanna genom att Värmland har svårt att få ta del av 
nuvarande bredbandsstöd och att de kommersiella krafterna inte förmår att bygga vidare på 
landsbygderna. Den här utmaningen behöver prioriteras i det fortsatta arbetet. En något mindre 
skillnad mellan faktiskt anslutna och absolut närhet bedöms som rimlig till följd av viss förtätning även 
på landsbygderna.  
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Bild 10: Täckning relativt mobiltäckningsmålet enligt PTS definition, per län 2021. Källa: PTS 
mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021 PTS-ER-2022:19 
 
 
 

6. Önskvärda effekter 
För att kunna använda digitaliseringens möjligheter behövs behovsstyrd digital infrastruktur. Vår 

kartläggning visar att det är få som helt saknar tillgång till en anslutning, däremot möter inte tillgången 

behoven på alla ställen och framför allt inte de framtida behoven.  

6.1 Effekter på kort sikt 
Att bygga digital infrastruktur tar tid och positiva effekter nås framför allt på lång sikt. De kortsiktiga 

effekterna handlar om att nå förbättrad täckning och skapa bättre förutsättningar för fler att ansluta sig. 

På kort sikt ska fler ha tillgång till snabba uppkopplingar i sin absoluta närhet. Samtidigt kommer det 

också bidra till ökad anslutningsgrad. Genom målsättning och insatser i handlingsplanen tar regionen 

ett tydligare ledarskap och strukturerar arbetet ytterligare. Det kommer bidra till att dels bibehålla 

utbyggnadstakten för fiber i både landsbygderna och tätorterna, dels skapa former för att arbeta mer 

konkret med förbättrad mobiltäckning. En annan kortsiktig effekt är den sysselsättning och inköp av 

varor och tjänster som utbyggnaden i sig bidrar till. Den är ofta lokal och gynnar företagandet i länet. 

6.2 Effekter på lång sikt 
Nyttoeffekterna för samhället uppstår när digitala tjänster levereras över infrastrukturen. De positiva 

effekterna växer i takt med att fler nås av infrastrukturen och att färre är utan. För att möta invånarnas 

behov, locka till oss nya invånare och skapa långsiktigt attraktiva livsmiljöer behövs en modern digital 

infrastruktur som når alla. Det är också ett avgörande verktyg för att möjliggöra effektivisering och 

innovation i näringslivet och bidrar till den modernisering som offentlig sektor genomgår med allt fler 

digitala service- och välfärdstjänster. Med ambitiösa mål och en konkret handlingsplan bidrar vi till 

bättre förutsättningar för en omställning till ett digitalt samhälle och för regional hållbar utveckling.  

 

7. Regionens roll 
Region Värmland har ansvaret för att samordna och utveckla det regionala arbetet för hållbar 

utveckling i länet. Den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 är ett 

viktigt styrdokument som utgör inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken. I strategin lyfts 

särskilt betydelsen av digitalisering och tillgång till bredband med hög överföringskapacitet för 
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möjligheten att bo, leva och verka liksom för möjligheten att tillhandahålla en god samhällsservice i 

hela landet.  

Region Värmland har tagit ett stort ansvar för utbyggnaden av digital infrastruktur under många år och 

upprätthåller funktionen regional bredbandskoordinator. Under åren 2021-2025 finansieras detta 

delvis genom statliga anslag.16 Med uppdraget ingår att verka för övergripande samordning och 

samarbete i bredbandsfrågor. Uppdraget inbegriper såväl fast som mobil digital infrastruktur i syfte att 

bidra till att regeringens bredbandsmål uppnås. I uppdraget ingår följande uppgifter: 

• Verka främjande för att öka tillgång till effektiva, säkra och robusta elektroniska 

kommunikationer (bredband) i länen. 

• Ingå i och vid behov utveckla, regionala nätverk för kontinuerligt erfarenhetsutbyte, spridning 

av goda exempel och kommunikation för relevanta aktörer i frågor kopplade till bredband. 

• Hålla sig informerade samt sprida information inom länet om initiativ som är relevanta för 

uppdraget. 

• Främja länsöverskridande samarbeten kring bredbandsutbyggnad. 

• Upprätthålla en kontinuerlig kontakt med PTS, som utgör en stödfunktion för 

bredbandskoordinatorerna samt delta i det nätverk som PTS tillhandahåller. 

• Bistå PTS i redovisning av hur verksamheten som regional bredbandskoordinator bedrivits. 

• Vid behov samverka med PTS att sammanställa ett underlag, för att myndigheten ska kunna 

besluta om prioriterade byggnader inom de av PTS utpekade stödområdena i regionen.  

Regionens huvudansvar är att hålla sig informerade, sammanställa och sprida information till 

kommunerna samt arbeta nära de nationella och europeiska organen. I sin roll förmedlar regionen 

även kompetens och kontakter samt koordinerar insatser där kommuner och nätägare har 

gemensamma intressen. Ekosystemet kring digital infrastruktur omfattar olika aktörer och ett 

framgångsrikt arbete för regionen är beroende av en väl fungerande samverkan med övriga aktörer i 

det ekosystemet. 

 

 

Bild 11: Ekosystemet för regional samverkan inom digital infrastruktur. 

 
16 Regeringen: Erbjudande att upprätthålla funktion som regional bredbandskoordinator, Regeringsbeslut I2020/02966, 2020-11-
19  
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Ett resultat från det regionala Bredbandslyftet som genomfördes under 2020 var att digital infrastruktur 

är ett viktigt område för regionen att arbeta vidare med samt att det ansvar regionen hittills tagit är bra 

och bör fortsätta. Samtidigt efterfrågades en mer strategisk roll och ett tydligare ledarskap, i samråd 

med kommunerna, från regionens sida. Det efterfrågades fortsatta aktiviteter av olika karaktär som 

exempelvis fördjupade analyser och samverkande aktiviteter inom en mängd områden. Ett förslag var 

att regionen skulle välja ut några prioriterade områden och göra programaktiviteter kring dessa. Synen 

på regionens roll i Bredbandslyftet överensstämde också väl med vad som framkommit i arbetet med 

handlingsplanen. 

 

8. Verktyg och aktivitetsområden 
De aktiviteter som regionen bör prioritera ska utgå från utmaningarna och det ansvar regionen har i 

ekosystemet. För att lyckas med sin uppgift behöver det finnas en fungerande samverkan på lokal, 

regional och nationell nivå, tillgång till investeringsmedel för fortsatt utbyggnad och resurser och 

engagemang under flera år framåt. Följande verktyg ser vi som särskilt viktiga i regionens arbete med 

utmaningarna:  

• Kontaktpunkt för att främja, samordna och påverka utvecklingen av digital infrastruktur 

• Driva och delta i bredbandsnätverk med länets kommuner, nätverket för regionala 
bredbandskoordinatorer samt i bredbandssamverkan Mellansverige.  

• Kunskapsstöd och analys genom att kontinuerligt bevaka omvärldsförändringar och trender 
samt att sprida nya insikter till relevanta aktörer i ekosystemet.  

• Inhämta och kartlägga statistik kring utvecklingen av digital infrastruktur i länet, exempelvis 
stötta fördjupade GIS-analyser och genomföra egna marknadsundersökningar. 

• Kommunikationsinsatser för att sprida information till kommuner, invånare, näringsliv. 

• Säkerställa fortsatt finansiering av digital infrastruktur och att söka bredbandsstöd i Värmland.   
 

  

Bild 12: Regionens verktyg för att ta sig an arbetet med utmaningarna. 
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Givet de utmaningar och de verktyg regionen har till förfogande beskriver vi de aktivitetsområden som 

regionen bör prioritera under perioden. Noteras bör att förutsättningarna ändras snabbt och att det bör 

finnas utrymme att utvärdera och justera handlingsplanen därefter. 

Aktivitetsområde 1: Samarbete med och resurs för, kommunerna 

En fortsatt positiv utveckling av digital infrastruktur i länet förutsätter ett nära samarbete med 

kommunerna. Ett viktigt verktyg för regionen är att planera och leda kontinuerliga träffar för länets 

kommuner där ovan nämnda utmaningar diskuteras med målet att hitta konstruktiva lösningar, både 

det man själv kan genomföra och sådana som behöver lyftas till andra. Ett särskilt viktigt område 

under perioden är att stötta kommunerna i arbetet kring befintlig och kommande stödfinansierad 

utbyggnad. Andra specifika områden som ska hanteras i nätverket under perioden är:  

• Samordnande insatser för att lösa efteranslutningar. 

• Analys kring alternativ teknik för särskilt dyra anslutningar, bland annat FWA. 

• Kartlägga, följa och informera om nedläggningen av kopparnätet och 2G/3G-nedläggningen 
(teknikskiftet). 

• Följa och informera om 5G-utvecklingen, bland annat stöd till kommunerna i planprocessen för 
kommande 5G-utbyggnad. 

• GIS-analyser utifrån tillgänglig statistik  

• Kommunikationsinsatser kring nyttan med digital infrastruktur/digital delaktighet 

• Behovskartläggning kring driftsäkra och robust nät samt redundans 
 

I dialog med kommunerna kommer dessa områden att prioriteras och konkretiseras ytterligare i det 

fortsatta arbetet. Det är också viktigt att samarbeta med kommunerna relativt deras behov. Vissa 

frågor berör alla kommuner, andra berör kluster av kommuner och i vissa fall stöttar regionen bäst en 

enskild kommun. Kommunernas engagemang och resurser är en förutsättning för ett gott resultat i det 

här arbetet. 

Aktivitetsområde 2: Stödfinansierad utbyggnad 

En fortsatt utbyggnad i länet förutsätter ytterligare investeringar under många år framåt. De 

kommersiella investeringarna behöver kompletteras med offentlig finansiering och det är viktigt att 

Värmland får ta del av de offentliga medel som finns för utbyggnad av digital infrastruktur. En 

pågående fiberutbyggnad sker fortfarande med stöd från Landsbygdsprogrammet. Det är 

Länsstyrelsen som följer och utvärderar den utbyggnaden. Samverkan sker tillsammans med 

stödmottagare, kommuner och regionen.  

PTS bredbandsstöd infördes 2020 och statliga medel kommer tilldelas via stödprogrammet till och 

med 2025 enligt följande:  

• År 2020: tilldelades 4 län 136 mnkr, varav Värmlands län erhöll 24 mnkr.   

• År 2021: tilldelades drygt 1,5 mdkr, varav Värmlands län erhöll 13 mnkr. 

• År 2022: 1,3 mdkr tilldelas (beslutat). 

• År 2023: 700 mnkr tilldelas (budgetförslag). 

• År 2024: 700 mnkr tilldelas (budgetförslag). 

• År 2025: 600 mnkr tilldelas (budgetförslag).  
 

PTS bredbandsstöd tilldelas för närvarande i konkurrens med projekt i tre storregioner (Götaland, 

Svealand, Norrland). Värmland tillhör Svealand. Utbyggnadsprojekt i länet har dock inte varit så 

konkurrenskraftiga. Både fler som söker och fler konkurrenskraftiga projekt kommer att behövas om 

länet ska få en större andel av stödet. Regionens bidrar i processen gentemot PTS, kommuner och 

nätägare genom att stötta aktörer i ansökningsprocessen samt för att öka intresset för ytterligare 

investeringar i Värmland. Indirekt påverkar även regionen genom att prioritera särskilt viktiga 

byggnader samt med kompetens om lokala och regionala förutsättningar. En annan viktig uppgift är att 

regionen stöttar i utbyggnaden av stödprojekten. Det arbetet kommer fortsätta så länge stödet finns. 
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Förutom de nationella programmen ska regionen hålla sig uppdaterad kring EU:s stödprogram, bland 

annat Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF2 Digital17). I det ansvaret ligger att utvärdera om det 

finns ett intresse för regionen att ansöka eller mobilisera och stödja andra aktörers ansökningar.  

Aktivitetsområde 3: Dialog med nätägare 

I Värmland sker utbyggnaden av privata och offentligt ägda aktörer tillsammans med fiberföreningar. 

Ett bra samarbete och dialog med marknadsaktörerna men ibland också mellan aktörerna, är 

nödvändigt för att nå den utveckling som vi vill se i länet. Den regionala nivån ses ofta som en effektiv 

nivå att samla nätägare på, särskilt i frågor som sträcker sig över större geografiska områden men 

även stötta i enskilda frågor som exempelvis löpande avstämningar kring pågående och planerad 

utbyggnad. Under den aktuella perioden är det särskilt viktigt att främja och bistå med information som 

underlag för nätägares ansökan om nationellt bredbandsstöd, diskutera lösningar för 

efteranslutningar, utbyggnad i landsbygderna där statligt stöd saknas, förbättrad mobiltäckning och 

utbyggnad av 5G. En allt viktigare fråga som behöver prioriteras är driftsäkra och robust nät samt 

redundans. En förutsättning för att regionen ska lyckas med uppgiften är att nätägarna möter upp med 

resurser och samarbetsvilja.  

Aktivitetsområde 4: Kontaktpunkt nationellt och mot EU 

Flera av de utmaningar som nämnts ovan styrs från regeringen och dess myndigheter och/eller av 

EU-kommissionen. I sitt främjande- och påverkansarbete är det viktigt att regionen håller sig 

uppdaterad med vad som händer på nationell och EU-nivå. I ansvaret som bredbandskoordinator 

ingår också att upprätthålla en kontinuerlig kontakt med PTS samt delta i det nätverk som PTS 

tillhandahåller. Detta nätverk kommer fortsätta drivas av PTS minst till år 2025 och region Värmland 

deltar. 

Till och från finns det även anledning att samverka med intresseorganisationer som driver för 

bredbandsutbyggnaden relevant frågor, till exempel SKR, SSNf, Teknikföretagen, IT&T, hela Sverige 

ska leva. Det kan till exempel handla om att påtala nya utmaningar och problem eller behov av nya 

verktyg för att lösa befintliga utmaningar. Det kan innebära deltagande i referensgrupper, 

arbetsgrupper, utredningar, besvara remisser och dylikt. Region Värmland deltar även i 

Bredbandssamverkan Mellansverige som är ett samverkansinitiativ mellan sju regioner.18 Syftet är att 

kunna dela med sig av information och kunskap på ett djupare plan samt att samarbeta med varandra 

i vissa gemensamma frågor.  

Aktivitetsområde 5: Samverkan inom regionen  

Regionens verksamheter utvecklas och behovet växer för att digitalt nå invånare, föremål och företag 

både på fasta punkter och i rörelse. Tillgången till säker digital infrastruktur som sträcker sig över hela 

länet är en förutsättning för Värmlands attraktivitet men också för den digitala utveckling som regionen 

genomgår, exempelvis nära vård, trafikförsörjning, IT-drift och hållbar omställning. Olika verksamheter 

behöver informera varandra om projekt och utvecklingssteg som berör digitalisering och behovet av 

digital infrastruktur. Att skapa former för bättre samverkan och säkra tillgången av driftsäker digital 

infrastruktur i länet och inom regionen är viktiga aktiviteter i handlingsplanen. Det finns även 

samverkansbehov med andra forum, organisationer, nätverk, kluster som verkar nära Region 

Värmland, till exempel Värmlandsrådet, Compare, Visit Värmland, Be digital. 

Aktivitetsområde 6: Analys av regionens förutsättningar för regional digital infrastruktur 

De framtida förändringarna kommer innebära andra krav på infrastrukturen än vad vi ser idag, inte 

minst genom den digitalisering regionens egna verksamheter genomgår. Värmlands alla nätägare 

behöver samverka, leverera likvärdig kvalitet och sammankopplas i större utsträckning, både för att 

garantera täckning och för att garantera driftsäkerhet och redundans. Förutsättningar, behov och 

 
17 PTS bistår regeringen i beredning, kvalitetssäkring och samordning av bidragsansökningar samt i uppföljning av projekt som 
beviljats bidrag inom CEF2 Digital. https://www.pts.se/sv/om-pts/verksamhet/internationellt-arbete/fonden-for-ett-sammanlankat-
europa/ 
18 Regionerna: Stockholm, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro, Östergötland  
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regionens roll för att åstadkomma en länstäckande infrastruktur behöver analyseras. En sådan analys 

ska vara genomförd senast under 2023. 

Aktivitetsområde 7: Förutsättningarna för ett regionalt bredbandsstöd 

Av värmländska hushåll saknar 18 procent tillgång till snabbt bredband och 30 procent på 

landsbygderna. Dessutom behöver mobiltäckningen förbättras. Det är tveksamt om nuvarande 

bredbandsstöd löser Värmlands utmaningar. Regionen behöver därför aktivt verka för att regeringen 

tillför ytterligare medel som utjämnar regionala och kommunala skillnader. Samtidigt vill regionen 

utreda förutsättningarna för att utforma ett regionalt bredbandsstöd och möjligheterna till kommunal 

medfinansiering. Syftet med en sådan utredning är att se om, och hur, ett regionalt bredbandsstöd 

skulle kunna bidra till ökad fiberutbyggnad och förbättrad mobiltäckning. En sådan utredning ska vara 

genomförd senast under 2023. 

 

9. Finansiering av handlingsplanens genomförande 
Finansiering av handlingsplanens genomförande kan delas in i två huvudområden.  

1. Finansiering för att främja, koordinera och driva utvecklingen av digital infrastruktur  
Upprätthållande av funktionen som regional bredbandskoordinator finansieras delvis av regeringen 

fram till och med år 2025.19 Utöver dessa medel finns i budget för år 2022 ca 1,25 mnkr för de 

analyser, kunskapsunderlag och informationsinsatser som beskrivits ovan. Det här finansieras genom 

regionala utvecklingsmedel. Årliga medel behöver avsättas löpande i kommande årsbudget för 

strukturerade programåtgärder för digital infrastruktur (analyser, kunskapsunderlag och 

informationsinsatser) som beskrivits ovan.  

2. Finansiering av utbyggnaden av digital infrastruktur.  
För flera delar av Värmland behövs olika lösningar för att finansiera och säkerställa den digitala 

infrastrukturen. Regionen ska verka för att länet får ta del av nationella och europeiska stödmodeller, 

till exempel det nationella bredbandsstödet som utlyses av PTS. Kvarstående finansieringsbehov 

utöver det EU, staten och kommunerna bidrar med till utbyggnaden, kommer vara en återkommande 

del av den årliga budgetprocessen i Region Värmland. Samfinansieringslösningar med kommuner och 

marknadsaktörer bör sökas. 

  

 
19 Beslut om medel för åren 2022-2025 fattas årligen efter riksdagens beslut om budgetpropositionen.  
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10. Indikatorer 
I nulägesanalysen av Värmlandsstrategin 2040 finns ett antal indikatorer för utvecklingen av digital 

infrastruktur. När det gäller den digitala delaktigheten fokuserar vi på förutsättningarna för delaktighet, 

det vill säga om hushåll och arbetsplatser har möjlighet att nyttja tekniken. Det innebär att digital 

infrastruktur ska vara tillgänglig där man bor och verkar, med den kvalitet som behövs för ändamålet. 

Det är samtidigt viktigt att följa hur många som använder infrastrukturen. Anslutningsgraden visar 

verkningsgraden av utbyggda nät och är förutsättningen för att nå nyttan med digitalisering.  

Samtliga data för att följa upp indikatorn hämtas från PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 

2021, kompletterad med en individundersökning av upplevd kvalitet och prestanda av digital 

infrastruktur som genomförts inom ramen för Region Värmlands bredbandsuppdrag.  

 

Källa/mått: Nuläge:

Post- och telestyrelsen, PTS (2021) 

Yttäckning (+8 db)

Datatjänster minst 10 Mbit/s, 3G/4G/5G (exkl 450 Mhz): 95,6% 

Datatjänster minst 30 Mbit/s, 4G och 5G: 21,6% 

Datatjänster minst 30 Mbit/s, 5G: 0,01%

Post- och telestyrelsen, PTS (2021) 

Tillgång till fast bredband (hushåll)

Faktiskt anslutna hushåll 10 Mbit/s: 100% 

Faktiskt anslutna hushåll 30 Mbit/s: 97,5% 

Faktiskt anslutna hushåll 100 Mbit/s: 82,4% 

Faktiskt anslutna hushåll 100 Mbit/s, landsbygd: 69,9% 

I absolut närhet till minst 1 Gbit/s: 95,9% 

I absolut närhet till minst 1 Gbit/s, landsbygd: 85,6%

Post- och telestyrelsen, PTS (2021) 

Tillgång till fast bredband (arbetsställen)

Faktiskt anslutna arbetsställen 10 Mbit/s: 100% 

Faktiskt anslutna arbetsställen 30 Mbit/s: 96,3% 

Faktiskt anslutna arbetsställen 100 Mbit/s: 81,3% 

Faktiskt anslutna arbetsställen 100 Mbit/s, landsbygd: 77,9% 

I absolut närhet till minst 1 Gbit/s: 93,5% 

I absolut närhet till minst 1 Gbit/s, landsbygd: 88,3%

Undersökning av upplevd kvalitet och 

prestanda av digital infrastruktur (maj 2021)

Internet är mycket viktigt eller viktigt i privatlivet: 90%

Knappt två tredjedelar har fiber

Vill ha fiber men kan inte få: 8% 

Vill ha fiber men kan inte få på landsbygderna: 16%

Upplever att uppkopplingen går långsamt ibland: 40%

Yngre åldersgrupper är mer missnöjda med sin uppkoppling

3.1.3 Digital delaktighet – Förutsättningar att nyttja digitaliseringens möjligheter, 

behovsstyrd digital infrastruktur, utbyggnad platsoberoende digital infrastruktur

 

Tabell1: Sammanställning av indikatorer enligt Värmlandsstrategin 2040.  

 

11. Uppföljning 
Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen påverkar samhället och det går ofta fort. Regionens 

insatser ska vara relevanta och insatserna styras om när det behövs. Det gör vi genom kontinuerliga 

kvalitativa och kvantitativa uppföljningar. Handlingsplanen kommer att följas upp och utvärderas 

årligen både vad gäller målsättning, indikatorer och relevanta insatser. Den ska också följas upp och 

utvärderas i relation till omvärldsförändringar, nationell målsättning, EU:s målsättning och det 

regionala utvecklingsansvaret. Uppföljningen ska ske i samverkan och dialog med länets kommuner 

och länsstyrelsen. 
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Bilaga 1 - Genomförande 
Arbetet med handlingsplanen påbörjades i februari 2021. Ansvaret för genomförandet har legat på 

avdelningen regional utveckling. Arbetet har genomförts i bred samverkan med medborgare, 

näringsliv, kommuner, marknadsaktörer och verksamheter internt i regionen. Följande aktiviteter har 

genomförts: 

• Tre workshops med kommuner i Värmland med syfte att kartlägga nuvarande situation, 
förutsättningar för vidare utveckling, utmaningar och möjligheter. 

• Individundersökning med syfte att inhämta invånarnas upplevelse av sitt befintliga bredband. 

• Företagsstudie med syfte att få ökad kunskap om företagens behov och utmaningar kring 
digitalisering och därmed digital infrastruktur, i Värmland.  

• Individuella samtal med nätägare i Värmland, privatägda, kommunägda samt fiberföreningar. 

• Individuella samtal med verksamhetsområden internt i regionen, inklusive andra pågående 
aktiviteter som exempelvis Compare och DigitalWell Arena, med syfte att få en ökad 
förståelse om utvecklingen och framtida förändringar med fokus på digitalisering och digital 
infrastruktur.  

• Löpande dialog med myndigheter och organisationer, nationellt och inom EU, som verkar 
inom området digital infrastruktur, exempelvis PTS, TechSverige, Sveriges kommuner och 
regioner, EU-kommissionen (DG Competition), Bredbandsamverkan Mellansverige. 

• Inhämtning av statistik och referensmaterial från en mängd källor exempelvis från regionalt 
bredbandslyft (2020), PTS, Internetstiftelsen, Statistiska Centralbyrån, Boverket och fakta i 
regionen. 
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Bilaga 2 – Koppling till andra styrdokument 
 

I handlingsplanen har särskild hänsyn tagits till: 

• Region Värmland: Värmlandsstrategin 2040 

• Region Värmland: Regionplan och budget 2022 och Flerårsplan 2022-2024 

• Regeringen: Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi 

• Regeringen: För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi 

• Regeringen: Nationell strategi för regional hållbar utveckling 

• Regeringen: Den sammanhållande landsbygdspolitiken 

• Regeringskansliet: Förordning (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av 
bredbandsinfrastruktur 

• Post- och telestyrelsen: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021 

• EU-kommissionen: Konnektivitet för en konkurrenskraftig digital inre marknad – mot ett 
europeiskt gigabitsamhälle 

• EU-kommissionen: En digital kompass för EU  

• EU-kommissionen: Programmet för vägen mot det digitala decenniet 

• Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling 
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Handlingsplan för digital 

infrastruktur
Sammanfattning av handlingsplanens innehåll - remissutgåva



Bakgrund till handlingsplanen

• Digitalisering är 

o en grundpelare i ett modernt samhälle.

o ett viktigt verktyg när vi ska ta oss an stora samhällsutmaningar. 

o en förutsättning för en fortsatt livskraftig region i hela Värmland. 

• I Värmlandsstrategin lyfts betydelsen av digitalisering och behovet av att fortsätta utveckla den 

digitala infrastrukturen i Värmland.

• Vi behöver möjliggöra digital delaktighet.

• Handlingsplan för digital infrastruktur är ett viktigt verktyg i det arbetet. 



Syfte och genomförande

• Handlingsplanen för digital infrastruktur är ett viktigt bidrag till genomförandet av 

Värmlandsstrategin 2040. 

• Ligger inom regionens ansvar för den regionala utvecklingen.

• Har framför allt en koppling till insatsområdet Utveckla attraktiva platser med tillhörande mål om 

Tillgänglig region, Hållbar livskvalitet och Attraktiva livsmiljöer. 

o Den ger också viktiga förutsättningar för insatsområdet Förbättra livsvillkoren med delområdena Social 

sammanhållning, Grön beredskap och Kraftsamling för innovation.

• Handlingsplanen har tagits fram i bred samverkan och dialog internt inom regionen samt med 

kommuner, marknadsaktörer, medborgare och företag.

• Handlingsplanens genomförande sträcker sig fram till och med år 2025 med årliga uppföljningar 

och utvärderingar.



Nuläge

• Tillsammans med kommuner och nätägare har regionen arbetat intensivt med 

utvecklingen av digital infrastruktur i länet.

• 82 procent av hushållen har tillgång till 100 Mbit/s.

o 70 procent i landsbygderna.

o Skillnad på över 30 procentenheter mellan kommunerna.

• Mobiltäckning - Värmland hamnar på plats 15 av 21 av samtliga län.  

o Påtagliga skillnader mellan kommunerna.

• Mycket arbete kvarstår.



Nya bredbandsmål för Värmland med sikte på 2030 

• Alla hushåll och företag ska ha tillgång till ändamålsenlig digital infrastruktur. 

• Tillgång till gigabit-anslutning. 

• Alla befolkade områden ska ha 5G-täckning.

Delmål 2025 

• 98 procent av hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s i sin absoluta närhet (följer regeringens målsättning). 

• 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s (följer regeringens målsättning). 

• 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025 (följer regeringens målsättning). 

• 90 procent av alla hushåll och företag bör ha faktisk tillgång till 1 Gbit/s år 2025. 

• Skillnaden mellan kommunerna, högst 10 – 15 procentenheter.

• Skillnaden mellan tätorter och landsbygder, högst 10 procentenheter.

• Fritidshusens anslutningsgrad, hälften av anslutningsgraden på landsbygderna.

• Tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där människor normalt befinner sig. 

• Samtliga 68 tätorter  i Värmland bör ha 5G-täckning för datatjänster på minst 100 Mbit/s.



Utmaningar och regionens verktyg



Nästa steg

• Remiss till kommuner, nätägare, relevanta statliga myndigheter samt Region Värmlands verksamheter, 
nämnder och regionstyrelsen

o 10 maj - Handlingsplan för digital infrastruktur skickas på remiss samt publiceras på regionvarmland.se

o Bredbandssamordnare och aktörer bjuds in till frågestund och diskussion om innehållet.

o Fredag 14 oktober – Sista dag att lämna in remissvar till Region Värmland

o Slutgiltig version planeras fastställas i november av regionala utvecklingsnämnden

• Realisera handlingsplanen

• Stötta och samverka med kommuner 

• Dialog med nätägare och myndigheter

• Följa upp och utvärdera årligen (målsättning, indikatorer och insatser)

• Följa inriktning på nationell och EU-nivå
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-05 
Diarienummer 
KS/2022:205 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Svar på Region Värmlands remissutgåva Handlingsplan 
för digital infrastruktur 
Diarienummer: KS/2022:205 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Med utgångspunkt i Värmlandsstrategin tydliggörs det att digitalisering och digital 
infrastruktur att vara ett viktigt utvecklingsområde för Värmland i många år framåt. 
Användningen och behoven ökar, något som dessutom fick extra fart under pandemin. 
Kopparnäten och 2G/3G-näten avvecklas och ersätts med modernare teknik i form av fiber 
och 5G.  
 
För framtidens Värmland behöver vi säkerställa tillgång till en framtidsäker och robust digital 
infrastruktur som stöttar invånare, näringsliv, arbetsmarknad och offentlig verksamhet också i 
ett längre perspektiv. Utvecklingen går fort men inte av sig själv över hela länet, det kommer 
behövas riktade insatser.  
 
Region Värmlands tidigare bredbandsstrategi är från 2013 med mål som sträcker sig fram till 
och med 2020. Förutsättningarna har ändrats mycket sedan dess. I början av 2020 genomförde 
Region Värmland ett regionalt bredbandslyft. I Bredbandslyftet involverades bland andra 
ledningen för Regional utveckling, kommunernas KSO:er och bredbandsstrateger samt andra 
berörda verksamheter inom regionen. Syftet var att tillsammans få en fördjupad insikt i 
områdets utmaningar och förutsättningar samt att tillsammans diskutera regionens roll i 
ekosystemet kring digital infrastruktur. I Bredbandslyftet framkom att digital infrastruktur är 
ett viktigt område att jobba vidare med och att kommunerna ville att regionen skulle ta en 
ledande roll i nära dialog med kommunerna. Därtill påvisades ett behov av ytterligare 
insatser, både i form av fördjupade analyser och ytterligare samverkansaktiviteter samt 
finansiering för utbyggnad. Förutom fortsatt utbyggnad av fiber ansågs bättre mobiltäckning, 
ökad redundans och driftsäkerhet samt anslutningar till fritidshusen vara särskilt viktiga 
områden.  
 
Sammantaget är det en bra tidpunkt för en handlingsplan för digital infrastruktur för 
Värmland. Med utgångspunkt från den situation som råder vid utgången av 2021 och ett 
arbete mot nya bredbandsmål för Värmland med sikte på 2030. Handlingsplanens 
genomförande sträcker sig fram till och med år 2025 med årliga uppföljningar och 
utvärderingar 
 
Regionala utvecklingsnämnden beslutade således på sammanträdet den 10 maj att godkänna 
förslaget till remissutgåva av Handlingsplan för digital infrastruktur och skicka den på remiss 
till kommuner, nätägare, Post- och telestyrelsen, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmlands 
övriga nämnder och regionstyrelse samt till andra aktörer som förvaltningen bedömer 
relevanta. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-05 
Diarienummer 
KS/2022:205 

 
 
För Storfors kommuns del så arbetar vi tätt ihop med Filipstads kommun och Kristinehamns 
kommun i dessa frågor genom en pågående gemensamt samordnad fiberutbyggnad. Det ger 
en gemensam problembild över kommungränserna och bör således vara något som kan 
återspeglas i svaren från respektive kommun. 
 
Remissvar 
Storfors kommun tackar för möjligheten att lämna synpunkter och ger i sitt remissvar nedan 
synpunkter på Region Värmland handlingsplan för digital infrastruktur. Storfors kommun har 
också som målsättning att anta samma handlingsplan för digital infrastruktur som Region 
Värmland när denna blir klar. 

Som en generell kommentar så är Region Värmlands förslag på delmål som ska uppnås i 
handlingsplanen redan 2025 rejält utmanade. Om dessa delmål ska uppnås så bör 
handlingsplanen snarast kompletteras med konkreta och mer detaljerade planer hur målen ska 
kunna nås, alternativt att vissa av delmålen senareläggs tidsmässigt.  

Om Regionen och kommunerna ska lyckas uppnå dessa mål så behöver vi snarast jobba med 
information och efterfrågestimulerande åtgärder till hushåll och fritidshusägare. Även 
fiberoperatörerna behöver snarast bearbetas för att de ska möta upp efterfrågan från kunderna, 
speciellt när det gäller efteranslutningar i tätort. Det kan också behövas riktade stöd till 
hushåll som vill ha men av olika skäl inte anser sig har råd med en fiberanslutning om målen i 
handlingsplanenen ska uppnås.  

Det behövs utökade befogenheter till PTS eller alternativt att en ny tillsyningsmyndighet 
bildas som kontrollerar fibernätägarna angående rimliga nätavgifter och att efterfrågade 
efteranslutningar utförs inom rimlig tid. I vissa områden i tätort så tävlar också flera 
fibernätsägare om samma kunder med efteranslutningserbjudande, med risk att ingen av dessa 
finner detta ekonomisk lönsamt. Detta borde kunna styras upp av PTS eller ny myndighet i ett 
framtida regelverk. 
Delmålen ”Tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där människor normalt befinner 
sig” och att ”Alla befolkade områden ska ha 5G-täckning” är prioriterade mål för Storfors 
kommun. Vissa befolkade byar i kommunen saknar fortfarande mobiltäckning. 

Själva finansieringen och kommunernas del i att kunna nå målen i denna handlingsplan känns 
också i nuläget något oklar. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för digital infrastruktur – Remissutgåva (Diarienummer RUN/220140). 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Besvara remiss Handlingsplan för digital infrastruktur enligt föreslaget remissvar 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-05 
Diarienummer 
KS/2022:205 

Beslutet ska skickas till 
diariet@regionvarmland.se ange med Dnr RUN/220140  samt Storfors 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Jukka Mäenpää, Enhetschef Teknisk drift 
 

mailto:diariet@regionvarmland.se










NY EKONOMISK KALKYL BEROENDE PÅ HÖJDA KAPIALKOSTNDER - ENERG I SAMT MATERIALKOSTNADER

INTÄKT PADELHALLAR

(enkelbana beräknas uthyrd 60% vilket motsvarar en dubbelbana)

(2 mån fri från beräknade intäkter. Säkerhetsmarginal. Samtliga dagar på året öppna för padelspel)

Uthyrningsgrad

400:-/tim 300 dgr ./. Moms Netto

30% 5.400/dag 1.620.000 324.000 1.296.000

Golfsimulator

390 tim/år 150:-/tim 58.500 11.700       46.800

130 tim/år 300:-/tim 39.000 7.800       31.200

Driftbidrag indexreglering      70.000

Reklamintäkter    150.000

Fler arrangemang    100.000

INTÄKTER TOTALT 1.694.000



BYGGNATION

I nuläget står klart att c:a 2,5 miljoner p g a höjda materialpriser framförallt stål kommer att fördyra byggnationen

Detta innebär en slutlig PK på 22,5 miljoner där även utrustning till LOKALER INGÅR

Orsak till den höga PK är avslagen på sökta bidrag. I nuläget c:a 13 miljoner. Här ingår arvsfonden med 5 miljoner.

Driftskostnaden kommer därför att beräknas på 22,5 miljoner.

Vid kontakt med banken efter sista höjningen av reporäntan konstateras en höjning av låneräntan med 1,5 % från ursprunget 1%

Elenergin beräknas stiga med c:a 25 % om inte staten meddelar förändringar. 

Värmeenergin beräknas enligt media stiga med 10 %

I driftskalkylen förutsätts att ordinarie personal sköter nya hallen samt ev komplettering görs ideellt.

Underhåll utföres ideellt.I föreningslokalerna ansvarar resp förening för städ och underhåll

Ingen särskild kostnadspost för oförutsett. Detta får ingå i ordinarie drift för alliansen alt. Överskott på verksmheten

DRIFTSKOPSTNADER

Kalkylerat       Påslag Ny kostn.

EL 50.000 25% 62.500

VÄRME 120.000 10% 132.000     194.500

Borgensavgift     112.500

KAPITALKOSTNADER

(Ber. På 22,5 milj.)

Tidigare        Påslag Ny kostn.

Ränta 1%           1.5% 562.500

Amort           50 år 450.000 1012.500

DRIFT-  OCH KAPITALKOSTNAD 1.319500

 INTÄKTER 1.694.000

Utrymme för EVENTUELLA pris-räntehöjningar alt. Underhåll 374.500

























TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (3) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-03 
Diarienummer 
KS/2021:476 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Utökad borgen för Storfors Sport- och Aktivitetscenter 
Diarienummer: KS/2021:476 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Idrottsalliansen i Storfors närmar sig slutfasen med att anlägga ett sport- och aktivitetscenter 
med padel, pickelball, bordtennis, luftgevärsskytte, boule samt golf- och skyttesimulatorer. 
Ytor för interaktiv fitness samt för övrig rörelseaktivitet- och träning planeras det också för.   
Idrottsalliansen består idag av Storfors FF, Storfors Innebandyförening, Storfors Judoklubb, 
Storfors Bordtennisklubb, Storfors Pistolskytteklubb, Storfors Skytteförening och Lundsbergs 
Golfklubb. Idrottsalliansen har god erfarenhet av att arbeta med anläggningar av liknande 
karaktär, föreningen driver sedan 1998 Bollhallen i Storfors. 
 
Anläggandet av Storfors Sport- och aktivitetscenter utgör en viktig infrastrukturell 
förutsättning för att motverka den socioekonomiska ojämlikheten. Anläggningen förväntas 
aktivera och stimulera fler barn och unga som idag inte utövar någon idrott, rörelse eller 
aktivitet.  
 
Skolans samtliga verksamheter och skolformer kommer ta del av anläggningen under 
verksamhetstid. Anläggningen stärker även kommunen som en attraktiv arbetsgivare genom 
möjligheter att erbjuda ytterligare pedagogiska lärmiljöer samt att anläggningen kan nyttjas 
för friskvård.  
 
Storfors Sport- och aktivitetscenter har i tidigare kalkyler beräknats kosta 22,35 miljoner 
kronor att anlägga, vilket ska finansieras via banklån och extern finansiering. Den senaste 
tidens byggmaterialpriser har dock ökat kraftigt, inte minst på stål som får en direkt påverkan 
på byggkostnaden av aktivitetscentret. Kostnadsökningarna prognostiseras till drygt 2 
miljoner kronor. Projektledningen har tidigare i projektet vidtagit åtgärder för att hålla 
budgeten varför denna prisökning inte ryms inom projektmarginalen. Av den anledningen 
behövs ett utökat borgensåtagande från kommunen för att säkerställa Idrottsalliansens 
möjligheter att slutföra projektet. 
 
Projektet bedöms vara klart under december månad varför nuvarande kalkyl över 
byggkostnaderna har en hög tillförlitlighet då det mesta redan är upparbetat. 
 
Idrottsalliansen har framtagit ett nytt beräkningsunderlag vad gäller drifts- och 
kapitalkostnader samt intäkter. I kalkylen finns även beräkning av räntesatser och 
avskrivningstider.  
 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2021-04-15 § 37 fattades borgensåtagande för Storfors 
Sport- och aktivitetscenter på 15 miljoner kronor. Kommunfullmäktige fattade därefter beslut 
2022-02-17 § 9 om utökad borgen till att totalt omfatta 20 miljoner kronor. 
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Storfors kommun ingår utöver det, borgensåtagande för de lån som Idrottsalliansen behöver 
uppta för byggnation av Storfors Sport- och Aktivitetscenter under byggnationstiden till en 
maximal summa av 40 miljoner kronor. 
 
Behovet är således att Storfors kommun ingår borgensåtagande för lån som Idrottsalliansen 
behöver uppta efter uppförande av Storfors Sport- och Aktivitetscenter till en maximal summa 
av 22,5 miljoner kronor. Utifrån den kalkyl som Idrottsalliansen inkommit med finns dock 
risker med den långsiktiga finansiella hållbarheten för anläggningen, i synnerhet genom den 
avskrivningstid som valts för anläggningen som avviker relativt kraftigt mot det som ses som 
gängse för likartade byggnationer på andra ställen samt en ränteosäkerhet påverkad av en 
eventuellt höjd styrränta avseende kapitalkostnaderna. Vidare finns inte heller 
underhållskostnader beskrivna i kalkylen. Något som kan få en påtaglig påverkan för år 6 och 
framåt, då de första fem åren hanteras via avtal med byggnadsentreprenören. I kalkylen 
framgår det att det finns relativt små marginaler att hantera kostnaden om dessa risker faller 
ut. Idrottsalliansen har likvida medel för att hantera vissa kortsiktiga ökade kostnadsposter 
men avgörande för kalkylens långsiktighet är att anläggningen framledes genererar intäkter, 
inte bara för uthyrning av padelbanor utan även för övriga arrangemang. 
 
Risken är samtidigt påtaglig att ett uteblivet utökat borgensåtagande medför att 
Idrottsalliansen inte kan slutföra byggnationen och således då inte heller kan driva 
anläggningen på ett sätt som genererar intäkter. Det vill säga att kommunens risk då bedöms 
mycket hög för att borgensåtagandet i så fall behöver lösas ut. 

Finansiering 
Borgensåtagandet medför ingen kostnad i dagsläget 

Beslutsunderlag 
Beräkningsunderlag drifts- och kapitalkostnader samt intäkter 
§37 Borgen för Storfors Sport- och aktivitetscenter (Dnr KS/2020:599)  
§ 9 Utökad borgen för Storfors Sport och Aktivitetscenter (Dnr KS/2021:476) 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Besluta att: 

 Upphäva tidigare beslut om borgensåtagande enligt § 9 Utökad borgen för Storfors 
Sport- och Aktivitetscenter (KF 2022-02-17). 
 

 Storfors kommun ingår borgensåtagande för de lån som Idrottsalliansen behöver uppta 
för byggnation av Storfors Sport och Aktivitetscenter under byggnation till en 
maximal summa av 40 miljoner kronor. 
 

 Storfors kommun ingår borgensåtagande för lån som Idrottsalliansen behöver uppta 
efter uppförande av Storfors Sport och Aktivitetscenter till en maximal summa av 22,5 
miljoner kronor. 
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 Idrottsalliansen årligen inkommer med en sammanställning på föreningarnas arbete 
med att säkerställa en god intäktsnivå via arrangemang samt en reviderad 
årsredovisning. 

 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Annette Olsson, Ekonomichef 
Jukka Mäenpää, Enhetschef Teknisk drift 
Anne-Louise Izindre, Verksamhetsutvecklare   
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Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Samlokalisering av förskolelokaler 
Diarienummer: KS/2022:338 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
2019 påtalades i ett tjänsteutlåtande (Diarienummer 2019-0292) behovet av flexibla 
förskolelokaler för att kunna möta ett ökat antal förskolebarn samt få samordningsvinster vad 
gäller lokaler, personal, pedagogik och tillgängliga lärmiljöer.  
 
I läroplan för förskolan, Lp fö 18, påvisas att : 
”….. ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. 
Den ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn 
i förskolan…….Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar 
intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den 
ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. 
Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver 
mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är 
utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt 
eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna 
behov och förutsättningar” 
 
Det pedagogiska uppdraget betonas för förskolan. Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på 
demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att 
barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling 
och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra 
respekt förde mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 
det svenska samhället vilar på. 
 
 
Idag har Storfors kommun 162 barn inom förskolan. Fördelade enligt nedan:  
 
Inskrivna barn i förskolorna 2022-09-05  
Förskola Antal barn Antal personal Barn/personal 
Hagen  35 6.0  5.8 
Lillåsen 24 4.9  4.9 
Viken*  53 8.5  6.2 
Ängslyckan 28 4.0  7 
Änglagård 22 4.0  5.5 
 
*Viken har 0.75 tjänst resurs till barn med behov som ligger utöver grundbemanningen. 
Därtill har ett barn på Viken assistent vilken finansieras av försäkringskassan.  
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Riket har i genomsnitt 5.1 barn/pedagog.  Personaltätheten har varit i stort sett konstant under 
de senaste tio åren. Antalet barn per förskollärare är 12,9.  I fristående förskolor är 
förskollärartätheten lägre jämfört med i kommunala förskolor, där det är 17,6 barn per 
förskollärare. Motsvarande siffra för kommunala förskolor är 12,1. Könsfördelningen bland 
alla som är anställda i förskolan är fortsatt mycket ojämn, drygt fyra procent av 
heltidstjänsterna är män. Detta är siffror från 2018.  
Antal barn/pedagog är i Storfors kommun tämligen lågt i jämförelse med omkringliggande 
kommuner. Det är en av förskolorna som ligger lite högre.  
 
Med en flytt av Lillåsen kan samordningsvinster göras med öppningar och stängningar 
tillsammans med Vikens förskola som ligger i området. Det blir cirka 80 barn i verksamheten 
fördelat på 4 avdelningar. Cirka 20 barn/avdelning.  
Avd 1: 20 barn, 3 pedagoger  6.7 barn/pedagog 
Avd 2: 20 barn, 3 pedagoger  6.7 barn/pedagog 
Avd 3: 20 barn, 3 pedagoger  6.7 barn/pedagog 
Avd 4: 20 barn, 3 pedagoger  6.7 barn/pedagog 
 
Sammanslagning: 80 barn och 12 pedagoger 
I dagsläget är det 80 barn och 14.15 tjänst 
En kostnadsreducering på 2.15 pedagog. (Cirka 1 200 000 kr) 
 
Med en flytt av både Lillåsen och Hagen till samma lokal, Hammargatan 10, kan ytterligare 
samordningsvinster. göras 
Det blir cirka 112 barn i verksamheten (Viken, Hagen, Lillåsen) De yngre barnen placeras på 
Viken medan de äldre placeras på Hammargatan 10.  
Avd 1: 25 barn, 3 pedagoger (Hammargatan) äldre barn  7.3  barn/pedagog 
Avd 2: 25 barn  3 pedagoger(Hammargatan) äldre barn 7.3 barn/pedagog 
Avd 3: 20   barn  3 pedagoger (Viken) yngre barn 5.8  barn/pedagog 
Avd 4: 20  barn  3 pedagoger(Viken) yngre barn   5.8 barn/pedagog 
Avd 5: 20  barn 3 pedagoger (Viken) yngre barn 5.8   barn/pedagog 
Sammanslagning: 112 barn och 17 pedagoger.  3 pedagoger per avdelning. I totala antalet 
pedagoger, 17, ingår två så kallade vikariepooltjänster vilka ska täcka upp korttidsfrånvaro. 
På så sätt kan förskolan minska antalet vikarietimmar vilka i dagsläget är tämligen höga. Med 
små enheter såsom i dagsläget är vikariekostnader kostsamma. Detta då man måste sätta in 
vikarie för alla enheter vid frånvaro. Vid sammanslagning behövs färre vikarier.  
I dagsläget är det 112 barn och 19.4 tjänst  
En kostnadsreducering på 2.4 personal (cirka 1 500 000 kr) 
 
Än viktigare än de faktiska kostnadsreduceringarna är de pedagogiska vinster en 
sammanslagning möjliggör. Det pedagogiska uppdraget i förskolan blir lättare att möta med 
stärkt tillgängliga lärmiljöer, såväl inomhus som utomhus. Det underlättar även ur 
ledningssynpunkt med ett mer verksamhetsnära ledarskap då enheterna ligger nära varandra. 
Biträdande rektor går i pension augusti 2023 och skolledning kommer då att bestå av 1.0 
tjänst.  Ledning kan samköra APT och andra konferenser. De pedagogiska konferenserna kan 
utökas och pedagogerna kan lättare få loss planeringstid. 
Den pedagogiska planeringen och schemaläggning underlättas för personal och ledning. Det 
pedagogiska uppdraget som betonas i läroplanen förstärks för förskolepersonalen och med det 
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kan tidig insatser sättas in. Vilket medför att grundskolan lättare kan möta barnen och sätta in 
rätt stöd. I läroplanen påvisas vikten av utomhuspedagogik vilken kan stärkas med en flytt till 
utomhusmiljöer som kan möta detta.  
Skolan i Storfors kommun har sedan fler år tillbaka blivit utsedd till en av regionens bästa 
skolor. Med tillgängliga lärmiljöer där det pedagogiska uppdraget och det livslånga lärandet  
stärks kan tidiga insatser stärka skolans goda arbete. 
 
Med en sammanslagning av Hagen och Lillåsen på Hammargatan 10 kan lokaler frigöras på 
Kroppaskolan. Vilka fritidshem kan nyttja som idag bedriver verksamhet i skolans 
källarlokaler. Det pedagogiska arbetet, där fritidshem ska vara en förstärkning till skolan, kan 
därmed stärkas. Det underlättar även vid mellanmål och planeringsmässigt om man har mer 
tillgängliga lokaler.   
 

Finansiering 
Hyra lokal: Idag kostar Lillåsen 51 833,20 kr/mån.  Hyra för Hammargatan 10 kommer att 
hamna mellan 52 000-55 000kr/mån 
Flytt lokal: Flyttfirma  30 000 kr  
Inventarier: Ljuddämpande bord och stolar saknas till en avdelning, vilket även är fallet idag.  
50 000 kr.  
 
Kostnaden belastar verksamhet 4071. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut: 
 
Alternativ 1 
Flytta förskolan Lillåsen till Hammargatan 10 
 
Alternativ 2: 
Flytta förskolan Lillåsen och Hagen till Hammargatan 10 
 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Izindre, Skolchef 
Maria Smeds, Rektor Kroppaskolans rektorområde 
Lena Duvander, Biträdande rektor Kroppaskolans rektorsområde 
Erik Rådberg, Rektor Bjurtjärns rektorsområde 
Jesper Fromholdt, Tf rektor Vargbroskolan 
Annette Olsson, Ekonomichef 
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Beslut om statligt bidrag för ekonomi i balans 


Beslut 


Delegationen för kommunal ekonomi i balans (Delegationen) har fattat beslut om 


Storfors kommuns (212000–1785) ansökan om statligt bidrag för ekonomi i balans. 


Delegationen beslutar att delvis bevilja Storfors kommuns ansökan om statligt 


bidrag. Bidrag beviljas med 14 963 257 kronor. Bidrag avslås med 18 464 443 


kronor. 


Bidrag beviljas 


 


Statsbidrag för ekonomi i balans beviljas för följande åtgärder i enlighet med 


ansökan: 


 


• Friköp av kostsamma lokalhyror och samlokalisering 7 560 945 kr samt 


investering i nytt tillagningskök 5 146 073 kr (50 % av ansökt belopp) – 


angiven besparing 6 000 000 kr/år  


 


• Rivning av fastigheten Snickeripaviljongen 500 000 kr – angiven besparing 


45 000 kr/år 


 


• Energieffektivisering inom kommunens fastighetsbestånd 1 756 239 kr (50 % 


av ansökt belopp) – angiven besparing 433 070 kr/år 


 


De åtgärder som statsbidrag beviljats för ska vara genomförda senast den 31 


december 2024. Statsbidraget ska intäktsredovisas i den takt som åtgärder 


genomförs. När bidraget används för att finansiera en investering ska statsbidraget 


redovisas som ett investeringsbidrag. 


Senast den 31 augusti 2023 ska Storfors kommun lämna en delredovisning till 


Delegationen med uppgifter om hur genomförandet av de åtgärder som bidraget 


avser fortskrider.  


Den offentliga omställningsorganisationen 


Kommunbidrag och ersättningsenheten 


Agneta Gustavsson 


054-220 94 30 


agneta.gustavsson@kammarkollegiet.se 


Storfors kommun 


 


Kontaktperson: Ann-Louise Izindre 


 


ann-louise.izindre@storfors.se 


 


storfors.kommun@storfors.se 
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Senast den 31 oktober 2024 ska en slutredovisning lämnas till Delegationen med 


uppgifter om de genomförda åtgärderna och deras totala kostnad. Ekonomiska 


effekter av genomförda åtgärder ska kunna påvisas.  


Bidrag avslås 


Statsbidrag beviljas inte för övriga åtgärder och endast för del av investeringen i ett 


nytt tillagningskök och för energieffektivisering. Sammantaget avslås bidrag med 


18 464 443 kr. 


Redovisning av vidtagna åtgärder 


Del- och slutredovisningar ska lämnas i Kammarkollegiets e-tjänst för redovisning av 


statsbidrag. Delredovisningen ska innehålla uppgifter om hur genomförandet av de 


åtgärder som bidraget avser fortskrider. Slutredovisningen ska innehålla uppgifter 


om de genomförda åtgärderna och deras totala kostnad. Av bifogad bilaga 1 framgår 


den dokumentation som ska kunna lämnas till Delegationen i samband med 


slutredovisningen. 


Utbetalning av bidrag  


Bidraget betalas ut av Kammarkollegiet. Hälften av det beviljade bidraget, 7 481 628 


kronor, betalas ut i anslutning till detta beslut. För bidraget gäller de förutsättningar 


som framgår av detta beslut samt de generella villkor som framgår av bilaga 2 till 


detta beslut. Resterande del betalas ut när slutredovisningen har godkänts av 


Delegationen och under förutsättning att riksdagen beviljar medel för det då aktuella 


verksamhetsåret. 


En förutsättning för utbetalning av bidraget är att behörig företrädare för Storfors 


kommun intygar att de åtgärder som anges i detta beslut kommer att genomföras 


samt att de generella villkor som gäller för bidraget kommer att följas. Med 


anledning av detta kommer Kammarkollegiet i anslutning till detta beslut att begära 


ett intygande från bidragsmottagaren innan hälften av det beviljade bidraget kan 


betalas ut. Om intygandet inte signerats inom 15 dagar från det att Kammarkollegiet 


skickat en begäran om signering kan kommunen inte längre åberopa rätten till det 


statsbidrag som beviljats enligt detta beslut. 


Av de generella villkoren framgår i vilka situationer en bidragsmottagare kan bli 


återbetalningsskyldig i enlighet med 18–20 §§ i förordningen. 
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Skälen för beslutet 


Storfors kommun ansökte den 28 mars 2022 om statsbidrag med 33 420 000 kr för 


kommunala åtgärder för en ekonomi i balans i enlighet med förordningen. Storfors 


kommun uppfyller delvis förutsättningarna enligt 3–6 §§ förordningen för att beviljas 


det ansökta statsbidraget. Bidrag beviljas med 14 963 257 kronor. 


Delegationen bedömer att övriga föreslagna åtgärder inte uppfyller kraven på 


omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som främjar en ekonomi i balans och 


en god ekonomisk hushållning enligt förordningen. Bidrag beviljas enligt 


Delegationens generella beslut för nybyggnation och energieffektivisering med 50 % 


av ansökt belopp för investeringen i ett nytt tillagningskök och för 


energieffektiviseringsåtgärder inom kommunens fastighetsbestånd. 


Detta beslut har fattats av Delegationen vid sammanträde den 25 augusti 2022. I den 


slutliga handläggningen av ärendet har Fia Söderbäck och Maria Jäger deltagit. 


Föredragande har varit Agneta Gustavsson.  


Överklagande 


Beslutet får inte överklagas enligt 22 § Förordning (2021:820) om tillfälligt 


statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans (förordningen). 


 


 


KAMMARKOLLEGIET  


 


Clas Olsson 


Ordförande, Delegationen för         


kommunal ekonomi i balans 


  


Bilaga 


1. Uppföljning ekonomi i balans – Storfors kommun 


2. Generella villkor 
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