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Kallelse
Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde.
Ersättarna underrättas om sammanträdet.
Tid:

Måndagen den 17 maj, 2021, kl. 08:15.

Plats:

Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors samt via Teams.

Ärenden

Dnr

1

Val av protokollsjusterare

2

Godkännande av
föredragningslistan

3

Meddelanden

4

Kommunstyrelsens
granskning av
ledningssystemet

5

Anmälan om
delegationsbeslut

KS/2020:582

6

Månadsrapport

KS/2021:174

Paragraf

Kommunchef
Mats Öman

Kommunchef
Mats Öman
Ekonomichef
Annette Olsson

7

Avfallsanvisningar 2021

KS/2021:124

Miljösamordnare
Andreas Eriksson
Karlskoga kommun
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Dnr
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Paragraf

Information om
planeringssystemet

Verksamhetschef
Vård och omsorg
Margareta Albért
Kundansvarig vid
Intraphone
Katarina Granquist

9

Uppföljning Solforsen

-----

Verksamhetschef
Vård och omsorg
Margareta Albért
Handlingar utsänds
separat

10 Patientsäkerhetsberättelse
2020

KS/2021:120

Medicinsk Ansvarig
Sjuksköterska
Hans-Bertil
Hermansson

11 Kvalitetsberättelse vård och KS/2021:104
omsorg samt individ och
familjeomsorgen 2020

Verksamhetschef
Vård och omsorg
Margareta Albért

12 Dagverksamhet för
personer med demens
diagnos

KS/2021:17

Verksamhetschef
Vård och omsorg
Margareta Albért

13 Tillfällig delegation
sjuksköterskor

KS/2021:83

Verksamhetschef
Vård och omsorg
Margareta Albért

14 Skolmiljarden

KS/2021:54

Skolchef
Annelie Izindre

15 Delegation om medicinska
ledningsansvaret

KS/2021:116

Skolchef
Annelie Izindre

16 Öppettider biblioteket
sommaren 2021

KS/2021:151

Bibliotekschef
Michael Nordeman
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Paragraf

17 Interkontroll avseende
systematiska
brandskyddarbetet 2020

KS/2021:157

Säkerhetssamordnare
Michael Björklund

18 Tjänstgöring vid ordinarie
befattningshavares
korttidsfrånvaro

KS/2021:127

Kommunchef
Mats Öman

19 Instruktioner till ombud till
bolagstämma för AB
Storfors Mark och
industrifastigheter

KS/2021:152

Kommunchef
Mats Öman

20 Remiss Värmlands
kulturplan 2022-2025

KS/2021:109

Enhetschef
Kultur och fritid
Olof Rodéhn

21 Budget 2022

KS/2021:173

Kommunchef
Mats Öman
Ekonomichef
Annette Olsson

22 Plan 2023 och plan 2024

KS/2021:173

Kommunchef
Mats Öman
Ekonomichef
Annette Olsson

23 Rapport IFO, placeringar
försörjningsstöd

KS/2021:162

Verksamhetschef
Vård och omsorg
Margareta Albért
Enhetschef IFO
Marina Collstam

24 Vårdnadsflytt enligt 6 kap
8 § föräldrabalken.
Hans Jildesten
Ordförande

KS/2021:131

Enhetschef IFO
Marina Collstam

2021-04-12
Kommunstyrelsen
Storfors kommun

Till Kommunstyrelsen:
Tack för gott samarbete under åren!
Tack för den fina blombuketten och chokladen som jag fick när jag slutade jobba i
kommunen!

Med vänlig hälsning,

Ing-Marie Thyr
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Personal- och folkhälsa

Statistikredovisning sjukfrånvaro 2021-03
Sjukfrånvaron för mars 2021, är 8,5 % jämfört med 11,9 % för mars år 2020. Verksamheterna
påverkas alltjämt av den pågående pandemin med covid-19.

Februari och mars är månader som statistiskt har den högsta korttidsfrånvaro, med influensa
och magsjuka som bakomliggande orsaker. Sjukfrånvaron har under år 2020 och 2021
påverkas av covid-19 och de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten angett om att stanna
hemma vid sjukdomssymptom, för att minska spridningen av pandemin. Regeringen har
också fattat snabba beslut om temporärt avskaffad karensavdrag samt slopat krav på
läkarintyg vid kortare sjukdomsperioder.
Den stegring av sjukfrånvaron som skett under 2020 visar att arbetsgivaren och medarbetarna
hörsammat Folkhälsomyndighettens allmänna råd, om att stanna hemma från arbetet vid
sjukdomssymptom.

STORFORS
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Flerårsstatistik sjukfrånvaro från Kolada.se.

Medarbetarenkät och forum för delaktighet och arbetsmiljöfrågor
En del i det lokala förebyggande arbetsmiljöarbetet är medarbetarenkäten och det
efterföljande gemensamma arbetet på arbetsplatsen. Chef med arbetsmiljöansvar leder arbetet
och som resurser finns skyddsombud, företagshälsovård och personalenheten.
Undersökningen fokuserar på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) inom
områden som arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling och är
framtagen av Prevent. Enkäten omfattar nio områden med 56 frågor och tar omkring tio
minuter att besvara. Svaren är anonyma. Av den totala enkäten är nio delfrågor nyckeltalet
HME, Hållbart medarbetarengagemang, som Sveriges kommuner och regioner utarbetat.
Resultaten från enkäten visade att Storfors kommun för andra året i rad fick ,en toppnotering
bland kommunala arbetsgivare i Sverige, gällande indexet HME, vilket är positivt ur
arbetsmiljöperspektiv men också gällande att rekrytera och behålla kompetens. Under år 2020
har ingen ny medarbetarenkät genomförts, då resurserna har fokuserat på att hantera den
pågående pandemin. Nästa medarbetarenkät är inplanerad till september 2021. Förutom
medarbetarenkäten så finns de obligatoriska forumen för samverkan i form
av;ararbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, Loksam och Cesam. Dessa finns angivna i Storfors
kommuns samverkansavtal.

Daniel Bekking
Personalchef

Storfors kommun
2021-02

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

Kommun

* Jämfört med samma månad 2020

Inskrivna arbetslösa, februari 2021, som andel (%)
av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
Värmlands kommuner
Kommun
Säffle
Filipstad
Storfors
Kristinehamn
Grums
Eda
Munkfors
Hagfors
Värm lands län
Riket
Karlstad
Forshaga
Arvika
Årjäng
Kil
Torsby
Sunne
Hammarö

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

* Jämfört med samma månad 2020

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

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

* Jämfört med samma månad 2020

Storfors kommun

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

Storfors kommun

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

Storfors kommun

Tid utan arbete

Storfors kommun

Arbetslösheten för olika grupper
februari 2021

Storfors kommun

Kvarstående inskrivna som tillhör etableringen,
2019-2021

Antal inskrivna arbetslösa med en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga, 2021-02

Utbildningsnivå för inskrivna arbetslösa,
2021-02

Antal nyanmälda platser i Värmlands län
per månad 2019-2021

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

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

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

Varsel Värmlands län

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

Storfors kommun
2021-03

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

* Jämfört med samma månad 2020

Inskrivna arbetslösa, mars 2021, som andel (%)
av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
Värmlands kommuner
Kommun
Filipstad
Säffle
Storfors
Kristinehamn
Grums
Eda
Munkfors
Riket
Forshaga
Karlstad
Värm lands län
Hagfors
Arvika
Årjäng
Torsby
Kil
Sunne
Hammarö

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

* Jämfört med samma månad 2020

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

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

* Jämfört med samma månad 2020

Storfors kommun

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

Storfors kommun

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

Storfors kommun

Tid utan arbete

Storfors kommun

Arbetslösheten för olika grupper
mars 2021

Storfors kommun

Kvarstående inskrivna som tillhör etableringen,
2019-2021

Antal inskrivna arbetslösa med en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga, 2021-03

Utbildningsnivå för inskrivna arbetslösa,
2021-03

Antal nyanmälda platser i Värmlands län
per månad 2019-2021

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

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

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

Varsel Värmlands län

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

Storfors kommun
2021-04

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

Kommun

* Jämfört med samma månad 2020

Inskrivna arbetslösa, april 2021, som andel (%)
av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
Värmlands kommuner
Kommun
Säffle
Filipstad
Kristinehamn
Storfors
Grums
Eda
Munkfors
Riket
Karlstad
Värm lands län
Forshaga
Hagfors
Arvika
Årjäng
Torsby
Sunne
Kil
Hammarö

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

* Jämfört med samma månad 2020

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

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

* Jämfört med samma månad 2020

Storfors kommun

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

Storfors kommun

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

Storfors kommun

Tid utan arbete

Storfors kommun

Arbetslösheten för olika grupper
april 2021

Storfors kommun

Kvarstående inskrivna som tillhör etableringen,
2019-2021

Antal inskrivna arbetslösa med en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga, 2021-04

Utbildningsnivå för inskrivna arbetslösa,
2021-04

Antal nyanmälda platser i Värmlands län
per månad 2019-2021

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

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

Varsel Värmlands län

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

Rapport kö till boenden
Särskilt boende
Datum

2021-03-30

Antal
personer
som
väntar på
plats
0

Summa
totalt

0

Beslutsdatum/
kommentar

Beläggning: 2021-03-30 Sjögläntan: 38/40

Korttidsvistelse

Verkställt
datum

Där av
personer
som väntat
mer än 3
månader

Antal
personer
som
väntar
på plats
0

Beslutsdatum/
kommentar

0

Humlegården: 5/11

Humlegården Korttid: 1/8

Verkställt
datum

Betalningsansvar
Där av
personer
som väntat
mer än 3
månader

Antal
personer

Aktuell
kostnad

Rapport kö till boenden
Särskilt boende
Datum

2021-04-22

Antal
personer
som
väntar på
plats
0

Summa
totalt

0

Beslutsdatum/
kommentar

Beläggning: 2021-03-30 Sjögläntan: 38/40

Korttidsvistelse

Verkställt
datum

Där av
personer
som väntat
mer än 3
månader

Antal
personer
som
väntar
på plats
0

Beslutsdatum/
kommentar

0

Humlegården: 5/11

Humlegården Korttid: 0/8

Verkställt
datum

Betalningsansvar
Där av
personer
som väntat
mer än 3
månader

Antal
personer

Aktuell
kostnad

Delegationsbeslut
Beslutsdatu

2021-03-01

- 2021-03-31

Beslutsperiod
Beslut

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

Beslutsdatum Beslutsfattare

-

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

2021-03-03
2021-03-29
2021-03-01
2021-03-03
2021-03-15
2021-03-15
2021-03-15
2021-03-15
2021-03-16
2021-03-16
2021-03-16
2021-03-16
2021-03-17
2021-03-17
2021-03-18
2021-03-19
2021-03-19
2021-03-19
2021-03-22
2021-03-22

Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslut bistånd
Avslut bistånd
Avslut bistånd
Avsluta utredning enl. 7 § LVM
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende avlastningsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende avlastningsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall enl. 9 § 2 p Personlig assistans
Bifall enl. 9 § 2 p Personlig assistans
Bifall enl. 9 § 4 p Kontaktperson
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- 2021-02-28
- 2021-03-08
- 2021-03-17
- 2021-03-01
- 2021-03-04
- 2021-03-26
2021-03-10 - 2021-032021-03-24 2021-03-11 - 2021-032021-03-01 - 2021-032021-03-23 - 2021-032021-03-09 - 2022-032021-03-08 - 2021-052021-03-17 - 2021-072021-03-17 - 2021-032021-03-18 - 2021-09-

2021-03-22
2021-03-22
2021-03-22
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-24
2021-03-24
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-30
2021-03-30
2021-03-30
2021-03-31
2021-03-05
2021-03-16
2021-03-17
2021-03-01
2021-03-04
2021-03-26
2021-03-10
2021-03-22
2021-03-09
2021-03-01
2021-03-23
2021-03-09
2021-03-05
2021-03-17
2021-03-17
2021-03-18

Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Sara Andersson (Socialsekreterare)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Annika Haraldsson (Biståndshandläggare/LSS
Annika Haraldsson (Biståndshandläggare/LSS
Annika Haraldsson (Biståndshandläggare/LSS
Annika Haraldsson (Biståndshandläggare/LSS
Annika Haraldsson (Biståndshandläggare/LSS
Lovisa Liljegren (LSS handläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Emma Gärestam (Socialsekreterare)

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

2021-03-22
2021-04-01
2021-03-24
2021-03-22
2021-03-31
2021-03-15
2021-03-30
2021-03-17
2021-03-02
2021-03-01
2021-03-02
2021-03-01
2021-03-02
2021-03-02
2021-03-04
2021-03-10
2021-03-03
2021-03-09
2021-04-01
2021-03-05
2021-04-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-03-10
2021-03-10
2021-04-01
2021-04-01

-

2021-052021-042021-072021-042021-042021-032021-062022-022021-032021-052022-012021-032021-032021-052021-032022-022022-032022-032022-032022-032022-032022-032022-032022-032021-032021-032022-032022-03-

2021-03-18
2021-03-19
2021-03-24
2021-03-22
2021-03-30
2021-03-15
2021-03-30
2021-03-17
2021-03-02
2021-03-01
2021-03-01
2021-03-01
2021-03-01
2021-03-02
2021-03-03
2021-03-03
2021-03-03
2021-03-03
2021-03-04
2021-03-04
2021-03-04
2021-03-04
2021-03-04
2021-03-05
2021-03-08
2021-03-08
2021-03-08
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-10

Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Ellen Johansson (Socialsekreterare)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Sofia Axén (SysAdminKommun)
Sofia Axén (SysAdminKommun)
Ellen Johansson (Socialsekreterare)
Annika Haraldsson (Biståndshandläggare/LSS
Annika Haraldsson (Biståndshandläggare/LSS
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Annika Haraldsson (Biståndshandläggare/LSS
Annika Haraldsson (Biståndshandläggare/LSS
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Annika Haraldsson (Biståndshandläggare/LSS
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Annika Haraldsson (Biståndshandläggare/LSS
Annika Haraldsson (Biståndshandläggare/LSS
Annika Haraldsson (Biståndshandläggare/LSS
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Annika Haraldsson (Biståndshandläggare/LSS
Annika Haraldsson (Biståndshandläggare/LSS
Annika Haraldsson (Biståndshandläggare/LSS
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Annika Haraldsson (Biståndshandläggare/LSS
Annika Haraldsson (Biståndshandläggare/LSS
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

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

2021-04-01
2021-03-15
2021-03-16
2021-03-18
2021-03-22
2021-04-01
2021-03-19
2021-03-19
2021-03-23
2021-04-01
2021-04-01
2021-03-24
2021-03-24
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-29
2021-04-05
2021-04-01
2021-02-15
2021-03-10
2021-03-10
2021-03-15
2021-03-15
2021-03-22
2021-03-22
2021-03-01
2021-03-01
2021-03-01
2021-03-01
2021-03-01

-

2021-092021-052021-112021-082021-072021-042022-042021-062021-052021-082021-052021-052021-112021-052021-072021-062021-112022-032021-082021-032021-082021-092021-092021-102021-102021-032021-032021-032021-032021-03-

2021-03-11
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-15
2021-03-17
2021-03-18
2021-03-19
2021-03-19
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-24
2021-03-25
2021-03-26
2021-03-26
2021-03-29
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-02
2021-03-10
2021-03-10
2021-03-15
2021-03-15
2021-03-22
2021-03-22
2021-03-01
2021-03-02
2021-03-02
2021-03-02
2021-03-02

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

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

2021-03-01
2021-03-08
2020-12-01
2021-03-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-03-24
2021-04-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-03-23
2021-04-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-04-01
2021-03-25

-

2021-032021-042021-032021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-03-

2021-03-03
2021-03-08
2021-03-11
2021-03-15
2021-03-15
2021-03-15
2021-03-16
2021-03-16
2021-03-16
2021-03-16
2021-03-16
2021-03-17
2021-03-17
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-19
2021-03-19
2021-03-19
2021-03-22
2021-03-22
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-24
2021-03-25

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

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Fastställelse enl. 1 kap. 4 § FB S-protokoll
Fastställelse enl. 1 kap. 4 § FB S-protokoll
Fastställelse enl. 1 kap. 4 § FB S-protokoll
Fastställelse enl. 1 kap. 4 § FB S-protokoll
Fastställelse enl. 1 kap. 4 § FB S-protokoll
Verkställighetsbeslut 4:1 - BoU
Antal beslut
Antal beslutsfattare

155
14

2021-04-01 2021-04-01 2021-03-29 2021-04-01 2021-04-01 2021-03-03 2021-03-17 2021-04-01 2021-04-01 - Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
- Tillsvidare
2021-03-17 -

2021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-042021-04-

2021-03-29
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-30
2021-03-30
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-08
2021-03-09
2021-03-10
2021-03-15
2021-03-25
2021-07- 2021-03-17

Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emma Gärestam (Familjerättshandläggare)
Emma Gärestam (Familjerättshandläggare)
Emma Gärestam (Familjerättshandläggare)
Emma Gärestam (Familjerättshandläggare)
Emma Gärestam (Familjerättshandläggare)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)

Delegationsbeslut

Beslutsdatu

2021-04-01 - 2021-04-30

Beslutsperiod
Beslut

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

Beslutsdatum Beslutsfattare

-

Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
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Kommunövergripande

Månadsrapport april 2021 – Verksamhet
kommunövergripande
Det ekonomiska utfallet inkluderat beskrivande texter ger en indikation på verksamhetens och
enheternas nuvarande status. Rapporten belyser senaste månaden och årsprognosen. De
flesta intäkter och kostnader är periodiserade. Det kan dock komma beslut om nya intäkter
och ökade kostnader som kan skapa tvära förändringar inom verksamhetens och den
specifika enhetens prognos.
Rapport kring sjukfrånvaro redovisas separat via HR-chef vid varje
kommunstyrelsesammanträde.
Ny organisation träder i kraft 1 maj. Kommunchef kommer från 1 maj att få ansvar för
enheterna teknisk drift och kultur och fritid. Månadsredovisningarna kommer framöver att äga
rum i tre verksamhetsblock då stöd och service inte finns kvar.
Budgetberedningen signalerade att enheten HR ska förstärkas (idag 1,6 årsarbetare) och att
uppgifter som berör utredning, analys, remissvar etc skall inrättas/förstärkas i någon form.
Intäkter för sålda tjänster till stiftelsen Björkåsen är ännu inte fördelat som en intäkt på olika
enheter.
Enheten kansli kommer att få det svårt att hålla sin budget under 2021. Samtliga enheter har
fått en slimmat budget och jobbar löpande med kostnadsreduceringar. Enheterna har i princip
idag en minimibemanning för att klara av att leverera de uppgifter som finns för åtagande.
Beslut togs om ny kommunchef på kommunstyrelsen 3 maj. Lön ny kommunchef motsvarar
lön som dagens kommunchef har.

Enhet politisk verksamhet
Händelser som senaste månaden påverkat ekonomin utöver ramen
Arvoden ligger fortfarande på en lägre nivå än budgeterat och det påverkar utfallet positivt.
Händelser som kommande månader kan komma att påverka ramen
Kostnader för arvoden kommer med ojämna mellanrum med en viss eftersläpning beroende
på hur mötena ligger.
Nuläge ekonomi
Det ekonomiska utfallet avser politisk verksamhet mars månad. Inga kostnader har tillkommit
som inte tidigare varit kända. Kostnaden för arvoden är lägre än budgeterat, ca 10 tkr i intäkt
för överförmyndarverksamhet utöver budget. Sällankostnader som är budgeterat linjärt över
året men kostnadsförs när fakturan kommer, gör att verksamhetens kostnader exkl. personal
blir lägre än budgeterat.
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Prognos 1-2 månader
Budget i balans med ett mindre underskott mot ram.
Prognos helår
Prognosen för helår är ett utfall som ligger ca 150 tkr över ramen.
Personal
Inga tjänstemän är budgeterade under politisk verksamhet

Enhet kommunledning
Händelser som senaste månaden påverkat ekonomin utöver ramen
Kostnaderna för framtagning av ny detaljplan Koltorp 2:4 (nytt sport och aktivitetscenter) har
lagts på kommunledningen. Kostnaderna överstiger marginellt mot vad som finns i budget.
Händelser som kommande månader kan komma att påverka ramen
Utvecklingsstrategen avslutade sin tjänst under februari månad. Tjänsten kommer inte att
tillsättas vilket innebär en kostnadsreducering på årsbasis ca 850 000 kr.
Enheten kan få en kostnadsökning om del av en tjänst inrättas och som berör stödfunktionerna
analys- statik-, rapporterings-, utredningsfunktion.
Nuläge ekonomi
Det ekonomiska utfallet avser verksamheten kommunledning mars månad.

Prognos 1-2 månader
Enligt budget
Prognos helår
Prognos kommer att tas fram i samband med tertial 1.
Personal
1,5 årsarbetare
Kostnader för säkerhetssamordnare budgeteras via kommunledning. Personalansvar ligger
dock på Filipstads kommun då tjänsten är delad mellan kommunerna.
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Kommunövergripande finansiering
(Avser statliga intäkter inkluderat pensionsavsättningar)

Händelser som senaste månaden påverkat ekonomin utöver ramen
Inga händelser har påverkat ekonomi under månaden, utöver normalt.
Händelser som kommande månader kan komma att påverka ramen
Nya skatteunderlagsprognoser kommer att släppas i slutet av augusti, september/oktober samt
det slutliga beskattningsutfallet den 7 december. Dessa kommer att påverka hur årets
skatteintäkter kommer att se ut.
Nuläge ekonomi
Det ekonomiska utfallet avser mars månad. Avdelningens kostnader avser endast
pensionskostnader samt finansiella kostnader, övrigt är intäkter. Intäkter i form av
borgensavgifter är ännu inte bokförda. Pensionskostnader stäms av per tertial. Intäkter för
kommunmoms är ännu inte bokförda. Nedsättning av arbetsgivaravgifter är inte heller de
bokförda ännu. Alla dessa kostnader och intäkter är sådant som bokas upp i bokslut för tertial
1.

Prognos 1-2 månader
Prognos för närmaste tiden anses hållas till satt budget.
Prognos helår
Prognos för helår anses hållas till satt budget.
Personal
Enheten har ingen personal.

Enheten ekonomi
Händelser som senaste månaden påverkat ekonomin utöver ramen
Under april månad har det inte hänt något som är utöver enhetens normala verksamhet och
kostnaderna bör hålla sig inom ramen.
Händelser som kommande månader kan komma att påverka ramen
En sak skulle kunna påverka ramen negativt under kommande månader är att avdelningen gör
ett krafttag med att lämna in förfallna fordringar till kronofogdemyndigheten, detta kan leda

STORFORS
KOMMUN

Sida 4 (7)

till att avgifterna till nämnda myndighet öka. En annan sak är att genomgång av
kundfordringar görs just nu, preskriberade fordringar och fordringar som kronofogden anser
inte går att driva in till sin helhet kommer att skrivas bort, detta drabbar dock inte enheten
ekonomienhet till mer än den del fordran avser påminnelseavgifter, övrig fordran bokas bort
från respektive enhet som ställt ut fordran från början.
Nuläge ekonomi
Det ekonomiska utfallet avser mars månad. Avdelningens kostnader avser i stort sett
kostnader för personal samt programvaror och är inte påverkbara, förutom eventuell
utbildning och konsultkostnader. Intäkter för sålda tjänster till stiftelsen Björkåsen är inte med
som intäkt ännu.
På grund av uppbokad semesterlöneskuld blir verksamhetens personalkostnad högre än
budgeterat, budget ligger i stort sett linjärt medan kostnaden följer uttagna semesterdagar.
Avdelningen har genomgått flera utbildningsdagar i ekonomisystemet Raindance, dessa har
ännu inte påverkat resultatet.

Prognos 1-2 månader
Prognos för närmaste framtiden är att avdelningen kommer att få kostnader för utbildningar
som ligger under slutet av mars samt under april månad. Dessa kostnader är dock
budgeterade.
Prognos helår
Prognosen för helår är att avdelningen kommer att hålla sina kostnader inom budgetramen.
Personal
3,6 årsarbetare

Tillväxt- och tillsynsnämnden
Nämnden drivs i kommunsamverkan mellan Storfors och Karlskoga.
Nästa avstämningsmöte mellan kommunerna är inplanerat den 5/3-2021.
Händelser som senaste månaden påverkat ekonomin utöver ramen
Kostnaderna för enheten ligger i stort sett fasta. Inget har inträffat som påverkar ramen.
Händelser som kommande månader kan komma att påverka ramen
Inga kostnader som nu är kända kommer att påverka ramen.
Nuläge ekonomi
Det ekonomiska utfallet avser mars månad.
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Prognos 1-2 månader
Prognosen för närmaste tiden är att kostnaderna kommer att hållas inom ramen.
Prognos helår
Prognos för helår är att budget kommer att hållas om inget oförutsett inträffar, budget är satt
snävt.
Personal
Enheten har budgeterat för två kommunjägare.
Kommunjägarna har ingen tillsvidaretjänst utan ett arvode för uppdraget, endast en
kommunjägare finns i dagsläget som innehar uppdraget.

Enhet kansli
Händelser som senaste månaden påverkat ekonomin utöver ramen
Inga.
Händelser som kommande månader kan komma att påverka ramen
Föräldraledighet kanslichef 75 % januari till augusti 2021. Innebär lägre lönekostnader då
ingen vikare plockas in.
Nuläge ekonomi
Det ekonomiska utfallet avser mars månad. I nuläget ett totalt på underskott på 138 tkr.
Kostnader för IT och telefoni är nu fördelat vilket innebär att underskottet växt sedan
föregående rapport.
ENHET
15 KANSLIENHET
15 KANSLIENHET
15 KANSLIENHET
15 KANSLIENHET
Resultat före extraord.poster

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

Utfall Budget
Utfall
Budget
Budget Prognos
Period Period Innev. period Innev. period Helår
Helår
2
16
5
48
194
0
-194
-200
-648
-601 -2 477
0
-35
-23
-115
-70
-279
0
-3
-3
-9
-10
-38
0
-229
-210
-768
-631 -2 600
0
-229
-210
-768
-631 -2 600
0

Prognos 1-2 månader
Enheten kommer fortsätta göra ett underskott varje månad med nuvarande bemanning.
Prognos helår
Kansliet kommer göra ett underskott, saknas fortfarande prognos på hur stort det kommer att
bli för helåret. Resultatet ”räddas” något av att kanslichef är föräldraledig på 75 % till augusti.
Det finns nästan inga rörliga kostnader som går att påverka. De fasta kostnaderna består av
personal samt system och IT/telefoni.
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Personal
5,0 årsarbetare

Enheten Personal- och folkhälsa
Händelser som senaste månaden påverkat ekonomin utöver ramen
Tillkommande arbetsuppgifter med krisledningsstab har fortsatt under april månad. Detta har
dock inte påverkat budgetramen negativt utan har hanterats genom omprioritering av
arbetsuppgifter.
Händelser som kommande månader kan komma att påverka ramen
Inga ytterligare tillkommande faktorer som bedöms påverka den samlade prognosen.
Nuläge ekonomi
Enhetens kostnader avser endast kostnader för personal samt programvaror och är inte
påverkbara. Den ekonomiska prognosen 2021 för enheten Personal- och folkhälsa visar att
verksamhetens kostnader idag bedöms rymmas inom beslutad budget. Utfallet visar
ekonomiskt utfall till och med mars månad.
ENHET
16 PERSONALENHET
16 PERSONALENHET
16 PERSONALENHET
Resultat före extraord.poster

Resultat
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal

Utfall Budget
Utfall
Budget
Budget Prognos
Period Period Innev. period Innev. period Helår
Helår
0
5
0
16
64
0
-189
-175
-602
-526 -2 171
0
-193
-233
-635
-698 -2 793
0
-382
-403
-1 237
-1 209 -4 900
0
-382
-403
-1 237
-1 209 -4 900
0

Prognos 1-2 månader
Verksamheten bedöms i dagsläget rymmas inom ram.
Prognos helår 2021
Vissa nödvändiga arbetsmiljöutbildningar, så kallad BAM-utbildning, av chefer och
skyddsombud har genomförts vilket ökat kostnaderna för centrala utbildnigar. Målsättningen
är dock att nå ett nollresultat för innevarande år då frånvaro under mars och april för
handläggare inom folkhälsa och HR inte har vikariebesatts. En viss osäkerhet finns kopplat
till kostnader för företagshälsovård där en upphandling pågår samt att den pågående pandemin
kan ge påverkan på rehabiliteringskostnader för innevarande verksamhetsår.
Personal – antal årsarbetare
HR; 1,6 årsarbetare
Folkhälsa; 0,65 årsarbetare

Enheten Kommunikation, näringsliv, turism
Händelser som senaste månaden påverkat ekonomin utöver ramen
Inga specifika händelser.
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Händelser som kommande månader kan komma att påverka ramen
Alla tre avdelningarna följer budget, dock tillkommer engångskostnad på cirka 32 000 kronor
samt årlig kostnad på cirka 8 000 kronor på grund av åtgärder för infartsskyltarna som ska
inledas under maj månad. Företagets underleverantör har lagt ner sin verksamhet och nya
investeringar är nödvändiga för fortsatt drift. Något minskad personalkostnad eftersom
näringslivsutvecklare är tjänstledig under fyra veckor pga utbildning till deltidsbrandman.
Intäkter för sålda tjänster (5 % av kommunikationschef) till Stiftelsen Björkåsen är ännu ej
bokförda.

ENHET
14 KOMMU/NÄRINGS/TURISM
14 KOMMU/NÄRINGS/TURISM
14 KOMMU/NÄRINGS/TURISM
14 KOMMU/NÄRINGS/TURISM
Resultat före extraord.poster

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

Utfall Budget
Utfall
Budget
Budget Prognos
Period Period Innev. period Innev. period Helår
Helår
17
38
17
115
461
0
-114
-105
-344
-316 -1 304
0
-24
-54
-98
-162
-649
0
-1
-1
-2
-2
-8
0
-122
-122
-427
-365 -1 500
0
-122
-122
-427
-365 -1 500
0

Nuläge ekonomi
Det ekonomiska utfallet avser mars månad.
Prognos 1-2 månader
Budget i balans. Det kommer inte göras en prognos från ekonomiavdelningen förrän tertial 1.
Prognos helår
Budgeten är mycket snålt tilltagen, dock är extra intäkt till kommunikationsavdelningen på
grund av statlig ersättning för utgifter i samband med coronahanteringen inlagd. Dessa medel
innebär delvis täckning av extra kostnader för infartsskyltar. Dessutom har enheten tackat ja
till ett uppslag (två sidor) samt ¼ annons i tidningen Turist i Värmland (10 000 kr). Vi ser
också möjlighet för turismavdelningen att delta i ett större kartprojekt för vandringsleder i
Värmland samt ta in expertis gällande hemsidan på timbasis. Annonsintäkterna för I frêske
lufta följer hittills budget, men med tanke på pandemin finns risk för lägre intäkter under året
– beroende på vad som händer.
Personal
1,6 årsarbetare
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Skola

Månadsrapport april 2021 - Verksamhet förskola och
skola
Det ekonomiska utfallet inkluderat beskrivande texter ger en indikation på verksamhetens och
enheternas nuvarande status. Rapporten belyser senaste månaden och årsprognosen. De
flesta intäkter och kostnader är periodiserade. Det kan dock komma beslut om nya intäkter
och ökade kostnader som kan skapa tvära förändringar inom verksamhetens och den
specifika enhetens prognos. Rapporten påvisar oktober månads ekonomiska läge samt
löpande text för händelser under november månad.
Rapport kring sjukfrånvaro redovisas separat via HR-chef vid varje
kommunstyrelsesammanträde.
Händelser som senaste månaden påverkat ekonomin utöver ramen enhet
Kroppa
Det har förekommit en del korttidsfrånvaro under perioden kopplat till den rådande pandemin
där vikarier har tillsatts. En långtidssjukskrivning som är i rehabiliteringsfas vilket kommer
att påverka ramen. Utbildningsinsats kopplats till förskolan plus vikarietillsättning under
vikarieinsatsen kopplat till barn med behov. Går utöver ram. En lösning inom befintlig
organisation arbetas in. Arbetet försvåras till följd av rådande pandemi. Lösningen ska vara
klar senast augusti.
Skyddsutrustning för all personal inom förskolan har införskaffats.
Händelser som kommande månader kan komma att påverka ramen enhet
Kroppa
Förskolorna kommer inte att slås samman under sommaromsorgen. Detta i proaktivt syfte
under den rådande pandemin. Det kan innebära att fler vikarier måste tillsättas.
Semesterplaneringen ses över.
Fler visstidsanställd personal vars avtal avslutas under sommaren ska tillsättas.
Inför hösten börjar elev med diabetes. Ansvarsfördelning av elevens skoldag söks lösas inom
befintlig organisation.
Förhandlingar har hållits under april och kommer att fortsätta gällande arbetsbrist 0.6 tjänst
för att kunna möta budget.
Kommande rektorsutbildning för rektor på Kroppaskolan söks delvis lösas med medel från
Omställningshetsfonden.
Händelser som senaste månaden påverkat ekonomin utöver ramen enhet
Bjurtjärn och Forsbron
Bjurtjärn har stor efterfråga på förskoleplatser. Det finns en oro för hög arbetsbelastning för
personalen. Det finns ett barn med behov som behöver extra stöttning.
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En av förskolorna hade under april månad några konstaterade fall av Covid. För att förhindra
smittspridning och p ga personalbrist stängdes förskolan 15 /4 -21 /4. Stängningen skedde i
samråd med Smittskydd Värmland. Förskolan hade öppet för några barn vars vårdnadshavare
inte kunde ordna barnomsorg på annat sätt.
Skyddsutrustning för all personal inom förskolan har införskaffats.
Två personal har varit långtidssjukskrivna inom skolan, 50% respektive 100%. I slutet av
april sade en av dem upp sig på grund av hälsoskäl. Tjänsten som omfattar 80 % fördelat på
resurs i skola /fritids kommer att återbesättas.
Skolan har under april månad haft några veckor med hög elevfrånvaro med några
konstaterade covid fall. Vi har även haft personalfrånvaro, ingen covidsmittad. Vid ett tillfälle
fick skolans samtliga elever F-6 sluta kl 13 då det inte fanns vikarier att tillgå.
För att förhindra smittspridning arbetade förskolorna Ängslyckan och fritids var för sig under
vecka 16, inget samarbete vid öppning och stängning.
Skyddsutrustning för all personal inom förskolan har införskaffats.
Händelser som kommande månader kan komma att påverka ramen enhet
Bjurtjärn och Forsbron
Förskolorna kommer inte att slås samman under sommaromsorgen i proaktivt syfte under
pandemin. Det kan komma att innebära utökade vikariekostnader. Semesterplaneringen ses
över.
Elev i förskolan har behov av resursstöd eller eventuellt en framtida specialskola vilket
kommer belasta budget. Stödet löses idag inom befintlig organisation med stor risk för hög
arbetsbelastning.
En personal har sökt vidareutbildning inom lärarlyftet vilket ligger i linje med att säkra
framtida lärartjänst som är svår rekrytera. Statsbidrag kan ansökas för utbildningen.
Förhandling gällande arbetsbrist på 1.0 lärartjänst och 0.5 tjänst administratör har hållits
under april och kommer att fortsätta.
Ungdom inskriven i annans skolform har åter flyttat till kommunen i slutet av månaden.
Händelser som senaste månaden påverkat ekonomin utöver ramen enhet
Vargbro
Den har förekommit en del korttidsfrånvaro kopplat till pandemin men också ordinarie
korttidsfrånvaro.
Händelser som kommande månader kan komma att påverka ramen enhet
Vargbro
Under april har förhandlingar gällande arbetsbrist hållits gällande 1.0 lärartjänst och 1.0
resurslärartjänst. Förhandlingarna kommer att fortsätta. Tjänsten skolbibliotikarie på 0.4
tjänst, som skolan köper in från annan enhet, har lyfts ut från förhandlingarna. Skolan har
sedan analysmöten startades i augusti föreslagit att denna tjänst kan lösas inom skolans
befintliga organisation om så är behövligt för att få ner det överskott skolan uppvisar. En
lösning som skolan anammat tidigare.
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Förhandling gällande speciallärare 1.0 tjänst gjordes klart i februari. Sex månaders
uppsägning.
En rastbod ska byggas till främst mellanstadiets rastaktiviteter. Kopplas till rörelseledare och
aktiva raster. Belastar inte ordinarie budget utan ansökta pengar.
Pengar har ansökts via Delmos utifrån kommunens socio-ekonomiska förutsättningar. Besked
ges i maj. En ansökan har också skrivits gällande en sk studiecoach kopplat till elever som har
studieavbrott.
Från september medverkar skolan i ett socialfondsprojekt, ett utvecklingsprogram för fullföljd
utbildning. Projektet är en del i skolans systematiska kvalitetsarbete att främja skolnärvaro
och förhindra studieavbrott. Arbetet är verksamhetsövergripande över fler enheter.
Nuläge ekonomi
FÖRSKOLA ENHET 31
Resultat
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal
Avskrivningar
Finansiella kostnader

Utfall
Period
287
-1 396
-334
-1
0
-1 445
-1 445

Budget
Period
299
-1 291
-304
-0
0
-1 297
-1 297

Utfall
Budget
Innev. period Innev. period
824
-4 095
-495
-3
0
-4 287
-4 287

896
-3 872
-913
-1
0
--3 891
-3 891

Budget
Helår
3 585
-15 675
-3 654
-6
0
-15 750
-15 750

Prognos
Helår
0
0
0
0
0
0
0

Prognos 1-2 månader
Utfallet för förskolan visar på en negativ differens i jämförelse med budget för perioden.
Mindre intäkter, kostnader exkl. personal och högra personalkostnader förklarar differensen.
Prognos helår
Förskolan prognostiseras överskrida budget marginellt.
ENHET SKOLA 32
Resultat
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal
Avskrivningar
Finansiella kostnader

Utfall
Period
692
-3 897
-2 673
-5
0
-5 883
--5 883

Budget
Period
747
-3 060
-2 923
-6
0
-5 242
- 5 242

Utfall
Innev. period

Budget
Innev. period

1 852
-11 599
-8 567
-15
0
- 18 330
- 18 330

2 242
-9 181
-8 769
-17
0
- 15725
- 15 725

Budget
Helår
8 974
-37 063
-35 090
-70
0
-63 250
-63 250

Prognos
Helår
0
0
0
0
0
0
0
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Prognos 1-2 månader
Skolan överskrider ram vad gäller personalkostnader. Prognosen närmsta månaderna visar
dessvärre fortsatt överskridande av kostnader för personal. Ett överskott kan skönjas för
verksamhetens kostnader exkl personal.
I nya läraravtalet fastslås att lärarna erhåller ett engångsbelopp på 2000 kr, utöver ordinarie
lönepåslag. Summan läggs inom skolans budgetram vilket medför en negativ post.
Prognos helår
Skolan personalkostnader prognostiseras att överskrida ram. Trots borttagande av 10.65 tjänst
föregående läsår samt pågående förhandlingar på 5.85 tjänst hamnar skolan inte i ram. Detta
kan knytas till kostnader för elever med behov.
Även om skolan har ett minskat elevunderlag kommer fler neddragningar att påverka skolans
kvalité och undervisning samt möjligheterna att följa skollagen.
Personal
Förskolan
Det finns två förskolor i Bjurtjärn, med 4.0 tjänst på 24 barn respektive 4.0 tjänst på 26 barn.
I centralorten Storfors finns tre förskolor med 47 barn på 9.75 tjänst, 27 barn på 5.87 tjänst
och 34 barn på 6.0 tjänst. Den öppna förskolan har 0.2 tjänst.
Förskolan har fem personal som är visstidsanställda ett år fram till sommaren. Denna personal
saknar utbildningsbehörighet. Förskolan har personal som anställts under studier till
förskolelärare.
Bjurtjärns skola, åk F-6.
Bjurtjärns skola har 6.95 tjänst på 65 barn. Språkval ingår inom Vargbroskolans
personalbemanning.
Två långtidssjukskrivna personal. Varav en har sagt upp sig under april månad.
Forsbroskolan, vuxenutbildning
Forsbroskolan har två pedagoger (2.0 tjänst) och 0.5 admintjänst. Femton elever är inskrivna
på SFI.
Kroppaskolan, Åk F-3.
105 elever går på Kroppaskolan. 10.75 tjänst är knuten till Kroppaskolan. Därtill slöjd på
0.10 tjänst och idrott på 0.4 tjänst.
En långtidssjukskriven personal som är i rehabliteringsfas.
Vargbroskolan Åk 4-9
Det går 231 elever på Vargbroskolan. 29.7 tjänst är knutet till åk 4-9. Grundsärskolan har
fem elever inskrivna med 4.6 tjänst. Fler elever är omvänt integrerade.
2021-05-03 Annelie Izindre
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Vård- och omsorg

Månadsrapport april 2021 – Verksamhet vård & omsorg
Det ekonomiska utfallet inkluderat beskrivande texter ger en indikation på verksamhetens och
enheternas nuvarande status. Rapporten belyser senaste månaden och årsprognosen. De
flesta intäkter och kostnader är periodiserade. Det kan dock komma beslut om nya intäkter
och ökade kostnader som kan skapa tvära förändringar inom verksamhetens och den
specifika enhetens prognos.
Rapport kring sjukfrånvaro redovisas separat via HR-chef vid varje
kommunstyrelsesammanträde.

Vård- och omsorg gemensam
Det ekonomiska utfallet för planering/bemanning, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt
verksamhetschef presenteras nedan. Kostnaderna rör verksamhetssystem samt personal. De
ökade personalkostnaderna beror på bokföring av intjänad semester. Bokföringen av intjänad
semester påverkar personalkostnaderna inom alla enheterna.
Personal
6,55 årsarbetare inklusive verksamhetschef.
Lönen för verksamhetschef ingår i vård och omsorg gemensam.
Nuläge ekonomi
ENHET
41 VÅRD & OMS GEMENSAM
41 VÅRD & OMS GEMENSAM
41 VÅRD & OMS GEMENSAM
Resultat före extraord.poster

Resultat
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal

Utfall
Period
3
-315
-61
-373
-373

Budget
Period
0
-294
-73
-367
-367

Utfall
Innev.
period
3
-966
-199
-1 162
-1 162

Budget
Innev.
period
0
-881
-220
-1 101
-1 101

Budget
Helår

Prognos
Helår

0
-3 619
-881
-4 500
-4 500

0
0
0
0
0

Under mars månad har fortsatt fokus legat på att bemanna arbetspass på ett
smittsäkert/patientsäkert sätt samt upprätthålla och skapa nya rutiner i enlighet med
smittskydds rekommendationer, med anledning av pandemin.
Utmaningen att bemanna vakanta pass eller tillkomna pass på grund av extra vårdtyngd hos
kund alternativt sjukdom hos personal kvarstår. Kvalificerad ersättningen har utgått när inget
annat alternativ funnits för att bemanna vakant arbetspass.
Den förändrade tillfälliga schemaläggningen inom hemtjänst har inneburit att personal
tillfälligt har fått ökad sysselsättningsgrad till 100 % samt att det har uppstått resurspass.
Resurspassen har använts för att minska antalet timvikarier, vilket även skett i stort sett fullt
ut. Trots detta är utfallet inte riktigt det förväntade. Från och med schemaperioden som startar
31 maj planeras en ny förändring/justering av schemat under sommarmånaderna för att
därefter göra en utvärdering. Syftet är minskat antal timvikarier, bättre nyttjande av
personaltimmar hos tillsvidareanställd personal samt proaktivt arbetssätt/schematänk inför
sommarsemestrarna.
När ekonomiavdelningen är klara med tertial 1 kommer siffrorna för prognos helår att justeras
inom samtliga enheter.
Enheternas totala skillnad mot budget enligt rapporter är 1 832 tkr under april månad
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Efter att ha summerat samtliga enheters utfall för april månad och studerat prognos helår kan
det konstateras att verksamhetsblocket vård och omsorg kommer att göra ett underskott under
2021 med -7 397 tkr.
Antalet årsarbetare för hela verksamheten vård och omsorg är det samma som föregående
månad.

Enheten Funktionsstöd
Händelser som senaste månaden påverkat ekonomin utöver ramen
Det har varit svårt att få tag i personal till verksamheten vilka varit hemma vid
förkylningssymtom. Detta har inneburit kvalificerad övertidsersättning till personal som vi
har fått ringa in. Beläggningen på Solforsen har ökat.
Händelser som kommande månader kan komma att påverka ramen
Det är av vikt för enheten att budgetberedningen tar hänsyn till Solforsens boende som
beräknas kosta kommunen lika mycket oavsett om boendet hålls öppet eller avslutas eftersom
hyreskostnader löper på till december 2021.
Behovet av assistans kommer att upphöra för en kund under sommaren
Ny kund inom personlig assistans har valt extern utförare. Assistansbeslutet är fattat av
kommunens LSS handläggare och inte av Försäkringskassan vilket innebär att kommunen
inte får några intäkter för beslutet.
Nuläge ekonomi
ENHET
35 FUNKTIONSSTÖD
35 FUNKTIONSSTÖD
35 FUNKTIONSSTÖD
35 FUNKTIONSSTÖD
35 FUNKTIONSSTÖD
Resultat före extraord.poster

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

Utfall
Period
321
-1 749
-552
0
0
-1 981
-1 981

Budget
Period
997
-1 635
-598
0
0
-1 236
-1 236

Utfall
Innev.
period
1 934
-5 542
-2 125
0
0
-5 733
-5 733

Budget
Innev.
period
2 990
-4 904
-1 794
0
0
-3 708
-3 708

Budget
Helår
11 966
-20 288
-7 178
0
0
-15 500
-15 500

Prognos
Helår
0
0
0
0
0
0
0

Prognos 1-2 månader
Personalkostnaderna förväntas följa kundernas behov av insatser.
Intäkterna vid Solforsen förväntas öka något
Prognos helår
Resultat kan väntas visa på ett underskott. Förhoppningen är att nya placeringar på Solforsen
kan minska underskottet något. Osäkerhetsfaktorerna är stora då det är svårt att förutse behov
av insatser
Personal
31,5 årsarbetare, inklusive ledning.
4 anställda enligt PAN avtalet samt 10 uppdragstagare tillkommer.
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Enheten Hemtjänst
Händelser som senaste månaden påverkat ekonomin utöver ramen
Verksamheter har ett fortsatt högt antal kunder antal med omfattande och/eller frekventa
insatser
Händelser som kommande månader kan komma att påverka ramen
Verksamheten påverkas fortfarande av pandemin med ökad tid i det dagliga arbetet för
hygienstäd i personalutrymmen samt användandet av skyddsutrustning. Ett ev ökat behov hos
befintliga kunder alternativt en ökning av antalet kunder kommer bedöms komma att generera
ökade personalkostnader
Nuläge ekonomi
ENHET
42 HEMTJÄNST
42 HEMTJÄNST
42 HEMTJÄNST
42 HEMTJÄNST
42 HEMTJÄNST
Resultat före extraord.poster

Resultat

Utfall
Period

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

209
-1 463
-204
0
0
-1 459
-1 459

Budget
Period
190
-1 108
-206
0
0
-1 125
-1 125

Utfall
Innev.
period
559
-4 772
-761
-1
0
-4 975
-4 975

Budget
Innev.
period
569
-3 325
-617
-1
0
-3 374
-3 374

Budget
Helår

Prognos
Helår

2 275
-13 804
-2 468
-3
0
-14 000
-14 000

0
0
0
0
0
0
0

Prognos 1-2 månader
Personalkostnaderna förväntas följa kundernas behov av insatser. Det vill säga ökat
omsorgsbehov alternativt ökat antal kunder förväntas resultera i ökade personalkostnader
samt tvärtom om kundernas behov alternativt antalet kunder minskar
Prognos helår
Underskott mot uppsatt budgetram.
Förväntningarna är att enhetens kommande förändrade schemaläggning ger minskade
personalkostnader och därmed ett bättre resultat. Detta är beskrivet under vård och omsorg
gemensam
Personal
29,49 årsarbetare inklusive ledning.
3 anställda enligt PAN avtalet tillkommer.

Enheten Hälso- och sjukvård
Händelser som senaste månaden påverkat ekonomin utöver ramen
Tidigare långtidssjukskriven sjuksköterska har återgått i tjänst på 50 %.
Händelser som kommande månader kan komma att påverka ramen
En sjuksköterska har fått andra uppdrag/projekt under ett år med syfte att minska kostnaderna
i verksamheten och är även resurs vid korttids frånvaro.
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Nuläge ekonomi
ENHET
44 KOMMUNAL HÄLSO & SJUKVÅRD
44 KOMMUNAL HÄLSO & SJUKVÅRD
44 KOMMUNAL HÄLSO & SJUKVÅRD
44 KOMMUNAL HÄLSO & SJUKVÅRD
44 KOMMUNAL HÄLSO & SJUKVÅRD
Resultat före extraord.poster

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

Utfall
Period
30
-735
-121
-5
0
-831
-831

Budget
Period
33
-552
-140
-3
0
-663
-663

Utfall
Innev.
period
56
-2 137
-402
-15
0
-2 498
-2 498

Budget
Innev.
period
98
-1 656
-420
-10
0
-1 988
-1 988

Budget
Helår

Prognos
Helår

392
-6 421
-1 682
-39
0
-7 750
-7 750

0
0
0
0
0
0
0

Prognos 1-2 månader
Minskat behov av timvikarier
Minskade kostnader för sårvårdsmaterial.
Minskade kostnader för inkontinensmaterial.
Prognos helår
Beställning av omläggningsmaterial och inkontinensmaterial ska ses över kontinuerligt för att
minska materialkostnaderna och därmed bidra till ett bättre helårsresultat
Personal
13,5 årsarbetare inklusive ledning.

Enheten Särskilt boende
Händelser som senaste månaden påverkat ekonomin utöver ramen
Vi har haft ett minskat antal kunder både på Korttidsboendet Humlegården.
Ordinarie personal på Humlegården har täckt frånvaro på Sjögläntan, men med en pandemi
måste detta göras på ett sådant sätt att man förebygger alternativt minskar smittspridningen.
Vi ersätter inte alltid frånvaro på Humlegården
Ökade kostnader på grund av Covid smitta, har krävt mer personalresurser för att hålla
smittan så isolerad som möjligt. Det betyder att vi inte blandar personal mellan verksamheter
samt att nattpersonal har blivit uppdelade i ett ute team och ett inne team. Ökad vårdtyngd på
en avdelning på Sjögläntan samt ute i hemtjänst nattetid där det uppstått behov av extra
personal på vissa tider. Extra personalresurser har även tillsatts på grund av flera hot från
kund, bland annat knivhot. Händelsen är polisanmäld och anmäld till arbetsmiljöverket.
Överfallslarm är införskaffat. Säkerhetsamordnare kontaktad
Sjukfrånvaron har minskat något men personal fortsätter att vara hemma vid
förkylningssymtom och blir erbjudna test av covid-19. Det har varit svårt att få tag i personal
till verksamheten. Detta kan påverka ramen i form av utbeordra ordinarie personal som kan
leda till kvalificerad övertidsersättning.
Händelser som kommande månader kan komma att påverka ramen
Fortsatt ökade personalkostnader på grund av pågående pandemi samt ökad vårdtyngd på
särskilt boende samt i ordinärt boende nattetid.
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Nuläge ekonomi
ENHET
43 SÄRSKILDA BOENDEN
43 SÄRSKILDA BOENDEN
43 SÄRSKILDA BOENDEN
43 SÄRSKILDA BOENDEN
43 SÄRSKILDA BOENDEN
Resultat före extraord.poster

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

Utfall
Period
607
-2 915
-882
-4
0
-3 194
-3 194

Budget
Period
632
-2 444
-753
0
0
-2 565
-2 565

Utfall
Innev.
period
1 860
-8 812
-2 552
-11
0
-9 515
-9 515

Budget
Innev.
period
1 896
-7 332
-2 259
0
0
-7 695
-7 695

Budget
Helår

Prognos
Helår

7 589
-30 349
-9 040
0
0
-31 800
-31 800

0
0
0
0
0
0
0

Budgetläget visar på ett underskott, trots att vi alltid jobbar för att minska antal timvikarier
och dess timmar per bokade pass.
Bemanningskravet, personalbehovet för att tillgodose kundernas behov av hjälp, uppfylls inte
på helgerna. Det har resulterat i att vi har erbjudit ordinarie personal utökad tjänstgöringsgrad
under begränsad tid samt att timvikarier satts i på de vakanta pass som uppstår.
Att erbjuda tillsvidareanställd personal utökad tjänstgöringsgrad ger en stabilitet i
arbetsgruppen, ökad kompetens och trygghet för kunderna samt ökad patientsäkerhet
Prognos 1-2 månader
Fortsatt arbete med att titta på lösningar för att ersätta vakanser med ordinarie personal samt
att inte ersätta alla timmar på vakanta arbetspass
Prognos helår
Prognosen visar på ett fortsatt underskott
Underskottet beror framförallt på att bemanningskravet under helger inte är tillgodosett.
Sjögläntans matlagning på alla avdelningar kräver stora personalresurser. Matlagning på två
avdelningar istället för fyra bedöms minska behovet av personal vilket i sin tur medför att
personal kan omfördelas till vakanta arbetspass. I dagsläget oklart om det är möjligt då
köksturen har medicinansvar och ett övergripande ansvar över måltidssituationen. Fler antal
kunder som behöver måltidshjälp
Personal
52,48 årsarbetare inklusive ledning
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STÖD & SERVICE

Månadsrapport april 2021 - Verksamhet stöd & service
Det ekonomiska utfallet inkluderat beskrivande texter ger en indikation på verksamhetens och
enheternas nuvarande status. Rapporten belyser senaste månaden och årsprognosen. De
flesta intäkter och kostnader är periodiserade. Det kan dock komma beslut om nya intäkter
och ökade kostnader som kan skapa tvära förändringar inom verksamhetens och den
specifika enhetens prognos.
Rapport kring sjukfrånvaro redovisas separat via HR-chef vid varje
kommunstyrelsesammanträde.
Övergripande kostnader avser verksamhetschefens lön samt Energirådgivarens lön och
intäkter. Energirådgivningen blir ett nollsummespel, eftersom staten står för kostnaden för
den verksamheten. Energirådgivaren ger stöd till kommuninnevånare och till företagare.
Rådgivaren är placerad i Storfors men jobbar även för kommunerna Filipstad och
Kristinehamn. Det pågår regionala diskussioner om att samla regionens energirådgivare under
en gemensam organisation. Storfors, Filipstad, Kristinehamn, Hammarö och Karlstad kommer
i framtiden att bilda en grupp, det finns då tre grupper i regionen. Avtalet med
energirådgivningen regionalt är påskrivet och klart för 2021-2022.
Verksamhetschefen för Stöd och service slutar sin anställning 30 april. Beslut finns att inte
ersätta tjänsten vilket ger ett överskott på övergripande nivå, om ca 950 000 kr.

Enhet teknisk drift
Händelser som senaste månaden påverkat ekonomin utöver ramen
Reparationer av maskiner hjullastare gräsklippare har belastat budgeten med 73 000 kr.
Reparation av hiss Folkets hus samt byte kylmaskin till kylrum i storkök Hammargården
86 000 kr.
Energikostnaderna har ökat med 300 000 kr för dom 3 första månaderna jämfört med förra
året på grund av ökad förbrukning och högre energipriser.
Snöröjning och halkbekämpning under icke ordinarie arbetstid med egen personal och köpta
tjänster har utförts under månaden.
Händelser som kommande månader kan komma att påverka ramen
Kostnader i samband med att åtgärda besiktningsanmärkningar från den obligatoriska
ventilationskontrollen (OVK) som är utförda på verksamhetslokalerna kommer att påverka
budgeten negativt.
Nuläge ekonomi
Avser mars månad
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Prognos 1-2 månader
Prognosen visar på ett underskott. Mer exakt underskott kommer att redovisas i tertial 1 när
prognos helår tagits fram.
Prognos helår
Kommer inte hålla budgetram på grund av att vi minskat på alla underhållsposter för att få
budgeten inom den tilldelade ramen.
Personal
20,66 årsarbetare inkluderat enhetschef.
Fördelning enligt nedan:
Enhetschef: 1,0 tjänst
GS: 3,0 tjänster
Kost: 8,05 tjänster
Lokalvård: 8,61tjänster
Totala antalet tillsvidareanställda för hela teknisk drift är

VA avdelningen
Händelser som senaste månaden påverkat ekonomin utöver ramen
Håller budget.
Händelser som kommande månader kan komma att påverka ramen
Om inget oförutsett sker så kommer verksamheten följa budget.
Nuläge ekonomi
Avser mars månad.

Prognos 1-2 månader
Prognosen visar på budget i balans med litet överskott.
Prognos helår
Prognos för VA är att verksamheten gör ett nollresultat.
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Personal
4,0 årsarbetare

Enhet kultur & fritid
Händelser som senaste månaden påverkat ekonomin utöver ramen
Vakant tjänst på biblioteket, avvaktar tills ärendet om att ta bort skolbibliotekarietjänsten på
40 % från skolan är utredd.
Då biografen har varit stängd en längre tid har intäkter uteblivit.
Händelser som kommande månader kan komma att påverka ramen
Enheten anpassar verksamhet och kommer att hålla budget.
På grund av rådande pandemi kommer inte nationaldagsfirande i Ravinen genomföras i år
heller. Enheten kommer att hjälpa skolan med en digital skolavslutning som 2020.
Nuläge ekonomi
Avser mars månad

Prognos 1-2 månader
Prognosen visar på budget i balans.
Prognos helår
Prognosen visar på budget i balans.
Personal
5,6 årsarbetare inkluderat enhetschef
Tillkommer köp av tjänst ca 20 % kulturskolan och två lönebidragsanställda som är inom
enhetens försorg)
I dagsläget en vakant tjänst 75 % biblioteket

Enhet arbetsmarknad & integration
Händelser som senaste månaden påverkat ekonomin utöver ramen
Med anledning av ordinarie personals sjukskrivning har vikarie behövt tjänstgöra.
Vikariekostnader finns inte i budget,
Del av lön för tjänstledig personal kommer att belasta enhetens budget under 2021.
Händelser som kommande månader kan komma att påverka ramen
Eventuella sjukskrivningar kan påverka personalkostnader.
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Enligt aktuell överenskommelse med Migrationsverket förväntas totalt 12 personer anlända
2021. Två av dem kom i slutet av mars. Ytterligare fem personer förväntades anlända i mars
men så har inte skett.
Några uppdrag med medföljande intäkt har tagits emot från Arbetsförmedlingen under senaste
månaden. Detta kan inte förväntas påverka budget annat än marginellt men kan ändå ses som
positivt då ersättning från Arbetsförmedlingen varit i det närmaste obefintligt under senaste
tiden.
Enheten har tecknat avtal för att kunna anställa fyra ungdomar under max fyra månader med
full finansiering från Arbetsförmedlingen. Anställningarna beräknas kunna starta under maj
månad.
Nuläge ekonomi
ENHET
38 ARBETSM & INTEGRATION
38 ARBETSM & INTEGRATION
38 ARBETSM & INTEGRATION
38 ARBETSM & INTEGRATION
Resultat före extraord.poster

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

Utfall Period Budget Period Utfall Innev. period Budget Innev. period Budget Helår Prognos Helår
334
426
907
1 279
5 119
0
-318
-440
-998
-1 275
-5 356
0
-67
-80
-216
-241
-963
0
0
0
0
0
0
0
-51
-94
-308
-237
-1 200
0
-51
-94
-308
-237
-1 200
0

Prognos 1-2 månader
Ökade personalkostnader för del av lön för tjänstledig personal som ej finns med i budget
samt kostnader för vikarie för långtidssjukskriven personal.
Prognos helår
Minskning av mottagna nyanlända påverkar det totala budgetläget.
Personal
3,5 årsarbetare
Från och med slutet av mars har en person anställts sex månader som assisterande handledare.
Detta medför en kostnad men reducerar kostnad för försörjningsstöd med drygt 35 000 under
anställningsperioden.

Enhet IFO Barn och unga
Händelser som senaste månaden påverkat ekonomin utöver ramen
En ny familjehemsplacering i egen regi till en kostnad på totalt 15 332:-/månad.
Händelser som kommande månader kan komma att påverka ramen
Det har inkommit flera allvarliga orosanmälningar gällande barn och unga som kan innebära
att placeringar behöver göras.
Nuläge ekonomi
ENHET
34 IFO BARN OCH UNGA
34 IFO BARN OCH UNGA
34 IFO BARN OCH UNGA
Resultat före extraord.poster

Resultat
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens personalkostnad
Verksamh kostn. exkl. personal

Prognos 1-2 månader
Budget i balans.

Utfall Period Budget Period Utfall Innev. period Budget Innev. period Budget Helår Prognos Helår
73
169
462
507
2 031
0
-866
-918
-2 607
-2 754
-10 735
0
-427
-441
-1 275
-1 323
-5 295
0
-1 219
-1 190
-3 419
-3 570
-14 000
0
-1 219
-1 190
-3 419
-3 570
-14 000
0
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Prognos helår
Det fanns ett underskott i budgeten från start men olika intäkter från tex Migrationsverket gör
att underskottet minskar eller inte uppstår. Statsbidrag gällande kostnader för
familjehemsplaceringar på drygt 1 mkr har rekvirerats, vilket ökar förutsättningarna att hålla
budgeten för året om inget oförutsett inträffar.
SiS placeringen från januari kan påverka budgetramen då det i dagsläget ser ut att bli en
långvarig placering utifrån allvarliga incidenter senaste veckorna.
Personal
8,0 årsarbetare
Från 1 april är antalet heltidsanställda minskat till 8 tjänster då en tjänst som socialsekreterare
tagits bort utifrån besparingar.

Enheten IFO vuxen
Händelser som senaste månaden påverkat ekonomin utöver ramen
Hyreskostnad för lokal som inte används. Kostnaden för lokalen upphör sista juni.
Enheten har ingen enhetschef under delar av mars och under april, vilket bör ge ett överskott.
Händelser som kommande månader kan komma att påverka ramen
Om flera placeringar behöver göras utifrån individers rättigheter till hjälp, enligt
socialtjänstlagen, kan budget bli påverkad. En placering gjorts på Beroendecentrum för
avgiftning och därefter planeras behandling på behandlingshem. Kostnaden för behandlingen
kommer inte att belasta IFO då personens arbetsgivare kommer stå för den.
Nuläge ekonomi
ENHET
36 IFO VUXNA
36 IFO VUXNA
36 IFO VUXNA
36 IFO VUXNA
36 IFO VUXNA
Resultat före extraord.poster

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

Utfall Period Budget Period Utfall Innev. period Budget Innev. period Budget Helår Prognos Helår
38
4
51
12
50
0
-298
-382
-1 118
-1 146
-4 705
0
-522
-529
-1 606
-1 586
-6 346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-782
-906
-2 672
-2 719
-11 000
0
-782
-906
-2 672
-2 719
-11 000
0

Prognos 1-2 månader
Budget i balans
Prognos helår
Budget i balans.
Personal
7,0 årsarbetare
Därutöver en LSS-handläggare vars lön belastar vård och omsorg på grund av fördelar i
utjämningssystemet.

STORFORS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-22

Sida 1 (1)
Diarienummer
KS/2021:124

Handläggare:
Jukka Mäenpää
Tillf. Teknisk chef

Tjut - Avfallsanvisningar 2021
Diarienummer: KS/2021:124
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Den 10 september 2020 antog kommunfullmäktige en ny avfallsplan med tillhörande
föreskrifter för Storfors kommun. I föreskrifterna hänvisas en del detaljer till anvisningarna.
Förslaget till avfallsanvisningarna innehåller information om matavfallshantering,
avfallssortering och hämtning. Tidigare har den informationen funnits i två separata
dokument, sorteringsanvisningar och hämtningsanvisningar. Ändringarna från tidigare består
bland annat i:




Förtydliganden om tillgänglighet av slamavskiljare.
Tvätt av kärl som tilläggstjänst.
Förtydliganden om insamlingen av returpapper.

Detaljer kring formuleringarna har stämts av med renhållaren.
Detaljer har även tagits upp i den politiska referensgruppen för avfall.

Finansiering
Det är Renhållningsbolaget som ansvarar för avfallshanteringen. Finansieringen av
avfallshanteringen står avfallskollektivet för. Inga kostnader belastar kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 22 mars 2021
Avfallsanvisningar för Storfors kommun den 22 mars 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Att anta avfallsanvisningarna till kommunens avfallsföreskrifter.
2. Att upphäva tidigare sorteringsanvisningar och hämtningsanvisningar.
Andreas Eriksson
Miljösamordnare

Beslutet ska skickas till
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
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Diarienummer
KS/2021:143

Handläggare:
Minna Rudnick
Enhetschef
Margareta Albért
Verksamhetschef

Tjut- Uppföljning Solforsen 2021
Diarienummer: KS/2021:143
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Enligt uppdrag av Kommunstyrelsen § 162 sker en uppföljning av Solforsens korttidsboende
för kvinnor och barn med skyddsbehov.

Finansiering
Alternativ 1: Behålla verksamheten i befintlig lokal samt bedriva både skyddat boende samt
stödboende. Att vara självfinansierad via externa kunder samt via interndebitering via IFO, se
bifogad rapport uppföljning Solforsen 2021.
Alternativ 2: Behålla verksamheten i befintlig lokal och bedriva skyddat boende. Att vara
självfinansierad via externa kunder, se bifogad rapport uppföljning Solforsen 2021.

Alternativ 3: Flytta verksamheten till annan mindre lokal, bedriva enbart skyddat boende i
mindre omfattning. Att vara självfinansierad via externa kunder, se bifogad rapport
uppföljning Solforsen 2021.
Alternativ 4: Avveckling av verksamheten, se bifogad rapport uppföljning Solforsen 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-10
Rapport: Uppföljning Solforsen 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Bevilja fortsatt verksamhet vid Solforsens skyddade boende/Stödboende, se alternativ 1 i
uppföljning Solforsens-Korttidsboende för kvinnor och barn med skyddsbehov.
Beslutet ska skickas till
Minna Rudnick
Margareta Albért

Uppföljning Solforsen-Korttidsboende för kvinnor och barn med skyddsbehov
Med hänvisning till ärendet KS/2020:412 - Uppföljning Solforsen - Korttidsboende för
kvinnor och barn med skyddsbehov enligt KS § 162.
Solforsens skyddade boende startade verksamheten den 2019-08-30, mycket arbete riktades
på att marknadsföra boendet. Inom en verksamhet som är beroende av externa placeringar är
det av största vikt att de placerande kommunerna är nöjda med sina placeringar samt upplever
att kunderna fått det förväntade stödet. Referenser och ett gott rykte är avgörande och det har
tagit tid att bygga upp. I dagsläget har boendet goda referenser samt återkommande
placeringar från samma kommuner.
Solforsen byggdes upp utifrån indikationen på att lagstiftning om skyddade boenden skulle
trätt i kraft 1 juli 2019. Lagstiftningen ”Ett fönster av möjligheter” har varit under remittering
och kommer att beredas vidare inom Regeringskansliet, vi har dock ingen kännedom om när
detta kan komma att ske.
Skyddat boende kan inom en snar framtid bli en ny placeringsform enligt socialtjänstlagen.
Behovet av verksamheter som uppfyller dessa krav skulle då öka eftersom placeringar på
vandrarhem/ hotell etc. då inte kan ske. De kvalitetskrav som föreslås för skyddade boendet
finns redan som befintliga rutiner på Solforsens boende och är väl implementerade.
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.
Solforsen har från den 22 april 2020 ändrat boendets upplägg med att starta ett stödboende i
samma byggnad med befintlig personalstyrka. Genom detta kan Individ- och familjeomsorgen
få utökade möjligheter gällande placeringsalternativ. Solforsens stödboende har haft 6 kunder
placerade under olika långa perioder vilket inneburit att externa placeringar inte krävts i de
fall detta övervägdes.
Solforsens boende utför även familjebehandlarinsatser på uppdrag av individ och
familjeomsorgen. Totalt har 8 familjer fått stöd. Insatserna utförs oftast en gång per
vecka/insats och beslut fattas på 6 månader i taget men med kontinuerliga uppföljningar för
att säkerställa att insatsen ger resultat.
Fram till 2020-06-30 har Solforsens personal bemannat nattjouren på Stjärnforsens
stödboende.
Via Solforsens boende finns även kapacitet och ökade möjligheter att snabbt kunna ställa om
verksamheten inför eventuella nya placeringsbehov som kan uppstå i kommunen, exempelvis
korttids, boende som ersätter sociala kontrakt eller placering av äldre ungdomar istället för
familjehemsplacering alternativt HVB. Även intern placering av skyddat boende skulle kunna
ske. Under våren 2021har beläggningen av externa kunder ökat vid Solforsen och därmed har

tidigare möjlighet till interna placeringar, oavsett insats, minskat. I nuläget, våren 2021 har
möjligheten att ta emot interna placeringar pausats.
Solforsens personal stödjer även funktionsstödsenheten med att handlägga samtliga
kontaktpersonuppdrag inom enheten, detta gäller 10 kontaktpersonuppdrag.
Totalt har det sedan den 2019-08-30 bott 27 kvinnor+31 barn från 14 olika kommuner på
Solforsen.
Solforsens nuvarande hyresavtal löper till och med 2021-12-31.
Solforsen kostnad
Lokalkostnad fram till och med 2021-12-31, 168 tkr månad
Personalbemanning 5,6 tjänster, 270 tkr/ månad, totalt 3 240 mkr
Övrig kostnad: 250 tkr/ år.
Intäkter
1200 kr/ kvinna och dygn
500 kr/ barn och dygn
600 kr/h extra insatser
Intäkt har varit 3 mkr baserat på senaste 12 månader.
Uppskattade kostnader för kommunens andra enheter
Uppgifterna är mycket svårbedömda då den interna samverkan runt placeringar skedde då
möjligheterna fanns vid Solforsen. Om möjligheterna inte funnits hade insatserna, med något
enstaka undantag, verkställts på ett kostnadseffektivt sätt med exempelvis personer ersatta
med omkostnads och arvodeersättningar eller genom insatser utförda av anställd personal vid
Individ och familjeomsorgen, IFO.
Om placeringar vid stödboendet medför ökade personalkostnader vid Solforsen ses det som
rimligt att interndebitering sker till IFO

Konsulentstött familjehem kostar 1500-2000:-/dygn
Familjehem i egen regi 14- 15 000:-/månad
HVB oftast inte aktuellt men en kostnad på mellan 3 800: - till 6 000: -/dygn

2021-05-10 är 3 personer placerade vid stödboendet.

Uppskattade kostnader för IFO för de personer som idag är placerade vid stödboendet, om de
inte varit placerade vid stödboendet:
Individ 1:
14000- 15000 kronor per månad i familjehem alternativt lägenhet med bostadssocialt kontrakt
och insatser som boendestöd och kontaktperson. Kostnad för försörjningsstöd (uppehälle och
hyra) interndebitering boendestöd (300 kronor per timme) samt arvode/omkostnader
kontaktperson (1800 kronor per månad)
Individ 2:
Annat stödboende – 60 000 kronor per månad (2000 kronor per dygn)
Individ 3:
Lägenhet med bostadssocialt kontrakt och insatser som boendestöd och kontaktperson.
Kostnad för försörjningsstöd (uppehälle och hyra) interndebitering boendestöd (300 kronor
per timme)

Förslag till beslut:
Alternativ 1:
Bevilja fortsatt verksamhet vid Solforsens skyddade boende/Stödboende.
Detta alternativ förutsätter en viljeriktning från politiken att IFO i första hand ska utreda
möjligheten till hemmaplanslösning via Solforsen innan extern placering samt avsätta budget
för verksamheten. Vid ökad vårdtyngd som kräver ökad personalbemanning, utöver beräkning
nedan, ses behov av interndebitering till IFO
Önskvärt att få ett långsiktigt beslut på minst 3 år för att avsevärt kunna eskalera antalet
placeringar genom att kunna ingå i upphandlingar och kunna bli leverantörer via avtal.
Om lagstiftning gällande placeringskrav av våldsutsatta kvinnor träder i kraft kan
placeringskostnader höjas.
Beräkning:
5,6 personal total kostnad 270 tkr/ månad, totalt 3 240 mkr
Ny hyreskostnad: 800 tkr/år
Övrig kostnad: 250 tkr/ år.
Maxkapacitet: 10 kvinnor samt 15 barn, totalt 585 tkr/ månad
Stödboende: 5 placeringar
Alternativ 2:
Bevilja fortsatt verksamhet vid Solforsens skyddade boende
Önskvärt att få ett långsiktigt beslut på minst 3 år för att avsevärt kunna eskalera antalet
placeringar genom att kunna ingå i upphandlingar och kunna bli leverantörer via avtal.
Om lagstiftning gällande placeringskrav av våldsutsatta kvinnor träder i kraft kan
placeringskostnader höjas.
Alternativet förutsätter en viljeinriktning från politiken att avsätta budget för verksamheten

Beräkning:
5,6 personal total kostnad 270 tkr/ månad, totalt 3 240 mkr
Ny hyreskostnad: 800 tkr/år
Övrig kostnad: 250 tkr/ år.
Maxkapacitet: 10 kvinnor samt 15 barn, totalt 585 tkr/ månad

Alternativ 3:
Bevilja fortsatt verksamhet vid Solforsens skyddade boende i mindre skala, färre antal platser
beroende på vilka lägenheter/rum som finns att tillgå, i en lokal där kommunen redan har en
hyreskostnad, exempelvis Hälsans hus. Detta alternativ innebär en reducering av
personalstyrkan samt ingen samverkan med IFO.
Alternativet förutsätter en viljeinriktning från politiken att avsätta budget för verksamheten

Beräkning:
3,7 personal total kostnad 2140 mkr/ år
Hyreskostnad: Oklart beroende på var.
Övrig kostnad: ca 250 tkr/ år.
Alternativ 4:
Avveckling av Solforsens skyddade boende/ stödboende den 2021-12-31.
Återställningskostnad: Tömning av huset, flyttstädning.

STORFORS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-23

Sida 1 (1)
Diarienummer
KS/2021:120

Handläggare:
Hans-Bertil Hermansson
MAS

Tjut - Patientsäkerhetsberättelse Storfors kommun 2020
Diarienummer: KS/2021:120
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Socialstyrelsens föreskrift ”Ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete2 (SOSFS 2011:9) ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas
årligen. Berättelsen ska beskriva hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år,
vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, vilka resultat som uppnåtts och mål
nästkommande år

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse Storfors kommun 2020

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Godkänna patientsäkerhetsberättelse Storfors kommun 2020

Beslutet ska skickas till
Margareta Albert
Hans-Bertil Hermansson

STORFORS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-09

Sida 1 (1)
Diarienummer
KS/2021:104

Handläggare:
Margareta Albért
Verksamhetschef

Tjut kvalitetsberättelse vård och omsorg samt individ och
familjeomsorgen 2020
Diarienummer: KS/2021:104
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter, ska den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ansvara för att det finns ett
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa att verksamhetens kvalitet
följer gällande lagar och föreskrifter, SOFS 2011:9
En sammanhållen kvalitetsberättelse ska årligen upprättas
Syfte:
 beskriva arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet under året som gått


beskriva vilka åtgärder som tagits för att säkra kvalitet



redovisa vilka resultat som uppnåtts

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-09
Kvalitetsberättelse 2020 för vård och omsorg samt individ och familjeomsorgen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Godkänna kvalitetsberättelse vård och omsorg samt individ och familjeomsorgen 2020

Beslutet ska skickas till
Margareta Albért, Verksamhetschef
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Sida 1 (1)
Diarienummer
KS/2021:17

Handläggare:
Margareta Albért
Verksamhetschef

Tjut dagverksamhet för personer med demensdiagnos
Diarienummer: KS/2021:17
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
I tjänsten som 50 % anhörigkonsulent ingår 20 % tjänstgöring i organiserad dagverksamhet
för personer med demensdiagnos, vilka bor i enskilt hem. Verksamheten utförs en
eftermiddag per vecka.
Intresserade deltagare kan själva anmäla sig efter information via kommunens hemsida eller
efter information om verksamheten från personal inom vård och omsorg. Deltagandet i
verksamheten är idag inte en biståndsbedömd insats
Deltagandet samt fika är kostnadsfritt. Resor till och från verksamheten bekostas av den
enskilde
Syftet med verksamheten är stimulans för den enskilde och/eller avlastning för anhörig
Insatsen dagverksamhet för personer med demensdiagnos är inte lagstyrd. Kommunen ska
dock möjliggöra dagverksamhet för att underlätta för den enskilde att bo hemma enligt 3 kap
6§ i Socialtjänstlagen: ”Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan
liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra”.
Idag saknas struktur för vilka personer som ges möjlighet att delta samt rutiner runt befintlig
verksamhet

Finansiering
Ryms i befintlig budget

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-23

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
-

Erbjuda biståndsbedömd samt organiserad dagverksamhet för personer med
demensdiagnos
Deltagandet ska vara avgiftsbefriat
Resor till och från verksamheten samt fika och eventuella andra omkostnader betalas
av den enskilde

Beslutet ska skickas till
Margareta Albért
Cindy Withofs
Ewa Sundberg

STORFORS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-02-17

Sida 1 (1)
Diarienummer
KS/2021:83

Handläggare:
Margareta Albért
Verksamhetschef

Tjut - Tillfällig delegation sjuksköterskor i avvaktan på
revidering av nu gällande delegationsordning
Diarienummer: KS/2021:83
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Under kvällar, nätter samt helger då biståndshandläggare inte är i tjänst uppkommer ibland
akut behov för enskilda individer att vistas vid kommunens korttidsboende. För vistelse vid
korttidsboende krävs beslut enligt Socialtjänstlagen, SoL.
Kommunens sjuksköterskor är i tjänst på tider då biståndshandläggaren inte är i tjänst.
Under denna tid har tjänstgörande sjuksköterska möjlighet att göra akuta bedömningar för
bedömning om behov av vistelse vid kommunens korttidsboende.
Kommunens sjuksköterskor utför uppdrag inom hälso- och sjukvårdslagstiftningen, HSL och
har inte rätt att fatta beslut enligt SoL.
Beskriven hantering vid akuta behov av vistelse vid korttidsboende är vanligt förekommande i
andra kommuner
När kan akut behov uppkomma
• när närstående som har ansvar för insatser till en person med stort
hjälpbehov själv råkar ut för sjukdom eller olycksfall och där
insatser från hemtjänsten saknas eller bedöms vara otillräckliga vid
den närståendes frånvaro
• i samband med oförutsedda händelser som begränsar möjligheten för omvårdnadspersonal
eller närstående att utföra en trygg och säker vård i ordinärt boende.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-17

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
I avvaktan på revidering av gällande delegationsordning bevilja kommunens sjuksköterskor
tillfällig delegering att fatta beslut enligt Socialtjänstlagen för vistelse vid korttidsboende

Beslutet ska skickas till
Margareta Albért
Cindy Withofs
Hans-Bertil Hermansson
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KOMMUN
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Datum
2021-03-09
Uppdaterad 2021-04-07

Sida 1 (2)
Diarienummer
KS/2021:54

Handläggare:
Annelie Izindre
Skolchef

Tjut - Skolmiljarden
Diarienummer: KS/2021:54
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Skolverket ska betala ut en miljard kronor till landets kommuner i syfte att bidra till goda
förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till,
trots Covid-19 pandemin. Skolorna behöver inte ansökan om pengarna utan de betalas ut till
alla kommuner. Medel ska fördelas proportionella utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19
år i kommunen. Medel ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal
och enskild verksamhet i skolväsendet. Varje kommun bestämmer själva hur mycket pengar
som ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. Kommunernas bidrag till enskilda
huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Storfors kommun erhåller 348 457
kronor som ska fördelas dit behoven är som störst.
När huvudman har bestämt hur fördelningen ska ske inom kommunen ska friskolor ersättas
enligt huvudmannens fördelning.
Storfors kommun har i hitintills varit tämligen väl förskonad av pandemin i jämförelse med
andra kommuner. Närstudier har kunnat bedrivas på kommunens alla enheter med undantag
av distansundervisning under våren 2021 på IM och SFI samt under högstadiet i slutet av
höstterminen 2021 enligt rekommendationer av Smittskydd och Region Värmland för alla
högstadieskolor i Värmland.
I Värmlands skolchefsgrupp har diskussioner förts gällande gymnasieelever.
Gymnasieskolorna har haft mycket distansundervisning. Många elever läser hos annan
huvudman än den egna men det är i allas intresse att gymnasieelever klarar sin
gymnasieexamen. Skolchefsgruppen är överens om att den proportionerligt uträknade
summan om 590 kr/elev följer eleven till den huvudman den studerar, fristående eller
kommunal. Storfors har 133 elever på gymnasiet (78 470 kr) och 5 elever på
gymnasiesärskolan (2 950 kr). Totalt 81 420 kr.
Resterande pengar föreslår rektorerna i Storfors kommun fördelas till högstadiet. Vi har en
elev på högstadiet som går på en friskola, vilken också ska ta del av pengarna. Det är i
allas intresse att så många som möjligt blir behöriga till gymnasiet. Det är ett personligt
misslyckande för de elever som inte lyckas men även en kostnad för ytterligare ett år på
gymnasiet för kommunen. Genom att fördela resterande resurser till högstadiet ger vi reella
möjligheter för högstadiet att vidta åtgärder i syfte att öka behörigheten till gymnasiet.
Det är inte lika stigmatiserande att inte nå godkända resultat i de lägre åldrarna även om det
naturligtvis också är kännbart.

Finansiering
Storfors kommun erhåller 348 457 kronor som betalas ut vid två tillfällen under 2021, hälften
av pengarna ska betalas ut i februari och den andra hälften betalas ut i juni.

STORFORS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-09
Uppdaterad 2021-04-07

Sida 2 (2)
Diarienummer
KS/2021:54

Beslutsunderlag
Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”
Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021.
Bilaga 1 – Beräkning
Bilaga 2 – Resultat ersättning för varje kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
 Fördela 590 kr per elev som läser på gymnasiet, oavsett huvudman
 Resterande medel fördelas till högstadiet, fristående skolor ersätts med samma
belopp per högstadieelev

Beslutet ska skickas till
Annelie Izindre, Skolchef
Gunnel Eriksson, Rektor
Erik Rådberg, Rektor
Anne-Charlotte Buhre, Bitr. rektor
Lena Duvander, Bitr. rektor
Anette Olsson, Ekonomichef
Pajo Vujivic, Ekonom

Ämne: Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”
Från: Skolmiljarden <Skolmiljarden@skolverket.se>
Till:
Mottaget: 2021-02-01 09:41:35
Hej,
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade regeringen att
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är
att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får
den utbildning de har rätt till, trots pandemin.
Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av pengarna betalas ut i februari och den
andra hälften betalas ut i juni. Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående
skolor.
Bifogat finns beslut, fördelning till respektive kommun, samt beskrivning av beräkning avseende
tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsende 2021.
För mer information, se https://www.skolverket.se/4.2a6bcc30176f24c3889bc6.html

Beslut
2021-01-28
Dnr 2021:283

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
”skolmiljarden”

Beslut om utbetalning
Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021.

Skälen för beslutet
Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev
2021, punkt 7 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3. Där framgår att Skolverket
ska betala ut högst 1 000 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra
till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den
utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel
ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild
verksamhet i skolväsendet.

Fördelning av medel
1000 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i
åldern 6–19 år i kommunen enligt bilaga 2.

Utbetalningsplan
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av medlen betalas ut i nära
anslutning till detta beslut. Den andra hälften betalas ut i juni. Utbetalningarna har
meddelandetexten ”Utbetalning 1 skolmiljarden”, respektive ”Utbetalning 2
skolmiljarden”.

På Skolverkets vägnar
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Skolverket

Beslut
Dnr 2021:283

Jonas Krantz
Avdelningschef

Johanna Freed
Enhetschef

Nils-Henrik Jansson och Peter Jansson har deltagit i den slutliga handläggningen
av ärendet.
Bilagor

1.

Beräkning

2.

Fördelat belopp per kommun

2 (2)

Bilaga 1
21-01-28

Dnr: 2021:283

Beräkning avseende tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021
Bakgrund

Enligt Skolverkets regleringsbrev 2021, punkt 7 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3 framgår
att Skolverket ska betala ut högst 1 000 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till
goda förut-sättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt
till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och
unga i åldern 6–19 år i kommunen.
Hämtning av statistik

Statistiken som ligger till grund för beräkningen är antalet barn och unga i åldern 6–19 år i
respektive kommun. Statistiken är hämtad från SCB och är den vid beslutstillfället senast
tillgängliga (november 2020). Länk:
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/Bef
olkManad/

Figur 1Bilden visar vilka parametrar som valdes vid hämtningen av statistiken

Bearbetning av statistik och beräkning av bidrag per kommun

Då statistiken levereras uppdelad på antal barn och unga i respektive åldersgrupp, måste de
summeras för respektive kommun. Summeringen för respektive kommun delas sedan med det
totala antalet barn och unga för samtliga kommuner. Resultatet blir en andel mellan 0 och 1
(summerar man alla kommuner blir det 1), vilket ger varje kommun en andel av totalen. Andelen
multipliceras med anslaget för bidraget (1 000 000 000 kronor) för respektive kommun vilket ger
varje kommun en del av statsbidraget.

Bilaga 1
21-01-28

Dnr: 2021:283

Eftersom bidraget betalas ut i hela kronor görs en avrundning till närmsta krona med en
justering. Justeringen innebär att man adderar eller subtraherar ett litet tal till varje kommuns
tilldelning, detta ska få fördelningen att gå exakt jämnt ut. En avrundning utan justering skulle
innebära att den sammanlagda tilldelningen skulle bli 999 999 997 kronor, alltså 3 kronor under
anslaget. I det här fallet adderas 0,006 kronor till alla kommuners tilldelning innan avrundning,
som då leder till att den sammanlagda tilldelningen blir exakt 1 000 000 000 kronor efter
avrundning till heltal.

Beslutsbilaga2
sid. 1 (7)

2021-01-28 Dnr:2021:283

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
Skolverket har beräknat bidrag per kommun enligt nedan

Huvudmannens namn
ALE KOMMUN
ALINGSÅS KOMMUN
ALVESTA KOMMUN
ANEBY KOMMUN
ARBOGA KOMMUN
ARJEPLOGS KOMMUN
ARVIDSJAURS KOMMUN
ARVIKA KOMMUN
ASKERSUNDS KOMMUN
AVESTA KOMMUN
BENGTSFORS KOMMUN
BERGS KOMMUN
BJURHOLMS KOMMUN
BJUVS KOMMUN
BODENS KOMMUN
BOLLEBYGDS KOMMUN
BOLLNÄS KOMMUN
BORGHOLMS KOMMUN
BORLÄNGE KOMMUN
BORÅS KOMMUN
BOTKYRKA KOMMUN
BOXHOLMS KOMMUN
BROMÖLLA KOMMUN
BRÄCKE KOMMUN
BURLÖVS KOMMUN
BÅSTADS KOMMUN
DALS-EDS KOMMUN
DANDERYDS KOMMUN
DEGERFORS KOMMUN
DOROTEA KOMMUN
EDA KOMMUN
EKERÖ KOMMUN
EKSJÖ KOMMUN
EMMABODA KOMMUN
ENKÖPINGS KOMMUN
ESKILSTUNA KOMMUN
ESLÖVS KOMMUN
ESSUNGA KOMMUN
FAGERSTA KOMMUN
FALKENBERGS KOMMUN
FALKÖPINGS KOMMUN
FALU KOMMUN
FILIPSTADS KOMMUN

Organisationsnummer
2120001439
2120001553
2120000639
2120000498
2120002122
2120002668
2120002650
2120001892
2120001983
2120002262
2120001470
2120002502
2120002833
2120001041
2120002767
2120002973
2120002361
2120000795
2120002239
2120001561
2120002882
2120000407
2120000894
2120002460
2120001025
2120000944
2120001413
2120000126
2120001934
2120002809
2120001769
2120000050
2120000589
2120000738
2120000282
2120000357
2120001173
2120002916
2120002106
2120001231
2120001744
2120002221
2120001876

Statsbidrag
3 494 592 kr
4 225 703 kr
2 177 414 kr
637 953 kr
1 258 808 kr
208 720 kr
501 165 kr
2 276 467 kr
974 618 kr
2 050 059 kr
818 373 kr
620 265 kr
205 772 kr
1 729 903 kr
2 390 851 kr
1 057 163 kr
2 452 170 kr
788 892 kr
5 412 579 kr
11 286 231 kr
10 507 362 kr
478 170 kr
1 300 080 kr
511 188 kr
2 032 960 kr
1 275 907 kr
427 464 kr
4 279 358 kr
846 084 kr
207 541 kr
748 799 kr
3 743 996 kr
1 686 862 kr
876 744 kr
4 626 635 kr
11 043 313 kr
3 626 664 kr
533 003 kr
1 308 924 kr
4 317 092 kr
3 406 152 kr
5 808 205 kr
945 138 kr

Beslutsbilaga2
sid. 2 (7)

2021-01-28 Dnr:2021:283

Huvudmannens namn
FINSPÅNGS KOMMUN
FLENS KOMMUN
FORSHAGA KOMMUN
FÄRGELANDA KOMMUN
GAGNEFS KOMMUN
GISLAVEDS KOMMUN
GNESTA KOMMUN
GNOSJÖ KOMMUN
GRUMS KOMMUN
GRÄSTORPS KOMMUN
GULLSPÅNGS KOMMUN
GÄLLIVARE KOMMUN
GÄVLE KOMMUN
GÖTEBORGS KOMMUN
GÖTENE KOMMUN
HABO KOMMUN
HAGFORS KOMMUN
HALLSBERGS KOMMUN
HALLSTAHAMMARS KOMMUN
HALMSTADS KOMMUN
HAMMARÖ KOMMUN
HANINGE KOMMUN
HAPARANDA KOMMUN
HEBY KOMMUN
HEDEMORA KOMMUN
HELSINGBORGS KOMMUN
HERRLJUNGA KOMMUN
HJO KOMMUN
HOFORS KOMMUN
HUDDINGE KOMMUN
HUDIKSVALLS KOMMUN
HULTSFREDS KOMMUN
HYLTE KOMMUN
HÅBO KOMMUN
HÄLLEFORS KOMMUN
HÄRJEDALENS KOMMUN
HÄRNÖSANDS KOMMUN
HÄRRYDA KOMMUN
HÄSSLEHOLMS KOMMUN
HÖGANÄS KOMMUN
HÖGSBY KOMMUN
HÖRBY KOMMUN
HÖÖRS KOMMUN
JOKKMOKKS KOMMUN
JÄRFÄLLA KOMMUN
JÖNKÖPINGS KOMMUN
KALIX KOMMUN
KALMAR KOMMUN
KARLSBORGS KOMMUN

Organisationsnummer
2120000423
2120000332
2120001819
2120001421
2120002155
2120000514
2120002965
2120000506
2120001827
2120001595
2120001637
2120002726
2120002338
2120001355
2120001652
2120001611
2120001884
2120001926
2120002064
2120001215
2120001793
2120000084
2120002775
2120002049
2120002254
2120001157
2120001520
2120001728
2120002296
2120000068
2120002379
2120000712
2120001207
2120000241
2120001942
2120002510
2120002403
2120001264
2120000985
2120001165
2120000688
2120001108
2120001116
2120002676
2120000043
2120000530
2120002692
2120000746
2120001629

Statsbidrag
1 996 405 kr
1 571 889 kr
1 150 321 kr
627 930 kr
1 040 064 kr
3 130 806 kr
1 172 726 kr
988 179 kr
787 123 kr
522 391 kr
420 389 kr
1 372 012 kr
9 852 899 kr
50 459 627 kr
1 272 959 kr
1 580 143 kr
880 281 kr
1 567 761 kr
1 576 605 kr
9 893 582 kr
1 933 906 kr
9 785 684 kr
885 588 kr
1 295 953 kr
1 392 648 kr
14 457 129 kr
874 975 kr
844 315 kr
818 373 kr
12 984 884 kr
3 527 021 kr
1 297 722 kr
1 148 552 kr
2 518 206 kr
596 681 kr
776 511 kr
2 353 706 kr
4 797 031 kr
4 912 004 kr
2 752 279 kr
555 408 kr
1 455 736 kr
1 742 874 kr
354 943 kr
8 479 118 kr
13 777 904 kr
1 288 288 kr
6 583 536 kr
574 865 kr

Beslutsbilaga2
sid. 3 (7)

2021-01-28 Dnr:2021:283

Huvudmannens namn
KARLSHAMNS KOMMUN
KARLSKOGA KOMMUN
KARLSKRONA KOMMUN
KARLSTADS KOMMUN
KATRINEHOLMS KOMMUN
KILS KOMMUN
KINDA KOMMUN
KIRUNA KOMMUN
KLIPPANS KOMMUN
KNIVSTA KOMMUN
KRAMFORS KOMMUN
KRISTIANSTADS KOMMUN
KRISTINEHAMNS KOMMUN
KROKOMS KOMMUN
KUMLA KOMMUN
KUNGSBACKA KOMMUN
KUNGSÖRS KOMMUN
KUNGÄLVS KOMMUN
KÄVLINGE KOMMUN
KÖPINGS KOMMUN
LAHOLMS KOMMUN
LANDSKRONA KOMMUN
LAXÅ KOMMUN
LEKEBERGS KOMMUN
LEKSANDS KOMMUN
LERUMS KOMMUN
LESSEBO KOMMUN
LIDINGÖ KOMMUN
LIDKÖPINGS KOMMUN
LILLA EDETS KOMMUN
LINDESBERGS KOMMUN
LINKÖPINGS KOMMUN
LJUNGBY KOMMUN
LJUSDALS KOMMUN
LJUSNARSBERGS KOMMUN
LOMMA KOMMUN
LUDVIKA KOMMUN
LULEÅ KOMMUN
LUNDS KOMMUN
LYCKSELE KOMMUN
LYSEKILS KOMMUN
MALMÖ KOMMUN
MALUNG-SÄLENS KOMMUN
MALÅ KOMMUN
MARIESTADS KOMMUN
MARKARYDS KOMMUN
MARKS KOMMUN
MELLERUDS KOMMUN
MJÖLBY KOMMUN

Organisationsnummer
2120000845
2120001991
2120000829
2120001850
2120000340
2120001751
2120000399
2120002783
2120000928
2120003013
2120002429
2120000951
2120001868
2120002478
2120001975
2120001256
2120002056
2120001371
2120001058
2120002114
2120001223
2120001140
2120001918
2120002981
2120002163
2120001447
2120000613
2120000191
2120001694
2120001496
2120002015
2120000449
2120000670
2120002320
2120001959
2120001066
2120002270
2120002742
2120001132
2120002635
2120001389
2120001124
2120002148
2120002866
2120001686
2120000654
2120001504
2120001488
2120000480

Statsbidrag
2 989 890 kr
2 788 835 kr
6 555 825 kr
8 345 867 kr
3 445 655 kr
1 192 772 kr
923 322 kr
2 022 347 kr
1 682 145 kr
2 504 055 kr
1 532 975 kr
8 506 830 kr
2 134 962 kr
1 734 030 kr
2 409 129 kr
9 915 397 kr
883 229 kr
4 766 372 kr
3 847 766 kr
2 524 691 kr
2 449 222 kr
4 538 194 kr
480 529 kr
899 738 kr
1 382 625 kr
5 255 744 kr
940 421 kr
5 538 165 kr
3 817 107 kr
1 340 174 kr
2 223 992 kr
15 696 480 kr
2 643 792 kr
1 718 700 kr
356 122 kr
3 265 825 kr
2 473 985 kr
6 977 982 kr
11 996 116 kr
1 147 962 kr
1 198 079 kr
31 446 025 kr
840 778 kr
285 369 kr
2 179 182 kr
992 896 kr
3 507 564 kr
831 344 kr
2 729 284 kr

Beslutsbilaga2
sid. 4 (7)

2021-01-28 Dnr:2021:283

Huvudmannens namn
MORA KOMMUN
MOTALA KOMMUN
MULLSJÖ KOMMUN
MUNKEDALS KOMMUN
MUNKFORS KOMMUN
MÖLNDALS KOMMUN
MÖNSTERÅS KOMMUN
MÖRBYLÅNGA KOMMUN
NACKA KOMMUN
NORA KOMMUN
NORBERGS KOMMUN
NORDANSTIGS KOMMUN
NORDMALINGS KOMMUN
NORRKÖPINGS KOMMUN
NORRTÄLJE KOMMUN
NORSJÖ KOMMUN
NYBRO KOMMUN
NYKVARNS KOMMUN
NYKÖPINGS KOMMUN
NYNÄSHAMNS KOMMUN
NÄSSJÖ KOMMUN
OCKELBO KOMMUN
OLOFSTRÖMS KOMMUN
ORSA KOMMUN
ORUST KOMMUN
OSBY KOMMUN
OSKARSHAMNS KOMMUN
OVANÅKERS KOMMUN
OXELÖSUNDS KOMMUN
PAJALA KOMMUN
PARTILLE KOMMUN
PERSTORPS KOMMUN
PITEÅ KOMMUN
RAGUNDA KOMMUN
REGION GOTLAND
ROBERTSFORS KOMMUN
RONNEBY KOMMUN
RÄTTVIKS KOMMUN
SALA KOMMUN
SALEMS KOMMUN
SANDVIKENS KOMMUN
SIGTUNA KOMMUN
SIMRISHAMNS KOMMUN
SJÖBO KOMMUN
SKARA KOMMUN
SKELLEFTEÅ KOMMUN
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN
SKURUPS KOMMUN
SKÖVDE KOMMUN

Organisationsnummer
2120002213
2120002817
2120001603
2120001330
2120001801
2120001363
2120000720
2120000704
2120000167
2120002007
2120002072
2120002312
2120002536
2120000456
2120000217
2120002858
2120000753
2120002999
2120002940
2120000233
2120000548
2120002288
2120000811
2120002189
2120001314
2120000902
2120000761
2120002304
2120000324
2120002718
2120001272
2120000910
2120002759
2120002452
2120000803
2120002551
2120000837
2120002171
2120002098
2120002874
2120002346
2120000225
2120000969
2120001090
2120001702
2120002643
2120002023
2120001082
2120001710

Statsbidrag
1 839 569 kr
4 176 766 kr
772 973 kr
1 000 561 kr
311 312 kr
7 146 610 kr
1 215 177 kr
1 498 777 kr
12 332 780 kr
1 023 555 kr
518 263 kr
890 894 kr
649 745 kr
14 130 488 kr
5 386 047 kr
366 145 kr
1 876 125 kr
1 362 579 kr
5 627 196 kr
2 725 747 kr
3 218 657 kr
484 656 kr
1 170 367 kr
584 299 kr
1 275 317 kr
1 293 005 kr
2 573 628 kr
1 026 503 kr
1 057 163 kr
489 373 kr
4 430 886 kr
788 303 kr
3 886 680 kr
449 869 kr
5 285 814 kr
619 675 kr
2 926 802 kr
881 460 kr
2 154 419 kr
2 113 147 kr
3 758 736 kr
5 351 260 kr
1 461 632 kr
1 800 656 kr
1 797 118 kr
6 778 696 kr
362 018 kr
1 624 363 kr
5 124 262 kr

Beslutsbilaga2
sid. 5 (7)

2021-01-28 Dnr:2021:283

Huvudmannens namn
SMEDJEBACKENS KOMMUN
SOLLEFTEÅ KOMMUN
SOLLENTUNA KOMMUN
SOLNA KOMMUN
SORSELE KOMMUN
SOTENÄS KOMMUN
STAFFANSTORPS KOMMUN
STENUNGSUNDS KOMMUN
STOCKHOLMS KOMMUN
STORFORS KOMMUN
STORUMANS KOMMUN
STRÄNGNÄS KOMMUN
STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSUNDS KOMMUN
SUNDBYBERGS KOMMUN
SUNDSVALLS KOMMUN
SUNNE KOMMUN
SURAHAMMARS KOMMUN
SVALÖVS KOMMUN
SVEDALA KOMMUN
SVENLJUNGA KOMMUN
SÄFFLE KOMMUN
SÄTERS KOMMUN
SÄVSJÖ KOMMUN
SÖDERHAMNS KOMMUN
SÖDERKÖPINGS KOMMUN
SÖDERTÄLJE KOMMUN
SÖLVESBORGS KOMMUN
TANUMS KOMMUN
TIBRO KOMMUN
TIDAHOLMS KOMMUN
TIERPS KOMMUN
TIMRÅ KOMMUN
TINGSRYDS KOMMUN
TJÖRNS KOMMUN
TOMELILLA KOMMUN
TORSBY KOMMUN
TORSÅS KOMMUN
TRANEMO KOMMUN
TRANÅS KOMMUN
TRELLEBORGS KOMMUN
TROLLHÄTTANS KOMMUN
TROSA KOMMUN
TYRESÖ KOMMUN
TÄBY KOMMUN
TÖREBODA KOMMUN
UDDEVALLA KOMMUN
ULRICEHAMNS KOMMUN
UMEÅ KOMMUN

Organisationsnummer
2120002205
2120002437
2120000134
2120000183
2120002585
2120001322
2120001017
2120001298
2120000142
2120001785
2120002577
2120000365
2120001405
2120002486
2120000175
2120002411
2120001843
2120002031
2120000993
2120001074
2120001512
2120001900
2120002247
2120000563
2120002353
2120000464
2120000159
2120000852
2120001348
2120001660
2120001736
2120000266
2120002395
2120000621
2120001306
2120000886
2120001777
2120000696
2120001462
2120000597
2120001199
2120001546
2120002957
2120000092
2120000118
2120001678
2120001397
2120001579
2120002627

Statsbidrag
943 959 kr
1 649 716 kr
8 813 425 kr
5 611 866 kr
189 263 kr
617 317 kr
3 129 627 kr
2 932 109 kr
83 781 778 kr
348 457 kr
470 505 kr
3 874 298 kr
1 229 917 kr
951 034 kr
4 243 981 kr
9 589 935 kr
1 134 991 kr
974 618 kr
1 500 546 kr
2 710 417 kr
1 014 122 kr
1 387 932 kr
1 008 226 kr
1 242 299 kr
2 270 571 kr
1 474 604 kr
10 166 569 kr
1 588 398 kr
1 087 822 kr
1 057 163 kr
1 181 570 kr
1 952 774 kr
1 732 851 kr
1 110 227 kr
1 434 510 kr
1 295 364 kr
888 536 kr
643 260 kr
1 147 373 kr
1 874 356 kr
4 446 805 kr
6 003 364 kr
1 440 407 kr
5 672 006 kr
8 495 038 kr
827 806 kr
5 574 721 kr
2 353 116 kr
11 869 940 kr

Beslutsbilaga2
sid. 6 (7)

2021-01-28 Dnr:2021:283

Huvudmannens namn
UPPLANDS VÄSBY KOMMUN
UPPLANDS-BRO KOMMUN
UPPSALA KOMMUN
UPPVIDINGE KOMMUN
VADSTENA KOMMUN
VAGGERYDS KOMMUN
VALDEMARSVIKS KOMMUN
VALLENTUNA KOMMUN
VANSBRO KOMMUN
VARA KOMMUN
VARBERGS KOMMUN
VAXHOLMS KOMMUN
VELLINGE KOMMUN
VETLANDA KOMMUN
VILHELMINA KOMMUN
VIMMERBY KOMMUN
VINDELNS KOMMUN
VINGÅKERS KOMMUN
VÅRGÅRDA KOMMUN
VÄNERSBORGS KOMMUN
VÄNNÄS KOMMUN
VÄRMDÖ KOMMUN
VÄRNAMO KOMMUN
VÄSTERVIKS KOMMUN
VÄSTERÅS KOMMUN
VÄXJÖ KOMMUN
YDRE KOMMUN
YSTAD KOMMUN
ÅMÅLS KOMMUN
ÅNGE KOMMUN
ÅRE KOMMUN
ÅRJÄNGS KOMMUN
ÅSELE KOMMUN
ÅSTORPS KOMMUN
ÅTVIDABERGS KOMMUN
ÄLMHULTS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVKARLEBY KOMMUN
ÄLVSBYNS KOMMUN
ÄNGELHOLMS KOMMUN
ÖCKERÖ KOMMUN
ÖDESHÖGS KOMMUN
ÖREBRO KOMMUN
ÖRKELLJUNGA KOMMUN
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
ÖSTERSUNDS KOMMUN
ÖSTERÅKERS KOMMUN
ÖSTHAMMARS KOMMUN
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

Organisationsnummer
2120000019
2120000100
2120003005
2120000605
2120002825
2120000522
2120000431
2120000027
2120002130
2120002924
2120001249
2120002908
2120001033
2120000571
2120002601
2120000787
2120002544
2120000308
2120001454
2120001538
2120002841
2120000035
2120000555
2120000779
2120002080
2120000662
2120000381
2120001181
2120001587
2120002387
2120002494
2120001835
2120002791
2120000936
2120000415
2120000647
2120002197
2120000258
2120002734
2120000977
2120001280
2120000373
2120001967
2120000878
2120002445
2120002528
2120002890
2120000290
2120000860

Statsbidrag
4 865 425 kr
3 364 879 kr
21 694 538 kr
941 011 kr
587 837 kr
1 536 512 kr
614 959 kr
4 154 951 kr
607 883 kr
1 529 437 kr
6 300 526 kr
1 438 638 kr
4 182 073 kr
2 721 619 kr
601 987 kr
1 439 817 kr
511 778 kr
917 426 kr
1 211 050 kr
3 959 791 kr
938 063 kr
5 217 420 kr
3 474 546 kr
3 153 800 kr
15 191 188 kr
9 463 760 kr
316 029 kr
2 686 243 kr
1 189 824 kr
767 077 kr
1 144 424 kr
900 917 kr
234 663 kr
1 870 229 kr
1 040 654 kr
1 929 779 kr
624 392 kr
922 733 kr
719 319 kr
4 065 920 kr
1 328 381 kr
465 199 kr
15 264 300 kr
1 011 174 kr
5 353 619 kr
6 020 463 kr
5 273 433 kr
1 936 265 kr
1 623 774 kr

Beslutsbilaga2
sid. 7 (7)

2021-01-28 Dnr:2021:283

Huvudmannens namn

Organisationsnummer

ÖVERKALIX KOMMUN
ÖVERTORNEÅ KOMMUN

2120002684
2120002700

Totalt
Kontroll av att beslutsbilagan överensstämmer med databas
och andra kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord av

Statsbidrag
221 692 kr
314 260 kr

1 000 000 000 kr

Nils-Henrik Jansson

STORFORS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-19
Uppdaterad 2021-04-06

Sida 1 (1)
Diarienummer
KS/2021:116

Handläggare:
Annelie Izindre
Skolchef

Tjut - Delegation av Medicinska ledningsansvar till
skolsköterska enligt Hälso- och sjukvårdslagen
Diarienummer: KS/2021:116
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef ansvarar för verksamheten inom skolans hälso- och sjukvård enligt Hälsooch sjukvårdslagen. Om verksamhetschef inte har tillräcklig kompetens eller erfarenhet inom
hälso-och sjukvård får den inte bestämma över diagnostik eller vård och behandling. Detta
ska överlåtas till annan med medicinsk kompetens för att säkerställa hög patientsäkerhet och
god kvalité av vården. I Storfors kommun benämns denna funktion medicinskt
ledningsansvarig skolsköterska (MLA).
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska stödjer rektor, skolläkare och skolpsykolog i det
systematiska kvalitetsarbetet. Den ansvarar för att rutiner för läkemedelshantering,
genomförande av nationella vaccinationsprogram och kompletteringar av detsamma är
patientsäkra och ändamålsenliga. Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska ansvarar även
för upprättandet av rutiner för hantering av medicintekniska produkter, är systemansvarig för
PMO ( datajournalsystem) och är lokal administratör för Svevac som är ett nationellt
vaccinationsregister.

Finansiering
Belastar verksamhet 320.

Beslutsunderlag
Skolverksamheten inom Storfors kommun har från och med 2021-03-01 anställt ny
skolsköterska.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Delegerar det medicinska ledningsansvaret till skolsköterska enligt Hälso-och sjukvårdslagen.

Beslutet ska skickas till
Annelie Izindre, skolchef
Gunnel Eriksson, rektor
Erik Rådberg, rektor
Anneli Malmborg, skolsköterska

STORFORS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-30

Sida 1 (1)
Diarienummer
KS/2021:151

Handläggare:
Michael Nordeman
Bibliotekschef

Tjut - Öppettider Biblioteket sommaren 2021
Diarienummer: KS/2021:151
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Liksom tidigare år behöver Biblioteket vara stängt under en kortare period för att möjliggöra
sommarsemester för bibliotekspersonalen. På grund av ett tidigare dödsfall bland personalen
och en osäker situation gällande skolbibliotekets framtid är en vakans ännu inte återtillsatt.
Kommunens bibliotek bemannas därmed av endast två personer och en något längre
sommarstängning krävs än de två veckor som varit brukligt de senaste åren. Juli är den
månad då biblioteket normalt har färre besökare än andra månader och en tre veckor lång
stängning vecka 28,29 och 30 – under den perioden skulle medföra en mindre och i
sammanhanget acceptabel störning i biblioteksservicen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen:
Hålla biblioteket stängt under vecka 28, 29 och 30.
____________________

Beslutet ska skickas till
Olle Rodehn
Michael Nordeman

STORFORS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-31

Sida 1 (1)
Diarienummer
KS/2021:157

Handläggare:
Michael Björklund

Tjut - Intern kontroll avseende systematiskt
brandskyddsarbete år 2020
Diarienummer: KS/2021:157
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Syfte är att kontrollera att Storfors kommun arbetar med ett systematiskt
brandskyddsarbete(SBA) i enlighet med Statens räddningsverk (MSB) allmänna råd
och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.
Metod
Granskning under året har i genomfört enligt sedvanlig ordning. Fokus under året har
trots rådande pandemiläge säkerställa att externa kontroller fungera för kommunens
brandskyddsutrustning.
Följande åtgärder har genomförts under 2020:


Inventering av aktuella arbetsplatser som enligt lag om skydd mot olyckor skall bedriva
ett systematiskt brandskyddsarbete.



Lämna in brandskyddsredogörelse för respektive arbetsplats till Bergslagens
räddningstjänstförbund.



Ta fram SBA pärmar med kontrollistor för respektive arbetsplats.
Kontrollera att externa kontroller genomför enligt framtagna rutiner.

Beslutsunderlag
Bilaga: Intern kontroll avseende systematiskt brandskyddsarbete år 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Godkänna rapporten Intern kontroll avseende systematiskt brandskyddsarbete år 2020

Beslutet ska skickas till
Michael Björklund

STORFORS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-24

Sida 1 (1)
Diarienummer
KS/2021:127

Handläggare:
Oskar Eklöf
Kanslichef

Tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares
korttidsfrånvaro
Diarienummer: KS/2021:127
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Med anledning av organisatoriska och personella förändringar finns behov att uppdatera
tjänstgöringen vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro.

Beslutsunderlag
Tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Fastställa tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro enligt bilaga.

Beslutet ska skickas till
Kommunens chefer.

STORFORS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-24

Sida 1 (1)
Diarienummer
KS/2021:152

Handläggare:
Mats Öman
Kommunchef

Instruktioner till ombud vid Bolagsstämma för AB
Storfors Mark & Industrifastigheter
Diarienummer: KS/2021:152
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
AB Storfors Mark & Industrifastigheter skall hålla Bolagsstämma den 3 juni, 2021, klockan
13.00 i Storfors kommunhus.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 – ägarinstruktioner vid Bolagsstämma för AB Storfors Mark & Industrifastigheter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Tilldela Storfors kommuns ombud, Leif Persson, vid Bolagsstämma i AB Storfors Mark &
Industrifastigheter, instruktioner enligt bilaga 1.

Beslutet ska skickas till
Mats Öman
Hans Jildesten

STORFORS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-04-12

Sida 1 (1)
Diarienummer
KS/2021:109

Handläggare:
Olle Rodéhn
Enhetschef kultur och fritid

Tjut - Storfors kommuns yttrande på remiss avseende
Värmlands kulturplan 2022–2025
Diarienummer: KS/2021:109
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Storfors kommun har av Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd givits möjlighet att
lämna synpunkter på förslaget till Värmlands kulturplan 2022–2025.
Kulturplanen är ett regionalt program och ett styrdokument för Region Värmlands samlade
arbete inom det kulturpolitiska området. Planen är också tänkt att vara en utgångspunkt för
kommunernas och kulturlivets utvecklingsarbete inom kulturområdet. Den ligger dessutom
till grund för Region Värmlands ansökan till Statens kulturråd om statsbidrag till regional
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen.
Storfors kommuns yttrande:
Storfors kommun ställer sig positiva till planen men vill särskilt framhålla vikten av att de
mindre kommunerna inte glöms bort. Detta har delvis lyfts fram i planen men skulle kunna
förtydligas ytterligare.

Beslutsunderlag
Remiss avseende Värmlands kulturplan 2022–2025
Faktabilaga till Värmlands kulturplan 2022-2025

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Besvara remissen enligt ovan.

Beslutet ska skickas till
Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd
Olle Rodéhn
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Kulturplanens syfte och funktion
Kulturplanen är ett regionalt program och ett styrdokument för Region Värmlands samlade arbete
inom det kulturpolitiska området. Planen är också tänkt att vara en utgångspunkt för kommunernas
och kulturlivets utvecklingsarbete inom kulturområdet. Dessutom ligger den till grund för Region
Värmlands årliga ansökan till Statens kulturråd om statsbidrag till regional kulturverksamhet inom
kultursamverkansmodellen.

Kulturplanen har tagits fram i samverkan med
kommunerna, och efter samråd med de regionala kulturverksamheterna, kulturskapare,
civilsamhället och andra företrädare för
verksamheter och organisationer som på olika
sätt berörs av kulturpolitiken. Dialogprocessen
beskrivs i en bilaga till kulturplanen.
Kulturplanen syftar till att tydliggöra Region
Värmlands grundläggande syn på kultur- och
konstnärspolitik och ange en viljeriktning för det
fortsatta övergripande arbetet med kulturfrågor
i regionen. Planen ligger till grund för – och ska
inspirera till – samverkan och dialog.
Med regional kulturplan avses utifrån Förordning
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag
till regional kulturverksamhet
• en beskrivning av de prioriteringar som
regionen vill göra i fråga om regional
kulturverksamhet som avses få statligt stöd
• prioriteringarnas förhållande till de nationella
kulturpolitiska målen samt
• uppgifter om planerad statlig, kommunal
och annan finansiering av verksamheterna.
Region Värmlands ekonomiska prioriteringar på
kulturområdet kommer till uttryck i fördelningen
av egna verksamhetsbidrag till kulturella
verksamheter, i besluten om projektmedel inom
kulturområdet och i beslutet om fördelning av
statsbidrag inom samverkansmodellen.

Den planerade finansieringen av verksamheterna förändras av naturliga skäl från år till år. Därför
beskrivs den inte i kulturplanen, utan i den årliga
ansökan till Statens kulturråd där också det
kommande årets aktiviteter, insatser och
prioriteringar beskrivs.
Många önskar en kulturplan med hög
konkretiseringsgrad, men eftersom planen ska
gälla i fyra år kan den inte vara alltför detaljerad.
Kulturplanen har därför fokus på politiska
prioriteringar och utgångspunkter som kan
vara giltiga för hela fyraårsperioden. Därmed
skapas också ett handlingsutrymme för att
förändra arbetssätt och insatser utifrån en snabbt
föränderlig värld.
Kulturplanens mål och inriktning konkretiseras i
de verksamhetsplaner, årsplaner, handlingsplaner
och liknande som Region Värmland, enskilda
kommuner, de regionala kulturverksamheterna
och andra aktörer tar fram.
Region Värmland har tagit fram särskilda planer
för folkhälso- och folkhögskoleområdena. I dessa
finns tydliga kopplingar till kulturområdet. För
biblioteksområdet har Region Värmland tagit fram
en särskild biblioteksplan som ska gälla 2021–
2024. Planerna ska så långt det är möjligt
samordnas.
I bilagan till kulturplanen presenteras dessa och
kultursamverkansmodellen. Där presenteras
också de regionala kulturverksamheterna mer
utförligt.
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Begreppsförklaringar

Civilsamhället
Till civilsamhället räknas kulturföreningar av olika
slag, liksom föreningar där kultur är en del av
verksamheten, till exempel studieförbund,
ungdoms- och pensionärsorganisationer.

Det fria kulturlivet
Till det fria kulturlivet räknas organisationer och
enskilda utövare som verkar professionellt utanför
konst- och kulturinstitutionerna.

Folkbildning
Med folkbildning avses folkhögskolorna och
studieförbunden.

Konstnär
Begreppet konstnär avser professionella utövare
och upphovspersoner inom alla konstområden, till exempel dansare, författare,
bildkonstnärer och filmare. Det används i
regel synonymt med begreppet professionell
kulturskapare. Begreppet konstnär kan i några
fall specifikt avse bild- och formkonstnärer
– det framgår i så fall av sammanhanget.

Professionell kulturskapare
Med professionella kulturskapare avses personer
med en högre konstnärlig utbildning eller
personer som i huvudsak är yrkesverksamma
inom sitt konstområde. Som professionella
verksamheter räknas kulturverksamheter vars
personal i huvudsak är professionell.

Region Värmland
Region Värmland används i kulturplanen som ett
samlingsbegrepp för den politiska organisationen
och de verksamheter inom förvaltningen som på
olika sätt, ofta tillsammans, arbetar inom
kulturområdet eller i samverkan med det.

Regionala kulturverksamheter
Begreppet avser i första hand de kulturverksamheter som uppbär statsbidrag inom samverkansmodellen.
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Övergripande vision och
kulturpolitiska inriktningsmål
Kulturplanen konkretiserar den regionala utvecklingsstrategin Värmlandsstrategin, som gäller
från 2022. Den regionala utvecklingsstrategin är det styrande dokumentet för regional utveckling
i Värmland och därmed även för regionalt finansierad kulturverksamhet.
Region Värmlands vision för den egna organisationen är Livskvalitet i världsklass. Genom att
arbeta för att nå effektmålen trygga och nöjda invånare, ett attraktivt och hållbart Värmland,
god och jämlik hälsa samt en hållbar organisation styr Region Värmland mot visionen.

Kultur i alla dess former utvecklar och formar
både samhället och oss som individer genom
att ge förståelse, skapa sammanhang, inspirera
oss och ge oss perspektiv på oss själva, våra
medmänniskor, världen och samhället vi lever i,
dess historia och kulturarv. Ett aktivt kulturliv
där invånarna kan mötas bidrar till ett demokratiskt, öppet och dynamiskt samhälle, och till ett
rikare liv.
För att uppnå målen i Värmlandsstrategin och
Region Värmlands vision är det viktigt att ta
tillvara den kraft som kulturen utgör. En livskraftig
region behöver ett attraktivt kulturliv som har
både bredd och spets, och bidrar till rika upplevelser, social gemenskap, bildning, en god folkhälsa, regional utveckling och ett stort intresse
för Värmland som kulturregion.
Kulturens viktiga roll i samhället har blivit ännu
tydligare under coronapandemin. På kort sikt har
det drastiskt påverkat möjligheterna att
förverkliga de kulturpolitiska målen. På längre sikt
är det svårt att överblicka effekterna, men mycket
talar för att pandemin kommer att få stora
konsekvenser för kulturlivet och kulturpolitiken
under många år framöver. Därför finns ett stort
behov av insatser för återstart, återhämtning och
utveckling.
Kulturen är en resurs och samverkanspartner för
andra samhälls- och politikområden. Genom att
dra nytta av den kompetens som finns inom
kulturområdet blir kulturen en kraft och motor i
regionens utveckling. Det krävs också en ökad
samverkan med andra politikområden för att
närma sig de kulturpolitiska målen.

Samtidigt måste kulturens egenvärde alltid
respekteras. Kultur gör nytta för att den finns, den
finns inte för att vara nyttig.
Vad som ska räknas som kultur är inte självklart,
och inte heller givet en gång för alla. Ett öppet
kulturbegrepp är en förutsättning för utveckling
och förnyelse.
Hur begreppet kvalitet ska uppfattas är inte
heller givet. Det är viktigt med en levande
diskussion om kvalitetsbegreppets innehåll, värde
och föränderlighet. Vad som är konstnärlig
kvalitet måste vara föremål för bedömningar som
vilar på sakkunskap och erfarenhet.
Region Värmlands kulturplan och de regionala
kulturpolitiska inriktningsmålen utgår från de
nationella kulturpolitiska målen, och de särskilda
lagar och mål som riksdagen beslutat om för olika
konst- och kulturområden, samt övrig relevant
lagstiftning.

Regionala kulturpolitiska
inriktningsmål
•

Ett obundet kulturliv som bidrar till
demokrati, yttrandefrihet och regional
utveckling

•

God tillgång till ett varierat kulturutbud
av hög kvalitet i hela Värmland

•

Allas möjlighet till eget skapande och
deltagande i kulturlivet
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Regionala kulturpolitiska framgångsfaktorer
En stark kulturell infrastruktur
Värmland har ett rikt kulturliv som rymmer allt
från professionella regionala kulturverksamheter
och kulturskapare till ett stort antal ideella
kulturföreningar och de många former av
kulturutövande som många ägnar sig åt på
fritiden.
Den offentligt finansierade kulturen är beroende
av ett samspel mellan kommunernas finansiering,
de regionala kulturmedlen och statens insatser.
De tre nivåerna delar ansvaret för att värna och
utveckla de delar av kulturlivet som inte kan
finansieras på kommersiella villkor. Det handlar
bland annat om bibliotek, arkiv, museer och andra
kulturarvsaktörer, liksom mötesplatser, scener
och det professionella kulturliv som inte överlever
enbart på marknadens villkor, till exempel konstnärlig dans och teater, opera, vissa musik- och
litteraturgenrer och produktionen av kvalitetsfilm.
Förutsättningarna för kulturlivet påverkas i
hög grad av faktorer som geografiska avstånd,
befolkningsmängd och hur stor andel av befolkningen som bor i tätorter eller på landsbygder.
En stark och väl fungerande kulturell infrastruktur bidrar bland annat till mångfald och
konstnärlig förnyelse, ett breddat deltagande
i kulturlivet och till att garantera den konstnärliga
friheten.
Under kommande år blir det viktigt att hantera
de utmaningar som coronapandemin tydliggjort.

•

Region Värmland ska i samverkan med
staten och kommunerna verka för att
säkerställa och utveckla en väl fungerande
kulturell infrastruktur.

Bred och systematisk samverkan
Samverkan inom kultursektorn innebär en vilja
att skapa samarbete över gränser: mellan kulturpolitiken och andra politikområden, mellan
amatörer och professionella, mellan kulturverksamheter och kommuner, mellan olika
konstarter och kulturområden, mellan utövare
och publik.

Hela Värmland ska ha tillgång till ett mångsidigt
kulturutbud. Genom att utveckla formerna för
politisk dialog och samverkan mellan kommunal,
regional och nationell nivå, och genom fler
samarbeten över regiongränserna skapas
förutsättningar för en bättre balans och ett
bättre resursutnyttjande.

•

Region Värmland ska bidra till en mer
utvecklad och systematisk samverkan
inom kulturlivet och mellan kultursektorn
och andra samhällsområden.

Goda förutsättningar för utveckling
och nyskapande
Kulturen ska vara en dynamisk kraft. För att
skapa utrymme för utveckling och förnyelse inom
konsten och kulturlivet måste den regionala
kulturpolitiken vara flexibel och lyhörd.
Kulturverksamheter och fria kulturskapare måste
ges möjlighet att utforska konstnärliga uttryck
och pröva nya samarbetsformer.
Kulturlivet i Värmland utvecklas i stor utsträckning genom initiativ som tas av enskilda och
föreningsaktiva kulturskapare och eldsjälar.
Den regionala och lokala kulturpolitiken ska skapa
en gynnsam jordmån för nyskapande och för dem
som på olika sätt bidrar till att ge Värmland ett
varierat kulturutbud av hög kvalitet och en stark
kulturprofil.
Kulturlivets digitalisering är en viktig aspekt av
arbetet med utveckling och förnyelse. Digitaliseringen skapar nya verktyg för kulturskapande
och konstnärlig utveckling och öppnar nya
möjligheter att tillgängliggöra och nå ut med
kultur. Som en konsekvens av coronapandemin
har den digitala kompetensen stärkts inom alla
konst- och kulturområden, men området måste
fortsatt utvecklas.

•

Region Värmland ska stärka möjligheterna
till förnyelse inom konst- och kulturområdet,
både för professionella kulturskapare och
kulturlivet i stort.
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Kulturpolitiska utgångspunkter
Fem övergripande perspektiv är vägledande för Region Värmlands kulturpolitiska insatser:
•
•
•
•
•

Kulturens demokratiska värde
Konstnärlig frihet
Allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och att utveckla sina skapande förmågor
Kulturens egenvärde och armlängds avstånd
Kulturens betydelse för regional utveckling

Kulturens demokratiska värde
Det är angeläget att ta tillvara konstens och
kulturens förmåga att bidra till en levande och
stark demokrati där människor känner tillit till
varandra och är toleranta mot olikheter. Det är
en mänsklig rättighet att ta del av kultur och att
uttrycka sig genom kulturen och konsten.
De offentligt finansierade institutionerna har ett
tydligt ansvar för detta. För bibliotek och museer
gäller särskild lagstiftning. Biblioteken ska enligt
bibliotekslagen verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, och museilagen
säger att det allmänna museiväsendet ska bidra
genom att främja kunskap, kulturupplevelser och
fri åsiktsbildning.

Konstnärlig frihet
Den konstnärliga friheten utgör en omistlig del
av den yttrandefriheten – friheten att offentligen
uttrycka tankar, åsikter och känslor. Det fria
meningsutbytet, en fri och allsidig upplysning och
ett fritt konstnärligt skapande garanteras genom
grundlagarna. De nationella kulturpolitiska målen
slår fast att kulturen ska vara en utmanande kraft,
med yttrandefriheten som grund. Den måste få
kritisera och provocera.
Runtom i världen finns det många exempel på
hur yttrandefriheten inskränkts och kulturskapare
förföljs. Ett antal regioner och kommuner i Sverige
– däribland Karlstads kommun – ingår i fristadssystemet, som har till syfte att ge förföljda kulturskapare, främst författare, en fristad i Sverige.

En av kulturpolitikens viktigaste uppgifter är
att garantera den konstnärliga friheten och det
öppna demokratiska samtalet, särskilt i ljuset av
att trakasserier, hat och hot riktat mot
kulturskapare blivit allt vanligare också i Sverige
och att risken för självcensur därmed ökat.

Allas möjlighet till kulturupplevelser,
bildning och att utveckla sina
skapande förmågor
Regioner och kommuner ska göra det möjligt för
alla invånare att delta i kulturlivet. På kulturens
arenor kan människor med olika bakgrund och
erfarenheter mötas i upplevelser, samtal och
eget skapande. Tillgången till kulturupplevelser
och möjlighet till eget skapande är dock ojämlikt
fördelat i länet och mellan olika grupper, vilket
också förstärkts under coronapandemin.
Ett ökat deltagande förutsätter bland annat en
ökad tillgänglighet. Alla kommer aldrig att ta del
av allt det som kulturen kan erbjuda, men
trösklarna ska vara låga och alla ska utifrån sina
förutsättningar ha möjlighet att välja att delta
i kulturlivet.
Ett aktivt arbete med tillgänglighet, mångfald
och jämställdhet ska genomsyra alla kulturverksamheter med offentligt stöd. Det är viktigt att ta
tillvara kulturens förmåga att bidra till integration
och mötet mellan olika kulturer.
Att bevara, använda och utveckla kulturarvet
är en uppgift som engagerar många i samhället.
Inom kulturaravsarbetet finns goda möjligheter
både till upplevelser, bildning och eget skapande.
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Kulturens egenvärde
och armlängds avstånd

Kulturens betydelse
för regional utveckling

En central princip för Region Värmlands
kulturpolitiska arbete är att kulturen har ett
obestridligt egenvärde, som ligger i den konstnärliga processen och återfinns i upplevelsen, i
kulturens förmåga att skapa mening, perspektiv
och insikter. Kulturpolitiken ska slå vakt om och
säkerställa kulturskaparnas oberoende och
kulturens obundna kraft.
Därför är det avgörande att upprätthålla den
kulturpolitiska principen om armlängds avstånd,
vilket innebär att den politiska nivån beslutar
om förutsättningarna för konst och kultur – om
mål, riktlinjer och ekonomiska ramar – medan
besluten om verksamheternas innehåll och det
konstnärliga skapandet samt kvalitativa bedömningar huvudsakligen görs av kulturlivets aktörer
och sakkunniga.
Armlängds avstånd ska prägla Region Värmlands styrning av egna verksamheter och bidragssystemens utformning. De villkor som sätts upp
ska utgå från de kulturpolitiska målen och från
gällande lagstiftning, men de ska inte inkräkta på
kulturverksamheternas självbestämmande.

Även om de regionala kulturpolitiska insatserna inte i första hand motiveras utifrån samhällsnyttan, så är det självklart att konst och
kultur genererar stora värden i samhället.
Under 2020-talet behöver kulturpolitiken i
större utsträckning än tidigare systematiskt
samverka med – och bidra till utvecklingen
av – andra politikområden, bland annat folkhälsa,
samhällsplanering och landsbygdsutveckling,
gestaltad livsmiljö, digitalisering och digital
delaktighet, näringspolitik, besöksnäring,
utbildning och integration.
När vi drar nytta av kultursektorns och
professionella kulturskapares kompetens
inom andra delar av samhället kan vi utveckla
innovationskraft och nya synsätt, öka jämställdheten och mångfalden, skapa stolthet och
gemenskap, medverka till att skapa sysselsättning och nya företag samt bidra till en
hållbar samhällsutveckling i stort.
Specialiserad arbetskraft, kreativitet och
förmåga till problemlösning är tillsammans
med eldsjälar och socialt kapital viktiga framgångsfaktorer för regionalt utvecklingsarbete.
Inom områden som social innovation, socialt
företagande och samhällsentreprenörskap kan
kulturen komma att spela en roll i högre grad
än idag.

Läs mer:
Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 (Tillväxtverket
2019)
Remissversionen av Värmlandsstrategin (Region
Värmland 2020)

10

Kulturlivets utmaningar
För att kunna verka för ett varierat kulturutbud av hög kvalitet och allas möjlighet till deltagande i
kulturlivet är det viktigt att ha en tydlig bild av vilka utmaningar vi står inför, både för samhället i
stort och när det gäller enskildas möjligheter att delta.
Coronapandemin har fått omvälvande effekter för kulturskapare och kulturverksamheter,
men kulturlivet och kulturpolitiken påverkas också av faktorer som globaliseringen, migrationen,
urbaniseringen, individualiseringen och digitaliseringen. Klimatförändringar och en åldrande
befolkning är utmaningar som påverkar samhället i stort, och därmed också kulturen.
Nedan redovisas några av kulturlivets stora utmaningar.

Bidra till hållbar utveckling

Läs mer:

Region Värmland ska medverka till en bra
livsmiljö, så att en långsiktig och hållbar utveckling främjas. De tre dimensionerna av hållbar
utveckling är alla viktiga i arbetet med regional
utveckling: den sociala, ekonomiska och
ekologiska.
Kulturen spelar också en viktig roll för att
belysa de olika aspekterna av hållbarhet genom
sin förmåga att gestalta frågeställningar, ge
perspektiv, påverka attityder och bidra till
engagemang.
Agenda 2030 är Förenta Nationernas
handlingsplan för att bland annat förverkliga
de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå
jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och
flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för
planeten och dess naturresurser.
Region Värmland implementerar Agenda 2030
och dess sjutton globala mål i sina styrsystem
med ambitionen att agendan ska genomsyra
organisationen och alla beslut, och därmed bli
ett verktyg för att nå långsiktig hållbarhet.
I bilagan till kulturplanen redovisas hur
kulturlivet direkt och indirekt kan bidra till
många av de sjutton målen inom Agenda 2030.

Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar
utveckling (Regeringskansliet)

•

Region Värmland ska verka för att de
globala målen i Agenda 2030 tydligare än
idag präglar organisationens bidragsgivning
och verksamhet inom kulturområdet.

•

Region Värmland ska medverka till att
kulturarrangörer och andra kulturverksamheter utvecklar sitt arbete med hållbarhetsfrågorna, med särskild inriktning på minskat
klimatavtryck och hållbar resursanvändning.

Hantera ekonomiska utmaningar
För den kultur som ytterst är beroende av
samhällets stöd – till exempel arkiv, bibliotek,
kulturskola, konstnärlig scenkonst och många
museer – kommer den ekonomiska utvecklingen
att vara en stor utmaning under 2020-talet.
Samhällets utgifter för kultur ökade länge, men
sedan slutet av 2010-talet finns det ett växande
antal exempel på regioner och enskilda
kommuner som dragit ner på sin kulturbudget
och sitt stöd till kulturlivet.
Bakgrunden är bland annat att antalet barn,
unga och äldre ökar, medan gruppen som är i
arbetsför ålder i många kommuner väntas minska
eller bara öka marginellt. För kommuner och
regioner innebär det ett behov av ökade resurser,
stora investeringar och mer personal till skola,
vård och äldreomsorg. Kostnaderna ökar i
snabbare takt än skatteintäkterna.
Myndigheten för kulturanalys har varnat för de
risker för kulturområdet som ett försämrat
ekonomiskt läge kan resultera i. Det ekonomiska
utrymmet för kulturens behov ser inte ut att öka
nämnvärt, konstaterar Kulturanalys, och om inte
området stärks, eller samverkan ökar, måste
kanske ambitionsnivån för mål och uppdrag
sänkas.
Det kan innebära ett hot mot kulturlivets bredd
och kvalitet, i de delar som har behov av offentlig
finansiering. På sikt kan den kultur som lever
och växer på marknadens villkor bli allt mer
dominerade.
För regioner och kommuner är kulturen i stor
utsträckning en verksamhet som inte styrs genom
lagstiftning, utan är ett frivilligt åtagande, som
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utgår bland annat från invånarnas behov och
preferenser. Det främsta undantaget är biblioteken, vars verksamhet regleras i bibliotekslagen.
För kulturens del finns det anledning att initiera
nya kreativa samverkans- och finansieringslösningar och verka för att få fler att ta ansvar
för det gemensamma.
Coronapandemin har resulterat i stora ekonomiska utmaningar för kulturlivet, men också en
mobilisering av krisstöd från stat, regioner och
kommuner. Att möta riskerna för långsiktigt
negativa ekonomiska effekter av pandemin blir en
central kulturpolitisk uppgift under kommande år.

•

Utifrån den ekonomiska utvecklingen ska
Region Värmland i dialog med kommunerna
verka för att allas möjlighet till deltagande i
kulturlivet kan tryggas.

Minska skillnaderna i kulturvanor
Sett över hela befolkningen är vi svenskar mycket
aktiva i kulturlivet jämfört med andra länder.
Möjligheterna att ta del av och utöva kultur
varierar dock. Det kan handla om skillnader i
intresse men också om tillgången till kulturutbud
och hur förutsättningarna ser ut för olika grupper.
Ålder, utbildning, privatekonomi och bostadsort
är några faktorer som påverkar.
Det finns därför betydande skillnader i kulturvanor mellan olika åldersgrupper, mellan kvinnor
och män, mellan personer med olika utbildningsnivå och mellan de som bor i städer och de som
bor på landsbygder och i mindre tätorter. Också
social bakgrund, klasstillhörighet och inkomstnivå
påverkar i vilken utsträckning människor deltar i
kulturlivet.

Kulturvanor har alltså att göra med villkor och
mönster i samhället som är svåra att förändra
endast med kulturpolitiska verktyg. Här krävs en
stärkt dialog med andra politikområden.
Det finns tydliga kopplingar mellan kulturvanorna och läsförmågan. Förmågan och lusten att
läsa är grundläggande för kulturvanorna, men
också för människors möjligheter att delta i
samhällets demokratiska liv.
Att kulturvanorna ser olika ut i olika grupper är
naturligt, och skillnader i kulturvanor behöver
inte vara ett problem så länge alla invånare har
möjlighet till deltagande. Men stora eller ökande
skillnader i kulturvanor kan vara en signal om att
den kulturella infrastrukturen behöver stärkas och
utvecklas på olika områden.
Från 2020 och framåt har kulturvanorna givetvis
också påverkats av coronapandemin. Därför
krävs ett fortsatt aktivt arbete med frågorna.

•

Region Värmland ska följa och analysera
utvecklingen när det gäller kulturvanor och
deltagande, och föra en fortsatt dialog med
kommunerna och de regionala kulturverksamheterna om hur tillgängligheten till kultur
kan främjas.

Läs mer:
Kulturvanor i Sverige 1989–2018 (Myndigheten för
kulturanalys 2019)
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Öka den digitala delaktigheten
Att ha tillgång till bredband och snabbt och säkert
internet är en demokratifråga och avgörande för
att ta del av information, upplevelser och kultur.
Detta har blivit ännu tydligare under
coronapandemin.
Bredbandsutbyggnad behövs för att även
landsbygder och mer glesbefolkade områden
ska kunna ta del av den digitala kulturen.
Region Värmland har ett samordnande ansvar
för bredbandsutbyggnaden. Att verka för att
tillgången till bredband ökar är att verka för att
kulturens infrastruktur stärks. Insatser för en
ökad bredbandsutbyggnad samt insatser för att
få fler att vilja ansluta sig till ett bredbandsnät
ökar möjligheten att ta del av kulturutbudet.
Många, särskilt äldre personer, känner sig
mindre delaktiga i informationssamhället. Det
är en utmaning att öka alla invånares digitala
kompetens och säkerställa att alla garanteras
rätten till information, kunskap och delaktighet.

•

Region Värmland ska i fortsatt bred
samverkan med biblioteken och andra
kommunala verksamheter samt
folkbildningen och andra relevanta
samhällsaktörer bidra till att öka den digitala
kompetensen och delaktigheten.

Stärka medie- och
informationskunnigheten
Internet är idag för många den viktigaste informationskällan. Det gör det också allt viktigare
att stärka förmågan till källkritiskt tänkande.
Begreppet MIK – medie- och informationskunnighet – beskriver förmågan att finna,
analysera, kritiskt värdera och skapa innehåll
i medier, oavsett om det handlar om text, foto,
rörlig bild eller andra informationsbärare. MIK
är en del av begreppet digital kompetens, som
också inkluderar färdigheter att använda digitala
verktyg och tjänster.
Det är nödvändigt för alla medborgare att kunna
orientera sig i det ständigt växande och allt mer
diversifierade informations- och nyhetsflödet,
och att sätta in informationen i ett sammanhang
och bedöma om den är korrekt. Att stärka motståndskraften mot desinformation, propaganda
och näthat är nödvändigt för att slå vakt om det
demokratiska samtalet i en tid av ökad
åsiktspolarisering och minskad förståelse för
andras ståndpunkter. Det gäller särskilt när
informationskanalerna blir allt fler, och verklighetsbilderna riskerar att baseras mer på åsiktsgemenskap än på fakta.
Behovet av insatser för medie- och informationskunnighet är stort i gruppen barn och unga.
Det innebär en betydande utmaning för bland
annat skolan och biblioteken.
MIK-arbetet behöver utövas i bred samverkan,
där kultursektorn kan lämna värdefulla bidrag.
Viktiga samverkansytor och resurser på området
finns bland annat inom kommunerna, folkbildningen, Statens medieråd, Kungliga biblioteket, Filminstitutet och andra nationella aktörer.

•

Region Värmland ska i fortsatt bred
samverkan med biblioteken och andra
kommunala verksamheter samt
folkbildningen och andra relevanta
samhällsaktörer verka för att stärka
medie- och informationskunnigheten.

Läs mer:
Betänkandet Det demokratiska samtalet i en digital
tid (kommittén Nationell satsning på medie- och
informationskunnighet och det demokratiska
samtalet 2020)
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Allas rätt till kultur
Alla som bor och verkar i Värmland ska ha möjlighet att möta, uppleva och skapa kultur, oavsett var
vi bor eller vilka individuella förutsättningar vi har.
Till grund för det kulturpolitiska arbetet ligger respekten för alla människors lika värde, och kravet
på att det allmänna ska motverka diskriminering av människor.

Kultur i hela länet
Hela Värmland ska leva, såväl landsbygder som
tätorter och städer. Att så många bor på
landsbygder – och att avstånden till tätorterna
kan vara stora för många invånare – är en
utmaning för all typ av samhällsservice, också
kulturen. Konstens och kulturens betydelse för
utvecklingen av hållbara och attraktiva livsmiljöer i
hela länet måste tas tillvara, och det finns
anledning att se på hur kopplingarna mellan
kulturen och det regionala serviceprogrammet
kan stärkas och skapa en bättre balans mellan
land och stad i Värmland.
Att ge alla i regionen fler möjligheter att ta del av
kultur är en av kulturpolitikens stora utmaningar.
Fortsatta befolkningsförändringar, med minskad
befolkning och en ökad andel äldre på landsbygder, riskerar att öka klyftorna. De stora
skillnaderna i tillgång till kultur behöver minska.
Att kommunerna skiljer sig kraftigt åt när det
gäller antal invånare är en stor utmaning för
kulturlivet i Värmland, precis som i andra regioner.
För Värmlands del kan man se markanta
skillnader i kulturvanor mellan dem som bor
i Karlstad och dem som bor på andra orter.
Kulturen bör ses som en aspekt av den
nationella och regionala landsbygdspolitiken.
I Värmland har Kultur på landsbygd och andra
satsningar satt fokus på möjligheterna att i bred
samverkan skapa ett ökat kulturutbud och arbeta
med platsutveckling med kulturen i centrum.
Landsbygders företagande och entreprenörskap är i snabb förändring och tjänstesektorn
– inklusive kulturföretagandet – får allt större
betydelse. Sommartid har kulturlivet normalt levt
upp på många mindre platser, men det måste
finnas möjligheter att uppleva och utöva kultur
året om.
Studieförbund, bibliotek, biografer, samlingslokaler och kyrkor spelar tillsammans med
föreningslivet avgörande roller på mindre orter
och landsbygder. Försämrade förutsättningar
för dem, och neddragningar av den turnerande

scenkonsten, har fått betydande konsekvenser
för kulturutbudet på landsbygder under coronapandemin och riskerar att få långsiktiga effekter.
Mötesplatserna är centrala för samtal och
gemensamma upplevelser, och har en viktig
demokratisk roll att spela i ett samhälle med
tilltagande individualisering och ökande
polarisering. Kulturens arenor kan fungera som
ett socialt kitt genom att erbjuda möjligheter för
möten, upplevelser, skapande och reflektion.
Kulturen och konsten möter man ofta på
traditionella kulturinstitutioner och arenor,
men den måste också ges en mer framträdande
plats i den offentliga miljön. Kommunerna och
fastighetsägarna har en angelägen roll att spela
i arbetet med att skapa funktionsblandade
stads- och bebyggelsemiljöer där kulturen är
en integrerad del. Här skapar det nya politikområdet gestaltad livsmiljö nya möjligheter till ett
helhetsgrepp över arkitektur, form, design, konst
och kulturarv.
För att kulturlivet ska utvecklas måste det finnas
goda möjligheter att utbilda sig i regionen.
Utbildningssatsningar skapar ett inflöde av
människor, erfarenheter och idéer. Karlstads
universitet med Musikhögskolan Ingesund är en
viktig arena för kultur och konst. Universitetet har
också en viktig roll genom att man bedriver
forskning med relevans för kultursektorn.

•

Region Värmland och kommunerna bör
i dialog verka för att bevara, stärka och
utveckla de mötesplatser och arenor som
finns för kreativ verksamhet, men också att
skapa nya, särskilt för barn och unga.

14

•

Gemensamma målsättningar för regionen,
kommunerna, kulturlivet och Karlstads
universitet bör vara att i högre grad involvera
universitetets studenter i regionens kulturliv
samt att involvera professionella kulturskapare i universitetets verksamhet i större
utsträckning.

•

Region Värmland ska medverka till att
verksamheter, arrangörer och kommuner
kontinuerligt utvecklar sitt arbete med
tillgänglighetsfrågorna inom kulturområdet.
Funktionsrättsorganisationerna ska
involveras i arbetet.

Läs mer:

Ett tillgängligt kulturliv
oavsett funktionsförmåga
Det är viktigt att alla garanteras rätten att delta i
kulturlivet, utveckla och använda sin kreativa
förmåga och ta del av kulturupplevelser och
aktiviteter på lika villkor och oavsett funktionsförmåga.
Många människor lever med någon typ av
funktionsnedsättning. Det kan till exempel
handla om rörelsesvårigheter, dålig hörsel,
psykisk ohälsa, allergi eller svårigheter att läsa.
Funktionsnedsättningarna kan skapa svårigheter
i vardagen och kan begränsa möjligheterna till
deltagande i kulturlivet om inga insatser görs.
Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att tillgodogöra sig kulturutbudet och
möjligheterna till eget skapande är bland annat
beroende av tillgängliga lokaler, allergifria miljöer,
digitala verktyg och teknisk utrustning, och
information och kommunikation. Men det handlar
också om ett utbud som anpassas bättre till olika
målgruppers speciella behov, och om tillgången
till kollektivtrafik.
Den fysiska tillgängligheten till regionala och
kommunala kulturverksamheter i Värmland är
relativt god, men tillgängligheten måste regelbundet ses över och de handlingsplaner som
verksamheterna upprättat måste följas upp.
För kulturverksamheter med statsbidrag gäller
särskilda krav på tillgänglighet från Statens
kulturråd. Även Region Värmland och
kommunerna ska så långt det är möjligt ställa
krav på tillgängligheten till lokaler för
kulturarrangemang i sin bidragsgivning.
Digitaliseringen har fört med sig nya möjligheter
för personer med funktionsnedsättning och kan
öka tillgängligheten till kulturlivet. Det är angeläget att kulturlivets aktörer använder och vidareutvecklar dessa möjligheter.
Det är också nödvändigt att kulturverksamheterna gör det möjligt för professionella
kulturskapare med funktionsnedsättningar att
anställas och anlitas som medverkande.

Funktionshinderspolitikens nationella mål
(regeringen.se)
Förenta Nationernas konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning

Integration och inkludering
Integration och inkludering har blivit allt mer
centrala samhällsfrågor, och med det har också
kulturens bidrag till integrationspolitikens
genomförande hamnat i fokus. Det är avgörande
att människor som flyttar till Värmland känner sig
välkomna och att det vid sidan av utbildning,
arbete och boende finns meningsfulla aktiviteter
att ta del av och utöva. Här har ett öppet,
välkomnande och levande värmländskt kulturliv
en betydelsefull roll att spela.
Att många olika kompetenser och erfarenheter
tillvaratas och speglas är en förutsättning för
social sammanhållning, innovation och en
levande demokrati. Det finns många goda
exempel från lokal nivå på hur olika parter kan
samverka för att med hjälp av kulturen och
konsten föra människor samman och bidra till
att fler kommer snabbare in i samhället.
Det är viktigt att de offentligt finansierade
kulturella verksamheterna utvecklar sitt
inkluderande arbete, både gentemot publik
och besökare och när det gäller vilka som
anställs och engageras i verksamheterna.
Andelen utrikesfödda bland deltagare, publik
och anställda är fortfarande relativt låg i många
kulturverksamheter.

•

Region Värmland ska genom bland annat
bidragsgivning, kompetensutveckling,
erfarenhetsutbyte och konkreta insatser
och aktiviteter medverka till att kulturverksamheter utvecklar sitt arbete med
integrationsfrågorna och att utrikesfödda
kulturskapares kompetens tas bättre tillvara.
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Nationella minoriteters
kultur och kulturarv
Människor ska ha rätt och möjligheter att uttrycka
sig samt att skapa och sprida sina verk på det
språk de själva vill. I Sverige finns fem erkända
nationella minoriteter och fem erkända minoritetsspråk.
Regionerna ska i enlighet med den förstärkta
minoritetslagstiftningen anta mål
och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet.
Kulturen är en aspekt av det arbetet.
De nationella minoriteternas rättigheter och
möjligheter ska tas tillvara i det regionala
kulturarbetet så att deras språk och kulturer
skyddas och främjas. Att skapa möjligheter för
de nationella minoriteterna att bevara, synliggöra
och utveckla sin kultur och sitt kulturarv är
angeläget för att både kulturlivet och samhället i
stort ska präglas av mångfald och inkludering.
Offentligt finansierade insatser inom området
bör ha ett långsiktigt perspektiv och utformas i
samspel med de nationella minoriteternas
företrädare.
Värmlands Museum har i flera projekt, och i sitt
arbete med Världsarv Finnskogen fokuserat på
det sverigefinska och romska kulturarvet, och
Region Värmland kan genom sin bidragsgivning
ge stöd till professionella kulturskapare i projekt
som utgår från nationella minoriteters kultur.

•

Region Värmland vill genom bland annat
bidragsgivning, kompetensutveckling,
erfarenhetsutbyte och konkreta insatser och
aktiviteter medverka till att kulturverksamheter och andra kulturaktörer
utvecklar sitt arbete med att ta tillvara
och främja de nationella minoriteternas kultur
och kulturarv.

•

Regionala kulturverksamheter med bidrag
från Region Värmland ska när så är möjligt
skapa möjligheter för de nationella
minoriteterna att synliggöra och utveckla sin
kultur och sitt kulturarv.

Jämställdhet och hbtq i kulturlivet
Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor
och män så att de ges samma makt att forma
samhället och sitt eget liv. Arbetet med jämställdhet är nödvändigt för att de kulturpolitiska målen
ska uppnås. Ett jämställt kulturliv bidrar till
rättvisa, kvalitet och mångfald i samhället genom
att fler erfarenheter och berättelser presenteras
och fler kompetenser tas tillvara.
Undersökningar visar att kvinnors och mäns
deltagande i och inflytande över konstnärliga
verksamheter varierar mellan olika konstområden
och genrer, både när det gäller rollen som publik,
besökare och professionellt verksamma.
Män utövar och tar del av kultur i mindre utsträckning än kvinnor inom nästan alla kultur- och
konstområden. Det finns tydliga tecken på att
mönstret förstärks inom vissa områden, också
bland professionella utövare.
För att på allvar bryta mönstret krävs ett
långsiktigt och kunskapsdrivet arbete. Region
Värmlands satsning på Schyst kommunikation,
bland annat inom biblioteksområdet, är ett bra
exempel på det arbete som krävs, liksom
särskilda insatser för att utveckla pojkars och
mäns läsvanor.
Konsten, kulturen och kulturarvsaktörerna
spelar också en viktig roll för att belysa jämställdheten i samhället genom sin förmåga att gestalta
frågeställningar, ge perspektiv, påverka attityder
och bidra till engagemang.
Region Värmland har, bland annat utifrån
#metoo-debatten, tydliggjort att bidragsmottagare inom kulturområdet förväntas följa
diskrimineringslagen i tillämpliga delar. Inte minst
är det viktigt att fokusera på de strukturer som
ger upphov till att kvinnor utsätts för kränkningar
och övergrepp. Alla former av diskriminering och
trakasserier kopplade till professionella kulturskapares yrkesutövning ska motverkas.
Region Värmland bedriver ett strategiskt
jämställdhetsarbete, där erfarenheterna från
andra delar av organisationen kan komma
kulturområdet till del.
Ett aktivt arbete med hbtq-frågor är viktigt för
att säkerställa att alla i kulturlivet ska känna sig
välkomna att del av och själva skapa kultur,
oavsett sexuell läggning, könsidentitet och
könsuttryck. Det är också väsentligt att ta tillvara
kulturområdets möjligheter att bidra till ökad
mångfald och öppenhet genom att synliggöra
och utmana normer som begränsar människor.
Det öppna biblioteket – ett kompetensutvecklingsprojekt inom normkritik och hbtq för
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bibliotekspersonal och andra tjänstepersoner
inom kultursektorn – har lagt en god grund för
fortsatt arbete med frågorna.
Kulturområdet ska dra nytta av samverkansytor
och den strategiska kompetens på jämställdhetsoch hbtq-områdena som finns inom Länsstyrelsen, Region Värmland, kommunerna och de
nationella kulturmyndigheterna.

•

Region Värmland ska genom bland annat
kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte
och ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt
medverka till att kulturverksamheter och
kulturföreningar utvecklar sitt arbete med
jämställdhetsfrågorna och formulerar tydliga
mål för arbetet.

•

Region Värmland ska utveckla det
systematiska arbetet med att följa upp
och granska bidragsgivning och verksamhet
ur ett jämställdhetsperspektiv.
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Prioriterade kulturpolitiska
utvecklingsområden
Under perioden 2022–2025 lyfter Region Värmland särskilt fram fyra kulturpolitiska områden,
där utvecklingsarbetet förutsätter en bred samverkan, främst inom kulturområdet:
•
•
•
•

Barn och ungas rätt till kultur
Kulturområdets ideella engagemang
De professionella kulturskaparnas villkor
Kulturlivets internationalisering

Barn och ungas rätt till kultur
Barn och unga står i fokus för offentligt
finansierad kultur. Att i unga år få använda och
utveckla sin kreativitet inom en mångfald av
uttrycksformer bidrar bland annat till att utveckla
engagemang och innovationskraft.
Fokus ligger på att ge barn och unga möjligheter att ta del av ett varierat kulturutbud av
hög kvalitet i hela Värmland och att själva skapa
kultur, men de regionala insatserna ska också
vara inriktade på att stärka lärare och andra som
arbetar med kultur för barn och unga.
Arbetet ligger i linje med barnkonventionen, som
är lag i Sverige sedan 2020. Det innebär bland
annat att barnets rätt att fritt och till fullo delta i
det kulturella och konstnärliga livet ska erkännas,
respekteras och främjas.
I linje med barnkonventionen är det viktigt att
öka barns och ungas delaktighet och reella
inflytande i planering och genomförande av
kulturverksamhet som har barn och unga som
målgrupp. Arbetet kan bland annat ta sin
utgångspunkt i den modell för ungas delaktighet
som Region Värmland tagit fram.
En av kulturpolitikens främsta uppgifter är
att bidra till likvärdighet och göra det möjligt
att erbjuda alla barn och unga en mångfald av
kulturella upplevelser och eget skapande. Skolan
har en central roll – där kan alla elever ges en
möjlighet att delta i kulturlivet oavsett sin
bakgrund och sina förutsättningar.
De regionala kultursatsningarna ska i likhet med
den nationella Skapande skola-satsningen vara
ett komplement och stöd till det som sker på lokal
nivå; de ska inte kompensera för uteblivna satsningar på kommunal nivå.
I utvecklingsarbetet är det viktigt att dra nytta
av de samverkansytor och den kompetens på
området som finns nationellt och regionalt,
bland annat kopplat till den handlingsplan om

barnkonventionen som Region Värmland ska ta
fram i bred samverkan och den gemensamma
regionala arena som planeras.
Pandemin har påverkat förutsättningarna för
barn och unga att delta i och ta del av kultur i
skolan och på fritiden. Därför krävs ett fortsatt
aktivt arbete med att tillvarata barn och ungas rätt
till kultur.

•

Kunskapen om barnkonventionen och
barnens rättigheter ska aktivt lyftas i
dialogen mellan regionen, kommunerna
och kulturverksamheterna.

•

Region Värmland ska beakta barnets bästa
i beslut som rör barn, och vill genom sin
bidragsgivning och sin egen verksamhet
främja barn och ungas möten med konst
och kultur.

•

Region Värmland ska i samverkan med
kulturverksamheterna och kommunerna
verka för att stärka barn och ungas
möjligheter att komma till tals och öka sitt
inflytande och sin delaktighet i beslut om
kultur för barn och unga.

Kulturområdets ideella engagemang
Det civila samhället, inte minst det omfattande
ideella och idéburna föreningslivet, har en central
betydelse för ett mångfasetterat och vitalt kulturliv
i hela länet. Genom att främja amatörkulturen och
genom det ideella arrangörskapet bidrar det civila
samhället till social sammanhållning, gemenskap
och demokratisk utveckling, och till att uppfylla
de nationella kulturpolitiska målen om deltagande
i kulturlivet och möjlighet till kulturupplevelser.
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Den ideella sektorn är viktig för att den professionella kulturen ska nå ut till publik i hela länet.
Det starka lokala engagemanget är, i kombination
med offentlig finansiering och samverkan med
bland andra studieförbunden och biblioteken,
avgörande för möjligheterna att kunna behålla
och utveckla ett brett utbud av musik, teater,
dans, bildkonst, filmvisningar, föreläsningar och
kulturella besöksmål som hembygdsgårdar och
museer i länets alla delar.
Föreningslivet står inför många utmaningar, inte
enbart av ekonomisk art. En är att engagemanget
i allt mindre utsträckning sker i traditionell
föreningsform utan i lösare och mer informella
former, särskilt bland unga. Personer med
utländsk bakgrund, låg utbildning och arbetslösa
är också generellt sett underrepresenterade bland
föreningsmedlemmarna.
Tillgången till lokaler – bibliotek, kyrkor och
föreningsdrivna samlingslokaler – är en förutsättning för att medborgarna ska kunna uppleva
levande kultur även utanför de större orterna,
och för ett levande musik- och körliv. Därför har
det under coronapandemin varit viktigt att slå
vakt om samlingslokaler och platser för kultur och
kulturarv, inte minst på mindre orter och på
landsbygden.
Säffleoperan, Värmlandsteatern och andra
ideella teaterverksamheter i länet spelar en viktig
roll för att ge teaterintresserade i alla åldrar en
möjlighet att utveckla sina talanger, både på
och bakom scenen. Genom sina uppsättningar
breddar de också utbudet av teater inom en
sektor där samverkan mellan amatörer och
professionella berikar verksamheterna.
Regionen och kommunerna ska stödja men inte
ersätta det arbete som bedrivs av civilsamhället
kring bland annat arrangörsutveckling. Inom
många områden finns regionövergripande
organisationer och nätverk, men det finns
också kulturområden där de sammanhållande
stödfunktionerna är svaga och kan behöva
stärkas.
Samverkan över konst- och kulturområdesgränserna behöver stärkas. Det är också viktigt
att dra nytta av de erfarenheter som gjorts kring
samverkan mellan Region Värmland och den
idéburna sektorn inom det sociala området.

•

Region Värmland och kommunerna ska
arbeta för att stödja och stärka civilsamhällets kulturorganisationer och deras
samverkan.

•

Region Värmland ska bidra till att stärka och
utveckla dialog och samverkan mellan det
ideella kulturlivet, kulturskaparna och de
regionala kulturverksamheterna.

•

Region Värmland ska i dialog med föreningslivet och kommunerna utveckla sin
bidragsgivning och sitt främjandearbete för
att bidra till att stärka det ideella
arrangörskapet, med särskilt fokus på
mindre orter och landsbygder, och på unga
och nya arrangörer.

De professionella
kulturskaparnas villkor
Det konstnärliga skapandet, oavsett konstform,
är en förutsättning för ett levande kulturliv och
hela samhällets utveckling. Med sin utbildningsbakgrund, erfarenhet och kompetens har de
professionella kulturskaparna mycket att tillföra
de regionala kulturverksamheterna och kulturlivet
i stort. Mångfalden av konstnärliga uttryck förutsätter att det finns både vitala kulturinstitutioner
med fast anställd personal och fria utövare som
verkar inom och utanför institutionernas ramar.
Den statliga konstnärspolitiska utredningen har
tydliggjort behovet av att skapa bättre förutsättningar för konstnärligt skapande i hela landet.
Det är en gemensam uppgift där statliga,
regionala och lokala mål möts.
Det måste finnas möjligheter för kulturskapare
till kompetensutveckling och utvecklande möten,
också med utövare från övriga Sverige och
världen. Inflyttade kulturskapare är en viktig
resurs för att vitalisera länets kulturliv.
De professionella kulturskaparna rör sig i allt
högre grad i ett gränsland mellan att vara arbetstagare, uppdragstagare och egenföretagare.
För att kulturskapare ska kunna leva på sitt
konstnärliga arbete krävs det att nya vägar
skapas för att vidga deras arbetsmarknad.
Ett prioriterat område är fortsatt utveckling
av mentorskap och coachning för att underlätta
för yngre och nyinflyttade professionella
kulturskapare att etablera sig i regionen.
De professionella kulturskaparna måste få
skäliga ersättningar och goda förutsättningar för
sitt skapande arbete. Regioner och kommuner
har ett särskilt ansvar för att säkerställa detta
när yrkesverksamma kulturskapare anlitas.
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Digitaliseringen är en av de samhällsförändringar som påverkat villkoren för konstnärer
mest de senaste åren. Den har inneburit nya
möjligheter för kulturskapare att utveckla sina
konstnärliga uttryck och att nå ut med sitt
skapande.
Den digitala utvecklingen ger upphov till
utmaningar i form av upphovsrättsliga frågor.
Kunskapen på området behöver fördjupas inom
offentlig verksamhet.

•

Region Värmland ska verka för att stärka
kulturskaparnas villkor, både generellt och
inom de specifika områden där organisationen
bedriver egen främjandeverksamhet.

•

Region Värmland, kommunerna och andra
aktörer inom kulturlivet bör upprätthålla och
utveckla sin bidragsgivning till konstnärligt
skapande och uppmärksamma professionella
kulturskapare med priser och stipendier.

•

Region Värmland ska stödja konstnärsdrivna
initiativ, och bidra till att utveckla nätverk och
mötesplatser för professionella kulturskapare.

•

Region Värmland ska verka för fler internationella och interregionala samarbeten och
utbyten inom olika konst- och kulturområden,
bland annat i residensform.

•

Region Värmland ska ta tillvara de professionella kulturskaparnas kunskaper och
erfarenheter, bland annat genom att utveckla
dialogen med kulturskaparnas organisationer
och arbetsformerna för det kulturskaparråd
som Region Värmland har etablerat i
samverkan med KLYS, Konstnärliga och
litterära yrkesutövares samarbetsnämnd.

Läs mer:

Kulturlivets internationalisering
Kultur är en utmärkt kontaktskapare och ett
effektivt verktyg när regionen öppnar sig mot
omvärlden. Internationella kontakter och internationellt samarbete har betydelse både för
kulturskaparna, kulturverksamheterna, föreningslivet och medborgarna.
Internationell kulturpolitik bedrivs på flera
olika nivåer och påverkar Värmland på olika sätt,
bland annat genom EU-samarbeten, EU-program,
stödformer på nordisk nivå och stöd till internationellt utbyte från Kulturrådet och Konstnärsnämnden. Regionens geografiska läge innebär
normalt goda möjligheter till kulturellt utbyte och
samverkan med norska partners.
Fler samarbeten, utbyten och kontakter med
aktörer från övriga världen ger ökade kunskaper,
perspektiv och stimulans till konstnärliga utövare
och kulturverksamheter i Värmland. Öppenhet
och mobilitet bidrar till ett varierat och dynamiskt
kulturutbud av hög kvalitet. Det är ett sätt att
berika kulturverksamheterna, att utveckla och
förnya kulturskaparnas konstnärliga uttryck och
att ge invånarna i länet möjlighet att möta kultur
från andra länder.
Samtidigt ska möjligheterna för värmländska
kulturskapare att synliggöra konst och kultur
internationellt tas tillvara, till exempel genom
deltagande i internationella festivaler och genom
internationell samverkan.

•

Region Värmland ska medverka till att fler
ges möjlighet att ta del av internationella
kultursamarbeten och utbyten och att fler
i Värmland ges tillgång till konst och kultur
från hela världen.

•

Region Värmland ska främja kulturlivets
samarbete med internationella aktörer på
kulturområdet, bland annat genom att öka
kunskapen om de bidragsformer som finns
inom området.

Konstnär – oavsett villkor. Konstnärspolitiska
utredningen (SOU 2018:23)
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Prioriterade samverkansområden
Under perioden 2022–2025 lyfter Region Värmland särskilt fram fyra utvecklingsområden
som förutsätter en stärkt samverkan och ett gemensamt ansvarstagande av kulturpolitiken
och andra politikområden:
•
•
•
•

Kultur, hälsa och folkhälsa
Kultur och folkbildning
Kulturdriven regional tillväxt
Utveckling av spelkultur

Kultur, hälsa och folkhälsa
Kultur är viktigt för livskvalitet och folkhälsa.
Coronapandemin har på ett tydligt sätt synliggjort
detta. Forskning och studier, bland annat en
omfattande rapport från WHO 2019, visar på det
positiva sambandet mellan kulturupplevelser, eget
skapande och en god hälsa. På många håll bedrivs utvecklingsarbete kring hur kulturaktiviteter
kan användas hälsofrämjande och förebyggande,
behandlande inom exempelvis konstärlig terapi
samt hur olika kulturuttryck kan nyttjas inom vård
och rehabilitering.
Det är viktigt att lyfta fram hur kulturen kan
främja hälsa och förebygga ohälsa genom att ge
människor en känsla av sammanhang och
mening. Genom delaktighet och inflytande får vi
en bättre beredskap att möta sjukdomar, stress,
psykisk ohälsa och sociala problem. En befolkning där många är friska och mår bra och och där
skillnader i hälsa mellan olika grupper är så små
som möjligt skapar också bättre förutsättningar
för välstånd och ökad tillväxt genom minskad
sjukfrånvaro, högre sysselsättning och minskade
behov av vård och omsorg.
Hälsan i Värmland är generellt sett sämre än i
riket. Därför är det viktigt att skapa former för hur
kulturlivet på ett ännu mer framträdande sätt än
idag kan bidra till fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande och en förbättrad folkhälsa i alla
åldersgrupper.
Kommunerna och Region Värmland har en
central roll i arbetet med kultur och hälsa, både
när det gäller kulturella aktiviteter och konstens
roll inom omsorgen och på sjukhus och
vårdinrättningar. Det är viktigt att ta tillvara
möjligheterna till bred samverkan med bland
annat professionella kulturverksamheter och
kulturskapare, civilsamhället och Karlstads
universitet.

I Värmland finns en stor erfarenhet av att arbeta
med kultur och hälsa, men utvecklad samverkan
och samordning kräver en tydligare struktur kring
uppdrag och mandat.
Viktiga inslag i det fortsatta utvecklingsarbetet
är kunskapsutbyte, kompetensutveckling,
nätverksarbete, omvärldsbevakning och
metodutveckling. Forskningen på området
behöver också synliggöras mer.
Ur ett kulturpolitiskt perspektiv är det viktigt att
öka tillgängligheten till kultur för grupper som av
olika anledningar kan ha svårt att ta del av utbud
och möjligheter. Det innebär bland annat att äldre
är en viktig målgrupp för arbetet med kultur och
hälsa. I Värmland ökar under kommande år både
antalet och andelen personer över 65 år.
En särskild utmaning är den stora ökningen av
invånare i åldern 85 år och äldre, en grupp som är
i större behov av ett tillgängligt kulturutbud som
inte förutsätter en god hälsa, god ekonomi eller
resor. Bland de äldre skapar också den ofrivilliga
ensamheten behov av insatser för att skapa
gemenskap och samhörighet. Där kan kulturen
spela en viktig roll för att skapa mening och mer
innehållsrika liv.
•

Region Värmland vill genom en utvecklad
samordning och strategisk samverkan internt
samt med kommunerna och andra samarbetspartners utveckla kulturens bidrag till
en stärkt folkhälsa.

•

Region Värmland ska stödja utvecklingen av
området genom att tydligare lyfta fram det i
sin bidragsgivning och i sin dialog med de
verksamheter som ges statsbidrag inom
samverkansmodellen.
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Läs mer:
Nationell översyn av kultur och hälsa (Kulturrådet
2018)
What is the evidence on the role of the arts in
improving health and well-being? (WHO 2019)

Kultur och folkbildning
Folkbildningen ska bidra till att bredda intresset
för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Studieförbunden
Nya behov och önskemål har förändrat studieförbundens utbud och arbetsformer. Kulturens
andel har ökat och kulturen är numera den största
verksamheten inom de flesta studieförbund.
Genom sin omfattande geografiska spridning
är studieförbunden en av Sveriges största
kulturaktörer och viktiga samarbetsparter för
det lokala kultur- och föreningslivet och för
kommunernas kulturförvaltningar och bibliotek.
I förhållande till invånarantal är deras verksamhet
ofta viktigast på mindre orter.
Genom studiecirkelverksamhet och öppna
publikaktiviteter kan studieförbunden bidra
till att erbjuda kulturupplevelser och möjligheter
till eget skapande, även för människor som idag
inte är delaktiga i kulturlivet. Studieförbunden är
också viktiga aktörer i arbetet med att stärka
tillgänglighet, mångfald, deltagarkultur och
arrangörskap inom kulturlivet. Dessutom kan de
skapa möjligheter för professionella kulturskapare
att nå ut till en större publik och stärka sina
försörjningsmöjligheter.
Folkhögskolorna
Folkhögskolorna medverkar till höjd utbildningsnivå och ett ökat intresse för konst- och kulturområdet. Skolornas utbildningar med konst- och
kulturprofil bidrar till att utveckla länets kulturliv,
bland annat genom att motivera unga kreativa
människor att flytta till Värmland. Att skapa och
profilera attraktiva estetiska kurser och kurser
som utvecklar kulturentreprenörskapet vid
folkhögskolorna är särskilt angeläget i en region
som endast har ett fåtal konstnärliga utbildningar
på högskolenivå.
Folkhögskolorna betydelse som lokala arenor
för kulturupplevelser och som samarbetspartners
på kulturområdet bör utvecklas så att skolorna i
ännu högre grad blir en mötesplats för kulturskapare, utövare och publik. Samtidigt bör digitaliseringens möjligheter utnyttjas i högre grad.

•

Region Värmland ska internt och tillsammans
med kommunerna verka för en stärkt
samverkan mellan kultursektorn och
folkbildningen.

Läs mer: Region Värmlands folkhögskoleplan

Kulturdriven regional tillväxt
Det är inte ett kulturpolitiskt mål att det ska
startas fler företag, men många professionella
kulturskapare är företagare och över 2 000
företag i Värmland verkar inom det växande
området kulturella och kreativa näringar (KKN).
Ett antal av dessa bidrar direkt eller indirekt till att
uppnå det kulturpolitiska målet om att ge god
tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet i
hela länet. Samtidigt bidrar de till att stärka den
regionala tillväxten.
Till KKN-området räknas näringsverksamhet
inom film och foto, bild och form, hemslöjd,
litteratur, musik och scenkonst, men ofta också
arkitektur, design och mode. Ibland inkluderas
spelkultur, kulturarvsturism och ytterligare
områden. Kulturella värden eller konstnärliga och
andra kreativa uttryck är en förutsättning för de
flesta av företagen.
KKN-företagandet har en positiv inverkan på
det kreativa och innovativa klimatet i regionen
och bidrar till utvecklingen av innovationsförmåga
och förnyelse inom andra affärsområden.
I arbetet med att öka entreprenörskapet i
Värmland uppmärksammas redan de kulturbaserade företagens behov, men kunskapen om
KKN-företag i företags- och innovationsstödsystemet kan stärkas ytterligare.
Goda förutsättningar för kulturskapande och
för kulturnäringarna breddar arbetsmarknaden
och ökar kulturskaparnas möjligheter att leva på
sin verksamhet. KKN-företagen har dessutom en
stor potential i arbetet med att stärka den
regionala identiteten och varumärket Värmland.
Att de olika branschkategorier som räknas till
KKN är så olika sinsemellan medför att det är
svårt att utforma generella insatser för KKNområdet. Region Värmland kan bidra till en
fördjupad dialog och till att skapa synergieffekter mellan de olika branschkategorierna,
inte minst i skärningspunkten mellan kultur,
regional tillväxt och besöksnäringen.
För besöksnäringen är Värmlands rika och
levande kulturutbud av stor betydelse.
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Festivaler, spelkonvent, mässor, konferenser,
teateruppsättningar, utställningar, arrangemang
och attraktiva platser och miljöer inom kulturområdet är viktiga för att sätta Värmland på
kartan nationellt och internationellt. De är
reseanledningar som ger regionen lyskraft,
skapar möjligheter till nya kontakter för regionens
kulturliv och normalt har betydande ekonomiska
kringeffekter, både på större orter och – särskilt
sommartid – landsbygder.
Kultursektorns utgångspunkt i arbetet med
att stärka KKN-företagandet och kulturbesöksnäringen är de kulturpolitiska uppdragen: att
främja kulturskaparnas villkor och verka för ett
attraktivt och tillgängligt kulturutbud i hela länet.
Region Värmland ska dra nytta av nationella
mötesplatser och nätverk för kunskapsutbyte
inom KKN-området och den kompetens på
området som finns hos bland annat Tillväxtverket.

•

Region Värmland ska eftersträva ett gemensamt ansvarstagande mellan kultur- och
näringspolitiken för att utveckla det stödjande
arbetet riktat mot KKN-företagen och
kulturbesöksnäringen, med särskilt fokus på
de kulturområden och branscher där regionen
har egna resurser för kulturutveckling.

•

Region Värmland ska bidra till att de befintliga
företags- och innovationsstödjande systemen
och andra aktörer ökar sin kunskap om KKNsektorn, så att de kan stödja utvecklingen hos
dessa företag.

•

Region Värmland ska utveckla dialogen och
samverkan med forskningsmiljöer vid bland
annat Karlstads universitet för att utveckla
kunskapen om hur KKN-sektorn och kulturbesöksnäringen kan utvecklas och stärkas.

Utveckling av spelkultur
Inom begreppet spelkultur ryms spel som i någon
form används som ett verktyg för utövaren att
uttrycka sig på ett kreativt, kulturellt eller konstnärligt sätt, eller där sådana uttryck används för
att bättre utöva ett spel i någon form.
Sverige anses vara ett av de främsta länderna
i dataspelsbranschen och allt fler människor i
olika åldrar ägnar sig åt någon form av spel.
Spelkulturen erbjuder nya sätt för traditionella
kulturuttryck att möta moderna.
Spelkultur skapar också gemenskap och
samhörighet. Det är ett område som engagerar
många unga i föreningsform, där deltagarna i hög
grad interagerar och är medskapare. Kunskapen
om teknik, digitala verktyg och berättande är stor,
men också om kultur, språk, historia och platser.
Samverkan mellan spelkulturföreningarna och
andra kulturföreningar och kulturverksamheter
bör utvecklas.

•

Region Värmland ska undersöka
möjligheterna att stärka en fortsatt
utveckling inom spelkultur i samverkan
mellan Region Värmland, andra regioner,
företrädare för spelkulturområdet och
regionala kulturverksamheter.

Läs mer:
Ge plats på scen! Kulturföretagen vill växa
(Tillväxtverket 2019)
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Kulturpolitiken – ett delat ansvar
Det kulturpolitiska ansvaret delas mellan tre samhällsnivåer. Kommunerna står för basen, regionerna
ansvarar främst för professionella verksamheter med ett regionalt mervärde, och staten ansvarar för
övergripande insatser och nationella kulturinstitutioner. Alla tre nivåerna svarar för bidragsgivning till
kulturlivet. De har ofta ett delat finansieringsansvar för regionala kulturverksamheter.

Region Värmlands uppdrag
och verksamhet
Region Värmland stödjer kulturlivet genom
att ta ekonomiskt ansvar för egna och externa
regionala kulturverksamheter och distriktsverksamhet inom civilsamhällets kulturorganisationer. Region Värmland fördelar också
statsbidrag inom samverkansmodellen och
projekt- och arrangemangsbidrag.
Regionen är länken mellan statlig och kommunal kulturpolitik, vilket gör det till en självklar
uppgift att initiera dialog och samtal kring kulturpolitik. Dessutom ansvarar Region Värmland för
nätverk, omvärldsbevakning, analys och
informationsspridning.
Inom Region Värmland bedrivs också en
omfattande egen kulturverksamhet inom kulturavdelningen, konstenheten, sjukhusbiblioteken,
folkhögskolorna och Värmlandsarkiv.
Region Värmland har ett brett ansvarsområde
inom bland annat regional utveckling och sjukoch hälsovård, vilket underlättar dialog och samordning med många av de politik- och samhällsområden som kulturpolitiken kan samverka med.
Politisk organisation och styrdokument
Regionfullmäktige är Region Värmlands högsta
beslutande organ och beslutar om övergripande
mål och budget. Fullmäktige utser bland annat
ledamöterna i kultur- och bildningsnämnden och
styrelseledamöter i Wermland Opera och
Värmlands Museum.
Fullmäktige fastställer också kulturplanen. Den
ligger till grund för Region Värmlands interna
arbete med nämndplan och kriterier för nämndens bidragsgivning inom kulturområdet.
Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd
tar fram förslag till kulturplan, fastställer regional
biblioteksplan och beslutar om verksamhets- och
projektbidrag. Bidragsgivningen följs upp och
former och kriterier ses regelbundet över.

Region Värmland arbetar utifrån den kulturpolitiska principen om armlängds avstånd. Vid
handläggning av projektansökningar som kräver
konstnärliga bedömningar anlitas i möjligaste mån
särskilda referenspersoner med expertkunskap.
Vid politiska beslut om bidrag till kulturverksamheter tillämpas jävsreglerna.

Läs mer:
Regionplanen, nämndplaner och andra politiskt
antagna styrdokument kan laddas ner från
regionvarmland.se

Interregional samverkan
De stora ekonomiska utmaningarna skapar ett
ökat behov av dialog om interregional samverkan,
både på ett strategiskt plan och mellan kulturverksamheter. Ökad samordning och samutnyttjande av kompetenser över regiongränserna kan
bidra till att frigöra resurser, skapa kostnadseffektivitet och medverka till att de kulturpolitiska
målen uppnås.
En utvecklad samverkan kräver ändamålsenliga
strukturer och långsiktig samordning av resurser.
Region Värmland avser att föra en fortsatt dialog
både med Västra Götalandsregionen och med de
mellansvenska regionerna.

Samverkan mellan kommunerna
Värmlands sexton kommuner varierar i folkmängd
och befolkningssammansättning, vilket bidrar till
att förutsättningarna för att bedriva kulturverksamhet är högst olika. Skillnaderna tenderar att
öka. Dessutom växer de ekonomiska utmaningarna. Sammantaget innebär det att samverkan
och erfarenhetsutbyte blir allt viktigare.
Kommunernas administrativa gränser styr
bara delvis befolkningens val när det gäller att
ta del av kultur. Resor över kommungränser är
normalt vanliga, till en grannkommun eller någon
av de större kommunerna – eller sommartid till
något kulturbesöksmål på landsbygden. Ett viktigt
skäl för att se bortom gränserna och utveckla
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mellankommunal samverkan är också de stora
dagliga pendlingsströmmarna för arbete och
studier. Värmlands väl utbyggda bibliotekssamverkan kan stå som modell för utvecklad
samverkan inom andra kulturområden.

Region Värmland ska särskilt beakta de mindre
kommunernas behov och verka för att stärka
deras roll i möjliggörandet av kulturell verksamhet, med speciellt fokus på att skapa likvärdiga
möjligheter för barn och unga i hela länet.

Samverkan mellan region
och kommuner

Förväntningar på statliga
myndigheter och andra
nationella aktörer

Kommunerna står tillsammans för den största
andelen av den offentligt finansierade kulturen i
Värmland. Regionala insatser kompletterar och
stärker den kommunala kulturpolitiken. Därför är
en väl fungerande samverkan mellan regionen
och kommunerna avgörande för att värna och
utveckla kulturlivet i Värmland.
Dialogen måste präglas av kontinuitet och
systematik. Det är centralt att deltagarna har
tydliga uppdrag och mandat. Samrådet behöver
också i möjligaste mån fokusera på frågor som
berör och omfattar alla, där långsiktiga konstruktiva samarbeten kan gynna alla parter.
Det är viktigt att säkerställa att det regionalt
finansierade kulturutbudet är till nytta för
kommunerna och att stärka samverkan kring
verksamheter och arrangemang som gemensamt
medfinansieras av regionen och en eller flera
kommuner.

Region Värmland förväntar sig att Kulturrådet ska
vidareutveckla och fördjupa dialogen med regionerna kring samverkansmodellen. Ett större fokus
bör läggas på lärande, också utifrån de regionala
utvecklingsprojekt som delfinansieras av Kulturrådet. Relationen bör utvecklas i en riktning som
är mer tillitsbaserad och mindre detaljreglerad.
En mängd riktade statsbidrag fördelas till
kommunala och lokala verksamheter. Detta sker
utan särskild hänsyn till de kulturpolitiska
prioriteringar region och kommuner kommit
överens om i de regionala kulturplanerna. Det bör
vara en ambition hos staten och regionerna att
utveckla och tydliggöra bidragsgivningens
koppling till den regionala kulturplanen.
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Verksamhetsområden
Inom ramen för samverkansmodellen får regionerna fördela vissa statsbidrag till kulturverksamhet.
Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.

Regionen ansvarar för att bidragsgivningen
främjar en god tillgång för länets invånare till

•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
museiverksamhet och museernas
kulturmiljöarbete,
biblioteksverksamhet och läs- och
litteraturfrämjande verksamhet,
professionell bild- och formverksamhet,
regional enskild arkivverksamhet,
filmkulturell verksamhet, och
främjande av hemslöjd.

Regionen får även lämna statsbidrag till länsöverskridande samarbeten och överskridande
samarbeten mellan olika konstområden.
Sju kulturverksamheter i Värmland erhöll
statsbidrag inom samverkansmodellen 2020:
•
•
•
•
•
•
•

Wermland Opera
Västanå Teater
Riksteatern Värmland
Värmlands Museum
Föreningsarkivet i Värmland
Värmlands Företagshistoria
Region Värmland – Avdelningen
för kulturutveckling

Avdelningen för kulturutveckling bedriver
verksamhet inom fem av ovanstående områden:
professionell dansverksamhet, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande
verksamhet, professionell bild- och formverksamhet, filmkulturell verksamhet och
främjande av hemslöjd.
Region Värmland förutsätter att de verksamheter som beviljas verksamhetsbidrag
• utgår från de nationella målen för
kulturpolitiken,
• arbetar utifrån Region Värmlands kulturpolitiska inriktningsmål och övergripande
kulturpolitiska perspektiv, så som de beskrivs
i kulturplanen,

lever upp till de villkor som följer med statsbidrag och regionala verksamhetsbidrag,
verkar utifrån den lagstiftning och de
nationella mål och strategier som gäller inom
områden som hållbarhet, tillgänglighet utifrån
funktionsförmåga, integration, nationella
minoriteters rättigheter, jämställdhet och hbtq.

Vidare ska de utifrån sina egna förutsättningar
arbeta med och förhålla sig till de utmaningar och
utvecklingsområden som beskrivs i kulturplanen.
Det gäller särskilt:
•
•
•
•
•

Kultur i hela länet
Barn och ungas rätt till kultur
Kultur, hälsa och folkhälsa
Kulturområdets ideella engagemang
De professionella kulturskaparnas villkor

Nedan beskrivs de prioriteringar som regionen
vill göra i fråga om kulturverksamheter som avses
få statligt stöd. Verksamheterna presenteras mer
ingående i bilagan till kulturplanen.
I texten beskrivs också viss regional kulturverksamhet som bedrivs med verksamhetsbidrag
från Region Värmland men inte är en del av samverkansmodellen. Det gäller i första hand fria
grupper på scenkonstområdet, viss verksamhet
inom bild och form, gestaltad livsmiljö,
verksamheten vid Värmlandsarkiv och viss
kulturverksamhet riktad till barn och unga.

Kulturarvsfrågor
Hur det materiella och immateriella kulturarvet
ska bevaras, användas och utvecklas är något
som alla konst- och kulturområden behöver
förhålla sig till.
Kulturarv kan ge trygghet, sammanhang,
mening och kunskap. Kulturarven ger oss
möjlighet att förstå vilka vi är och är en resurs
att ta med i diskussionen om hur samhället
utvecklats och vilka vägval vi vill göra i framtiden.
Ansvaret för att bevara, använda, utveckla
och tillgängliggöra kulturarvet delas av en rad
lokala och regionala kulturverksamheter och
organisationer. Kommunerna, länsstyrelsen,
26

Texten nedan skrevs före coronapandemin och har inte justerats utifrån de förändrade förutsättningar som pandemin inneburit.
Den kommer att uppdateras utifrån remissbehandlingen innan regionfullmäktige fattar beslut om kulturplanen i oktober 2021.

Karlstads universitet och Värmlands Museum har
viktiga roller.
Engagemanget i kulturarvsfrågorna är stort, inte
minst inom civilsamhället. Det är ett område där
ståndpunkter och intressen bryts mot varandra
och där kulturarvsbegreppet ska kunna diskuteras, förändras och omformuleras med tiden.
Inom kulturaravsarbetet finns goda möjligheter
både till upplevelser, bildning och eget skapande.
Kulturarvsarbetet ska vara inkluderande och lyfta
fram den mångfald av kulturarv som utmärker
samhället idag.
Möjligheterna att förmedla, bevara och tillgängliggöra kulturarvet har ökat tack vare den digitala
utvecklingen. Forskning och studier underlättas,
kreativitet och innovation främjas och användarna
kan också bidra till att beskriva, katalogisera och
sprida kännedom om det som görs tillgängligt.
Genom digital förmedling kan verksamheterna
nå både en större publik och nya publikgrupper.
En angelägen uppgift är att framtidssäkra hotat
arkivmaterial, bland annat inom det audiovisuella
området.

Region Värmland ska
•

•

•
•

bidra till att vidga intresset för och delaktigheten i kulturarvsarbetet och stärka samverkan på området, så att det gemensamma
kulturarvet blir en angelägenhet för alla, det
offentliga samtalet vidgas och fördjupas och
att medskapande och engagemang främjas
stödja regionala kulturarvsaktörer i deras
verksamhet och utvecklingsarbete, bland
annat inom digitaliseringsområdet
bidra till att utveckla kulturarvets potential
inom hållbar regional utveckling
bidra till att skapa mötesplatser för
erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
för länets kulturarvsaktörer

Läs mer:
Räkna med kulturarvet – Kulturarvets bidrag till en
hållbar samhällsutveckling (Riksantikvarieämbetet
2017)

Professionell scenkonst och
främjandeverksamhet inom
scenkonstområdet
Att göra det möjligt att ta del av professionell
scenkonst av hög kvalitet i Värmland är en grundläggande uppgift för den regionala kulturpolitiken.
Det gäller både regionalt producerad scenkonst
och nationella och internationella gästspel och
turnéer.
Viktiga förutsättningar för att länets invånare
ska få ta del av professionell scenkonst i sina
egna kommuner är det lokala, ofta ideella
arrangörskapet tillsammans med god tillgång
till scener.
Wermland Opera och Västanå Teater
Wermland Opera och Västanå Teater är de
viktigaste regionala producenterna av professionell scenkonst. De står för konstnärlig kvalitet
och utveckling, och är stora arbetsgivare inom
scenkonstsektorn.
Det levande mötet är scenkonstens styrka.
Att tillgängliggöra levande scenkonst via digitala
kanaler är därför en utmaning, både konstnärligt
och ekonomiskt. Ändå finns det anledning att
utforska de möjligheter till spridning som digitaliseringen ger, bland annat för att nå grupper
som av olika anledningar inte kan besöka
teaterscenerna.
Wermland Opera
Genom sina opera- och musikaluppsättningar
erbjuder Wermland Opera ett mångsidigt och
ofta konstnärligt djärvt utbud av hög konstnärlig
kvalitet inom musikteaterns område.
Operan har byggt upp en framgångsrik verksamhet som attraherar både publik från länet
och tillresande, och möter publiken både på
operans egna scener och på turné i länet, med
produktioner särskilt anpassade till mindre
scener.
I uppdraget ingår att sträva efter att nå en bred
publik och nya publikgrupper, med särskilt fokus
på utbudet för barn och unga. Turnéerna spelar
en nyckelroll för operans samarbete med civilsamhället, kommunerna och lokala arrangörer.
Wermland Opera driver också ett ambitiöst
utvecklingsarbete inom området kultur och hälsa,
bland annat med fokus på ökad tillgänglighet för
grupper med olika funktionsnedsättningar.
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I många av sina uppsättningar samverkar operan
med internationella regissörer, koreografer och
produktionsteam som bidrar till kvalitet och
konstnärlig förnyelse i verksamheten.

Region Värmland ska
•

•

i fortsatt dialog med Karlstads kommun verka
för att Wermland Opera ges ekonomiska
förutsättningar att med bibehållen hög
konstnärlig kvalitet förnya och utveckla
sin verksamhet
stödja operan i dess strävan att nå en bred
publik och nya publikgrupper och att utveckla
nya samarbeten, inom och utom länet

Fria grupper och turnéverksamhet
De fria professionella teatergrupperna spelar en
viktig roll för att bredda utbudet av talteater och
dans i länet, särskilt för barn och unga.
Region Värmland ger bidrag till produktion av
nya föreställningar, främst för barn och unga.
Stödet bidrar till att skapa förutsättningar för en
omfattande turnéverksamhet, både inom och
utom länet. För att skapa möjligheter för
grupperna att mer långsiktig utveckla sina
konstnärliga uttryck och sitt tilltal har Region
Värmland också infört fleråriga verksamhetsstöd.

Region Värmland ska
•

Västanå Teater
Västanå Teater har med stor framgång utvecklat
sin egen form av musikteater med utgångspunkt
i den skandinaviska folkkulturen. Berättandet står
i centrum och musiken och dansen tar stor plats.
Teatern bedriver en professionell verksamhet av
hög kvalitet för en bred publik. Liksom Wermland
Opera attraherar teatern både en regional,
nationell och internationell publik. I uppdraget
ingår att sträva efter att nå en bred publik och nya
publikgrupper, med särskilt fokus på utbudet för
barn och unga.
Den vinterbonade scenen i Berättarladan skapar
nya förutsättningar för en året runt-verksamhet
och möjlighet att förnya och utveckla verksamheten och bredda utbudet, inte minst för barn
och unga.

Region Värmland ska
•

•

i fortsatt dialog med Sunne kommun verka
för att Västanå Teater ges ekonomiska
förutsättningar att med bibehållen hög
konstnärlig kvalitet förnya och utveckla
sin verksamhet
genom fortsatt stöd till Västanå Teater ta
tillvara de möjligheter till utökad verksamhet
som den nya scenen i Berättarladan erbjuder

genom fortsatt stöd till fria professionella
grupper bidra till ett breddat utbud på
scenkonstområdet och stärka gruppernas
möjligheter att verka i regionen

Riksteatern Värmland
Riksteatern Värmland och de lokala teaterföreningarna har stor betydelse för tillgången till
ett brett scenkonstutbud i hela länet, inte minst
när det gäller talteater, men också samtida dans.
En av de viktigaste uppgifterna för Riksteatern
Värmland är att stödja och stimulera lokala teaterföreningar och andra arrangörer. Föreningen
fungerar också som pådrivare och initiativtagare
för att långsiktigt stärka scenkonsten, och förmedla professionell scenkonst för barn och unga.
Satsningen Kultur på landsbygd gör det möjligt
för arrangörer på mindre orter att kunna erbjuda
scenkonst av hög kvalitet och att utveckla sitt
arrangörskap.

Region Värmland ska
•

genom sitt stöd till Riksteatern Värmland
bidra till att främja och stärka de ideella
arrangörerna i länet och särskilt skapa
förutsättningar för att uppleva professionell
scenkonst på landsbygd och mindre orter
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Dans

Musik

Genom att stärka den professionella dansen
ges fler möjlighet att ta del av danskonst av hög
kvalitet. Region Värmland initierar och driver
utvecklingsprojekt inom dansområdet och
samverkar med verksamheter och kommuner
som önskar utveckla dansen. Uppdraget omfattar
både stöd till utvecklingen av professionell
danskonst och dansfrämjande verksamhet,
med fokus på unga dansare.
Region Värmland är en resurs för skolorna i
länet och bidrar också till att skapa möjligheter
för unga att utöva dans i skolan och på fritiden.
Viktiga aktörer i arbetet med att utveckla dansen
är Karlstads universitet, länets teaterverksamheter, Riksteatern Värmland, ideella kulturföreningar och studieförbund.
Dansen är också ett viktigt inslag i verksamheten hos Wermland Opera och Västanå Teater,
som bägge kontrakterar frilansande koreografer
och dansare vid vissa produktioner.
Region Värmland ger projektstöd till fria dansgrupper i form av bidrag till produktion av nya
föreställningar, främst för barn och unga. Genom
projektbidrag har Region Värmland även möjlighet
att ge stöd till dansläger för unga och liknande
verksamhet av regionalt intresse.

Musiklivet och musikintresset är stort i Värmland.
Det gäller såväl utbudet av levande musik som
professionella utövare och den breda amatörverksamheten, inte minst i körer och orkestrar.
Region Värmlands stöd till musikområdet riktas
främst till verksamheter som är kulturpolitiskt
angelägna men som inte kan leva och utvecklas
på marknadens villkor. Fokus ligger på det
professionella musiklivet och arrangörskapet
– på att sprida musik av hög kvalitet till så många
människor som möjligt. Stödet bidrar till att skapa
bredd och variation i utbudet och stärka genrer
som folk- och världsmusik, kammarmusik,
körmusik, visa och jazz. Många arrangemang får
också stöd från kommuner och studieförbund.
Wermland Operas orkester genomför bland
annat större orkesterkonserter, kammarmusikkonserter och turnéverksamhet. Sammantaget
innebär det ett varierat musikutbud av hög kvalitet. Inom barn- och ungdomsområdet genomför
operan en rad olika samarbeten med utbildningsaktörer och föreningslivet.
Det finns behov av att öka kunskapen och
innovationskraften inom den regionala musikbranschen. Region Värmland har därför gett
stöd till flera större musikprojekt, senast Music
ecosystems, där Karlstads universitet samarbetat
med Studiefrämjandet Örebro-Värmland och
Høgskolen i Innlandet i Norge (HINN).
I länet finns flera betydelsefulla eftergymnasiala
musikutbildningar, bland annat Musikhögskolan
Ingesund, som är en del av Karlstads universitet.
Också studieförbunden, folkhögskolorna och den
kommunala kultur- och musikskolan är viktiga för
utveckling och förnyelse av musiklivet.

Region Värmland ska
•

•

•

•

•

bidra till ett varierat utbud av professionell
konstnärlig dans för invånare i hela länet,
med särskilt fokus på barn och unga
bidra till att skapa goda förutsättningar för
yrkesverksamma inom dansområdet att
verka och utvecklas i länet
bidra till att stärka barn och ungas möjligheter
att i skola och på fritiden utveckla sitt intresse
för dans och själva dansa
utveckla former för hur dansen kan bidra till
området kultur och hälsa, med särskilt fokus
på psykisk ohälsa
genom fortsatt stöd till fria professionella
dansgrupper bidra till ett breddat utbud av
dans och stärka deras möjligheter att verka
i regionen

Region Värmland ska
•

•

•

genom fortsatt stöd till Wermland Opera,
Västanå Teater och andra aktörer inom
musikområdet ge invånare i hela länet tillgång
till levande musikupplevelser av hög konstnärlig kvalitet och med stor musikalisk bredd
bidra till att i större utsträckning tillgängliggöra
professionell musik för barn och unga och
uppmuntra till eget musikskapande bland
unga
undersöka möjligheterna till att skapa ett
långsiktigt främjandeuppdrag inom
musikområdet, med fokus både på utövare,
bransch, arrangörer och förmedling
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Filmkulturell verksamhet
Rörlig bild blir allt viktigare i samhället. Den
digitala teknikutvecklingen har demokratiserat
mediet och stärkt möjligheterna till eget skapande, nya uttryck och nya visningsplatser.
De regionala filmkulturella satsningarna sker
inom film- och mediepedagogik, produktionsstöd,
talangutveckling och biograf- och visningsstöd.
Arbetet tar sin utgångspunkt i den nationella
filmpolitikens vision och mål.
Kommunerna och andra skolhuvudmän har
ansvaret för att ge elever i skola och förskola
möjligheter att ta del av rörlig bild som konstoch uttrycksform i skolan – både i eget skapande,
i undervisningen och som upplevelse på biograf
eller i andra visningsformer – och att skapa
möjligheter för unga att göra film på fritiden,
bland annat inom ramen för kulturskolan. Den
regionala verksamheten är ett stöd i arbetet.
Inom produktionsområdet är målet att skapa
möjligheter att framförallt producera kort- och
dokumentärfilm av hög kvalitet i Värmland.
Arbetet inkluderar också de gränszoner där filmen
möter spelkulturen, virtual reality och andra nya
former för rörligt berättande.
Talangutvecklingen är central. Målet är att fler
unga ska kunna etablera sig professionellt på
den rörliga bildens område.
Digitaliseringen av distribution och visning av
film har skapat vidgade möjligheter för biografer,
filmföreningar och filmfestivaler att på olika sätt
bidra till att skapa ett brett utbud av film på bio i
Värmland. Tillkomsten av den ideella föreningen
Värmlands Biografnätverk har inneburit att
samverkan och kompetens kunnat stärkas.
Att ansvara för det nationella filmarvet är framför
allt Filminstitutets uppgift, men det är också nödvändigt att de regionala aktörer som ansvarar för
olika typer av filmarkiv tar ett ansvar för bevarande och tillgängliggörande av sina samlingar.

Region Värmland ska
•

•

•

stödja utveckling och produktion av film av
hög kvalitet för att bidra till en bredd och
mångfald av berättelser
medverka till att filmer med anknytning
till Värmland sprids och visas regionalt,
nationellt och internationellt
stödja unga filmare genom insatser för
talangutveckling

•

•

•
•

medverka till mångfald och kvalitet i olika
visningsformer och till att stärka biografernas
roll som mötesplatser
bidra till att alla barn och unga ges ökade
möjligheter att se, analysera och skapa med
rörlig bild
stödja kommunernas långsiktiga utvecklingsarbete på film- och biografområdet
medverka till att filmarvet bevaras, används
och utvecklas

Bild- och formkonst och
gestaltad livsmiljö
Bild- och formkonsten har betydelse både för
enskilda och för hela samhällets utveckling och
vitalitet. Inom konstområdet finns en mängd
institutioner, organisationer och andra aktörer
som på olika sätt främjar och utvecklar konstlivet.
Staten, Region Värmland och kommunerna ger i
varierande omfattning verksamhetsbidrag eller
andra former av stöd till en rad verksamheter,
föreningar och utställare inom konstområdet.
Ökade samarbeten och kontakter med konstnärer, konsthantverkare och formgivare från
övriga världen stärker den konstnärliga utvecklingen i länet. Öppenhet, mobilitet och kunskapsutbyte är avgörande för förnyelse och kulturell
delaktighet. Genom residensverksamhet kan
tillgängligheten till konst- och kulturyttringar öka,
inte minst på platser där kulturutbudet är
begränsat.
Offentligt finansierade utställare bör följa det
statliga ramavtalet om medverkande- och utställningsersättning till konstnärer, det så kallade
MU-avtalet. Avtalet är en viktig förutsättning för
konstnärers möjligheter att utöva sitt yrke och
för en återväxt av yrkesverksamma konstnärer.
Kommunernas arbete med offentlig konst
stärktes genom projektet Artscape Värmland
2017, då trettiotvå fasadmålningar och en installation skapades i tio kommuner. Samarbetet har
fördjupats genom ett kommungemensamt projekt
kring de egna konstsamlingarna, liksom genom
Region Värmlands projekt Plattform för samtida
konstuttryck. Genom ett utökat stöd från
Kulturrådet har plattformsarbetet kunnat
integreras i ordinarie verksamhet.
Den offentliga konsten är en viktig del av vårt
kulturarv – konst i olika former skapar identitet
i det offentliga rummet.
Region Värmland äger en konstsamling på mer
än 20 000 verk. Även kommunerna äger och
förvaltar stora samlingar som innefattar konstverk
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av skilda slag. Det finns goda möjligheter till en
utökad samverkan för att tillgängliggöra konsten
för en bredare publik.
Riksdagen har antagit en ny politik för gestaltad
livsmiljö, och ett nytt nationellt mål som innebär
att arkitektur, form och design ska bidra till ett
hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle
med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla
ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen
av den gemensamma miljön. Målet ska bland
annat uppnås genom att kunskap om arkitektur,
form och design utvecklas och sprids, att det
offentliga agerar förebildligt och att estetiska,
konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till
vara och utvecklas.
Utifrån det nya nationella målet är det viktigt att
vårda och förnya stadsmiljöer och landsbygd så
att platsens identitet och särart framhävs, liksom
att berika den gemensamma miljön med konst,
form och design. En förutsättning för framgång
är att arkitekters och konstnärers medverkan i
stadsutvecklingen stärks, bland annat genom
att kommunerna tar fram riktlinjer och planer
för arbetet.
Den så kallade enprocentregeln för konstnärlig
gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnation av
offentliga miljöer bör i möjligaste mån tillämpas,
både för att göra konsten tillgänglig för fler medborgare och för att det är ett sätt att tillvarata
konstnärernas kompetenser och förbättra deras
arbetsvillkor.

Region Värmland ska
•

•

•
•

•

•

bidra till att stödja och stärka den regionala
infrastrukturen och samverkan inom bildoch formkonst
bidra till att stärka och stödja kommunernas
långsiktiga utvecklingsarbete inom området
offentlig konst
bidra till att stärka och utveckla det konstpedagogiska fältet
stimulera och stödja det internationella
utbytet genom bland annat genom en
långsiktig satsning på residensverksamhet
bidra till att regionen och kommunerna utifrån
sina förutsättningar tillgängliggör de egna
konstsamlingarna för en bredare publik
verka för att arkitektur, form och design
ges en starkare roll i samhällsplaneringen

•

stärka de professionella bild- och formkonstnärernas förutsättningar att utöva
sitt yrke, bland annat genom att öka kunskapen om avtalet om medverkans- och
utställningsersättning (MU-avtalet) och verka
för att offentligt finansierade utställare i
Värmland följer avtalet

Hemslöjd
Intresset för slöjd är stort och växande, inte
minst bland unga. Att slöjda är ett sätt att lära sig
använda sin kropp och sina sinnen för att lösa
problem och utveckla sina skapande förmågor.
Hemslöjd är idag mycket mer än kulturarv och
tradition. I hemslöjden möts de näringsinriktade,
kulturarvsinriktade och kunskapsförmedlande
perspektiven. Dagens hemslöjd är i hög grad
levande och mångfacetterad och en potentiell
grogrund för social innovation. Den har också
visat sig vara en värdefull mötesplats för slöjdare
med olika kulturell bakgrund.
Slöjden har en stor gränsöverskridande potential, och förekommer i allt fler sammanhang, med
en tydlig koppling till samtida design och konsthantverk. Hemslöjdens värderingar har också
fått ökad betydelse inom andra områden – det
handlar bland annat om naturliga material,
närproducerat och återvunnet.
Det finns en väl utbyggd struktur av hemslöjdskonsulenter och föreningar i Sverige och grannländerna, vilket underlättar interregionala och
internationella samarbeten.
Värmland har många aktiva slöjdare – såväl
professionella som amatörer – och det finns
en lång tradition av att stödja hemslöjden
regionalt. Region Värmland har i uppdrag att
arbeta med främjande av hemslöjd på regional
nivå, i samverkan med bland annat föreningslivet,
biblioteken och andra kommunala verksamheter.
Fokus ligger bland annat på att medverka till att
fler barn och unga i hela länet får möjlighet att
slöjda på fritiden.

Region Värmland ska
•
•

synliggöra slöjdens plats i samtiden och stärka
förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden
medverka till en hållbar utveckling genom att
främja slöjd och hantverk för alla åldrar med
särskilt fokus på barn och unga
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•
•

stärka professionella hemslöjdares möjligheter
att leva på och utveckla sitt hantverk
utveckla former för hur hemslöjden kan bidra
till att stärka området kultur och hälsa, med
särskilt fokus på psykisk ohälsa och personer
med funktionsnedsättningar

Museiverksamhet och kulturmiljö
Museer är en del av vårt kollektiva minne. De har
i uppgift att synliggöra samhällets värderingar,
olika grupper av människor och deras del i historien. I museilagen poängteras att museerna ska
bidra till samhällsutvecklingen genom att främja
kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.
Museiverksamhet är ett brett begrepp.
I samverkansmodellen avses framför allt länsmuseernas verksamhet, där kulturarvs- och
kulturmiljöfrågor har en självklar hemvist, liksom
oftast också bild- och formkonst.
Det värmländska museilandskapet rymmer ett
stort antal regelbundet öppna museer och minnesgårdar med olika inriktningar och huvudmän.
Region Värmland har valt att koncentrera sitt
museiengagemang till länsmuseet, Värmlands
Museum, men stödjer också Rackstadmuseet
och Kristinehamns konstmuseum.
Museerna står inför stora framtida utmaningar
inom områden som hantering och förvaring av
samlingarna, förvaltning och utveckling av museibyggnader, förnyelse av utställningarna och
satsningar på att öka den digitala tillgängligheten
till kulturarvet.
Samarbete mellan museer beskrivs som en
viktig strategi för utveckling och kvalitet. Ytterst
är det dock möjligheterna till framtida finansiering
som är avgörande för att museerna ska kunna
upprätthålla kompetens och tillgänglighet.

Region Värmland ska
•

•

utifrån museilagen säkerställa museernas
oberoende och möjligheter att bidra till
samhället och dess utveckling genom att
främja kunskap, kulturupplevelser och fri
åsiktsbildning
medverka till att Värmlands Museum kan
utgöra en resurs för övrig museiverksamhet i
regionen, inte minst när det gäller
kompetensutveckling och nätverk

Värmlands Museum
Värmlands Museum är ett av Sveriges mest
besökta länsmuseer. Som regionalt museum har
Värmlands Museum en central roll som förmedlare av kunskap, upplevelser och insikter kring
mångfalden i kulturhistoria, kulturarv, kulturmiljö
och konst. Verksamheten är en resurs som
stärker regional utveckling och den kulturella
infrastrukturen i hela regionen.
Genom ett omfattande programutbud, utformat
i bred samverkan med bland annat föreningslivet,
utgör museet en angelägen och öppen offentlig
arena för samtal och debatt om samtidsfrågor. På
det sättet är museets verksamhet tillgänglig och
angelägen för länets invånare.
Barn och unga är en prioriterad grupp. Museet
väcker engagemang, kunskapslust och kreativitet
genom utställningar, program och pedagogisk
verksamhet. Värmlands Museum är en viktig aktör
inom bild- och formområdet. Som regionalt
museum har museet ett särskilt ansvar för att
förvalta och visa konst med anknytning till länet.
Genom ombyggnationen av Nyrénhuset har
museet kunnat öka lokalernas ändamålsenlighet
och flexibilitet och lägga en god grund för en
fortsatt utveckling av verksamheten.
Värmlands Museum är en viktig resurs för
kommunerna, bland annat genom konsultation,
rådgivning, kunskapsutbyte, framtagandet av
kulturmiljöprogram och säsongsverksamheten
vid de tre besöksmålen Långban gruv- och
kulturby, Torsby Finnskogscentrum och von
Echstedtska gården.
Genom digitalisering kan Värmlands Museum
nå ut brett med sin verksamhet, också till grupper
som av olika anledningar inte kan besöka museet.
De närmaste åren står museet inför flera utmanande framtidsfrågor och vägval: museets samlingar behöver flytta till nya, mer ändamålsenliga
lokaler, projektet Finnskogen – vägen till världsarv
behöver en långsiktig finansiering, diskussioner
förs om ett eventuellt framtida engagemang i det
arbetslivs- och samhällshistoriska Lesjöfors
Museum och museet önskar utveckla sitt
strategiska kulturmiljöarbete.

Region Värmland ska
•

i dialog med Karlstads kommun verka för
att Värmlands Museum ges ekonomiska
förutsättningar att utveckla sin verksamhet
i hela länet och nå en bred publik
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Kulturmiljö
Kulturmiljö är den miljö som påverkats och
formats av mänsklig aktivitet, till exempel
bebyggelse och fornlämningar.
Utifrån de nationella kulturmiljömålen ska
arbetet på regional och kommunal nivå bidra
till ett hållbart samhälle med en mångfald av
kulturmiljöer som kan utgöra en gemensam
källa till kunskap, bildning och upplevelser.
För att kulturmiljön ska kunna tas till vara i
samhällsutvecklingen krävs att medborgarna
känner en delaktighet och tar ett ansvar för
kulturmiljön, bland annat genom föreningslivets
engagemang.
Kulturmiljöområdet samverkar med politikområdet gestaltad livsmiljö, där arkitektur,
form och design lyfts fram som betydelsefulla
för utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Att kulturmiljöarbetet ses som en tvärsektoriell
fråga är avgörande. Det är nödvändigt att kulturmiljöperspektivet inte ensidigt betraktas som ett
kulturpolitiskt ansvar utan tas tillvara i samhällsplanerings-, naturvårds-, tillväxt- och miljöarbete.
Framtagandet av kommunala kulturmiljöprogram
är en framgångsfaktor.
Forn- och kulturlandskapsvård i Värmland bidrar
till ett hållbart landskap med en mängd miljöer av
skiftande slag, huvudsakligen på landsbygden, till
exempel riksintresseområden, kulturreservat och
fornlämningsområden. Dessa kan i ännu högre
grad än idag användas som mötesplatser, för
kunskaps- och erfarenhetsutbyten, pedagogisk
verksamhet, forskning, kultur- och naturupplevelser, kulturarvsturism, landsbygdsutveckling och
mycket mer.
I Värmland finns goda exempel på hur ett
utvecklingsarbete inom kulturmiljöområdet kan
bedrivas, till exempel projektet Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande i Långbans gruvoch kulturby, framtagandet av filmer om några
av länets riksintresseområden inom Interreg
Nordsjöprojektet CUPIDO och det pågående
projektet Finnskogen – vägen till världsarv.
I det fortsatta arbetet måste samspelet mellan
nationell, regional och kommunal nivå utvecklas,
liksom mellan alla de verksamheter och aktörer
i länet som på något sätt berörs av kulturmiljöfrågorna.

Region Värmland ska
•

•

•

tillsammans med Länsstyrelsen Värmland
och Värmlands Museum bedriva ett strategiskt
kulturmiljöarbete, utifrån en överenskommen
samverkansstruktur
bidra till att lyfta fram kulturmiljöarbetet som
en resurs i samhällsplaneringen, och ge bättre
förutsättningar för yrkesaktiva inom området
att arbeta för kulturmiljö som en resurs
genom bidragsgivning stödja initiativ för att
lyfta fram, värna och utveckla värdefulla
kulturmiljöer i Värmland, bland annat som
besöksmål

Arkivverksamhet
Arkiven ger en bild av hur samhället utvecklas,
och kunskap om historiska skeenden och livsvillkor genom tiderna. De bidrar till det demokratiska samhällets beständighet och utveckling.
Angelägna utvecklingsfrågor för arkiven är
tillgängliggörandet gentemot olika målgrupper,
inte minst genom digitalisering av arkivförteckningar och annan information och bevarandet
av e-arkiv, information som är skapad i digitala
format.
De enskilda, föreningsdrivna arkiven bidrar
till att säkerställa att det offentliga materialet i
arkiven kompletteras med en dokumentation
av förenings- och näringslivet. Genom att vara
medlemsorganisationer bidrar de till ett brett
engagemang i kulturarvs- och arkivfrågorna.
Föreningsarkivet i Värmland är en vital resurs
för civilsamhället och kommunerna, medan
Värmlands Företagshistoria säkerställer att
näringslivets historia tas tillvara.
Arkiven står inför många utmaningar, bland
annat när det gäller de långsiktiga ekonomiska
förutsättningarna. Ett bekymmer är de allt fler
ägarlösa arkiven, där förvaring och tillgängliggörande inte kan finansieras av medlemsavgifter
eller andra intäkter. Ett annat är hur digitaliseringen ska kunna finansieras. Det gäller inte minst
digitaliseringen av material som på sikt riskerar
att bli omöjligt att bevara, som vhs-kassetter,
ljudband och film.
Värmland har varit ett pionjärlän inom den
enskilda arkivsektorn, och genom Arkivcentrum
Värmland har arkiven skapat goda förutsättningar
för den som vill studera Värmlands historia ur
flera perspektiv, på en enda plats. Samverkan
förstärker arkivens betydelse som källa till
information och kunskap.
33

Texten nedan skrevs före coronapandemin och har inte justerats utifrån de förändrade förutsättningar som pandemin inneburit.
Den kommer att uppdateras utifrån remissbehandlingen innan regionfullmäktige fattar beslut om kulturplanen i oktober 2021.

Värmlandsarkiv är den centrala regionala aktören
på arkivområdet genom att vara landsarkiv för
Värmland, arkiv för Region Värmlands egen
verksamhet, en kunskapsresurs för kommunarkiven och dessutom hantera näringslivsarkivet
på uppdrag av Värmlands Företagshistoria.

Region Värmland ska
•

•

•

•

fortsatt stödja verksamheten och utvecklingen
av Föreningsarkivet i Värmland och Värmlands
Företagshistoria
stimulera till samverkan mellan arkiven i
Arkivcentrum och med andra aktörer för
att öka kunskapen om arkiven, inspirera till
studier och forskning, och utveckla den
publika och arkivpedagogiska verksamheten
bidra till att arkiven tillsammans med andra
regionala kulturverksamheter kan digitalisera
och tillgängliggöra angeläget material, bland
annat arkivförteckningar och audiovisuellt
material
säkerställa att Värmlandsarkiv kan behålla
och utveckla bredden i sin verksamhet

Biblioteksverksamhet
Biblioteken verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det innebär att
biblioteken arbetar med ett brett uppdrag utifrån
flera stora samhällsutmaningar.
Kulturvaneundersökningar visar att biblioteken
är den mest jämlika kulturarenan i landet –
bibliotekens tjänster utnyttjas av alla, oavsett
kön, ålder, utbildning eller social bakgrund.
Likvärdighet är ett centralt begrepp – alla ska
ha tillgång till god biblioteksservice oavsett var i
länet man bor.
Bibliotekslagen föreskriver att alla kommuner
ska ha folkbibliotek som är tillgängliga för alla och
anpassade till användarnas behov. Utbudet av
medier och tjänster ska präglas av allsidighet och
kvalitet. Biblioteken ska främja litteraturens
ställning och intresset för bildning, upplysning,
utbildning och forskning samt kulturell
verksamhet i övrigt. Biblioteken ska också verka
för att öka kunskapen om hur

informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras
språkutveckling och stimulera till läsning, bland
annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras
behov och förutsättningar. Särskild uppmärksamhet ska också ägnas åt personer med annat
modersmål än svenska, personer med nedsatt
funktionsförmåga och de nationella minoriteterna.
På många orter är biblioteket den centrala
kulturinstitutionen. I sina lokaler ger biblioteket
plats för det offentliga samtalet i form av
utställningar, föreläsningar och andra kulturupplevelser och evenemang. Ofta utvecklas
programverksamheten i samverkan med det
lokala föreningslivet, studieförbunden och
regionala kulturverksamheter.
Folkbiblioteken bildar tillsammans med
skolbibliotek, regional biblioteksverksamhet,
Karlstads universitetsbibliotek, folkhögskolornas
bibliotek och sjukhusbiblioteken det allmänna
biblioteksväsendet i Värmland. De har olika
huvudmän och uppdrag, men bildar också en
regional helhet och medverkar i samverkan till
regional utveckling, bland annat genom att bidra
till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Genom samarbetet Bibliotek Värmland driver
folkbiblioteken ett gemensamt biblioteksdatasystem och webbplatsen bibliotekvarmland.se.
De samlade resurserna kan därmed utnyttjas på
ett effektivt sätt för att bidra till en likvärdig
biblioteksservice med god kvalitet. Utifrån den
genomlysning av Bibliotek Värmland som gjordes
2019 har samverkansformerna goda möjligheter
att utvecklas ytterligare.
Bibliotekens utvecklingsarbete kring tjänster
och utbud ska utgå från medborgarnas perspektiv. Biblioteksfrågorna måste lyftas även
utanför kultursfären och finnas med i strategiska
diskussioner kring till exempel livslångt lärande,
digital delaktighet, integration, medborgarservice,
social sammanhållning och demokratiutveckling.
Genom särskilda statliga insatser har biblioteken fått stöd till utvecklingsarbete för att öka
utbud och tillgänglighet. Särskilda bidrag har
också möjliggjort satsningar för att öka den
digitala delaktigheten. Behoven är stora, och det
är viktigt att dessa stöd ges långsiktigt.
Skolbiblioteken spelar en särskilt betydelsefull
roll för att främja språkutveckling och stimulera
elevernas intresse för läsning och litteratur.

34

Texten nedan skrevs före coronapandemin och har inte justerats utifrån de förändrade förutsättningar som pandemin inneburit.
Den kommer att uppdateras utifrån remissbehandlingen innan regionfullmäktige fattar beslut om kulturplanen i oktober 2021.

Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till
skolbibliotek. Att utveckla skolbiblioteken och
stärka deras roll är en viktig uppgift för skolornas
huvudmän, med stöd av länets aktörer på biblioteksområdet. Det fortsatta arbetet bör bland
annat ta sin utgångspunkt i slutsatserna från den
utredning om skolbiblioteken som regeringen
tillsatte 2019.
Regional biblioteksverksamhet
Bibliotekslagen föreskriver att det ska finnas en
regional biblioteksverksamhet som har som syfte
att främja samarbete, verksamhetsutveckling och
kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är
verksamma i länet.
Den regionala biblioteksverksamheten ska
bland annat kunna initiera gemensamma förändringsprocesser vid biblioteken, ta initiativ till
projekt över kommun- och länsgränser, främja
erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling och
bistå biblioteken med rådgivning, inspiration och
stöd i utvecklingsarbetet.
Den regionala biblioteksverksamheten ska
också bedriva kvalificerad omvärldsbevakning,
trendspaning och analys samt företräda de
värmländska bibliotekens intressen på det
nationella planet.
Den regionala biblioteksverksamheten är en
del av Region Värmland och utgår från den
regionala biblioteksplanen för 2021–2024, ett
strategiskt styrdokument som gäller all
biblioteksverksamhet inom Region Värmland,
även sjukhusbiblioteken och folkhögskolornas
bibliotek.

Region Värmland ska
•

•

genom regional biblioteksverksamhet främja
och stödja fortsatt utveckling och samverkan
inom det allmänna biblioteksväsendet i
Värmland, bland annat utifrån Bibliotek
Värmland-samarbetet
bidra till att stärka bibliotekens roll i arbetet
med att öka den digitala kompetensen och
delaktigheten i samhället och stärka medieoch informationskunnigheten

Läs- och litteraturfrämjande
Läsfrämjande
Alla människor behöver ord och ett rikt språk för
att kunna berätta, påverka och möta andra.
Förmågan och lusten att läsa är grundläggande
för människors möjligheter att delta i samhällets
demokratiska liv och för lärande och bildning. Alla
i Sverige ska oavsett bakgrund och utifrån sina
egna förutsättningar ges möjlighet att utveckla en
god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög
kvalitet. Språkträning och läsutveckling är centralt
för barn och ungas mognande och en kraftfull
investering för en höjd utbildningsnivå och en
god folkhälsa.
Att svenska elevers läsutveckling försämrats
de senaste decennierna visar på behovet av stora
insatser på området. Det finns också betydande
socioekonomiska skillnader när det gäller läsförmåga, och tydliga skillnader mellan pojkar och
flickor.
Merparten av det läsfrämjande arbetet bedrivs
lokalt. Skolan, förskolan och skolbiblioteken har
ett särskilt ansvar när det gäller läsning, liksom
barnavårdscentraler och folkbibliotek. Även
Karlstads universitet arbetar med kurser och
projektsatsningar inom läsfrämjande. Området
har tydliga kopplingar till kultur och hälsa, bland
annat genom biblioterapi.
Läsfrämjande är också en angelägenhet för
föreningar, folkbildningen, trossamfunden och
näringslivet. Insatserna behöver ha ett brett
perspektiv och omfatta olika grupper och åldrar.
Möjligheterna att stödja eldsjälsdrivna projekt
behöver vidgas.
Region Värmland har en viktig roll som samlande regional plattform för dialog och gemensamma utvecklingssatsningar, och som egen
aktör, främst inom kultur- och biblioteksområdet
och de egna folkhögskolorna. Den regionala
biblioteksverksamheten samordnar bland annat
kompetensutveckling inom biblioteksväsendet.
Genom projektet Värmland läser 2.0 – som
avslutas 2021 – har samverkan och lärande
utvecklats regionalt.
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Region Värmland ska
•

•

•

•

ta tillvara resultat, slutsatser och förslag
från Värmland läser 2.0 och infoga dem i
det fortsatta arbetet med läs- och litteraturfrämjande, både vad gäller strategisk och
operativ nivå
genom sin verksamhet och bidragsgivning
fortsatt stödja och utveckla läs- och litteraturlivets regionala aktörer och regionala
initiativ inom området.
bygga vidare på den läsfrämjande infrastruktur som skapats regionalt för små barns
språkutveckling och utveckla modellen
för andra målgrupper
verka för att fler kommuner och andra aktörer
utnyttjar de möjligheter till stöd för läsfrämjande verksamhet som finns hos Kulturrådet

Att skriva och läsa hänger ihop. Läs- och litteraturfrämjande insatser stärker och drar nytta
av varandra. I en demokrati är det viktigt att
människor har verktygen för att kunna göra sin
röst hörd. Den ökade egenutgivningen av böcker
och skrivandet på nätet är uttryck för att allt fler
känner ett behov av att berätta om sina tankar,
erfarenheter och idéer.
I länet finns ett flertal goda exempel på hur det
litterära berättandet kan stimuleras, bland annat
bokfestivalens arbete med att inspirera barn och
unga till eget skrivande. Kurser på universitetet
och folkhögskolor, studiecirklar och aktiviteter i
skolor och på bibliotek är också viktiga för att
uppmuntra till ett eget skrivande.

Region Värmland ska
•

Läs mer:
Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela
samhället. Läsdelegationens betänkande
(SOU 2018:57)
Litteraturfrämjande
Värmland har en relativt välutvecklad struktur
inom litteraturområdet, med författare inom olika
genrer, dramatiker, översättare, litteratur- och
författarföreningar, den litterära tidskriften
Wermlandiana, litterära besöksmål, litteraturpriser, bokförlag, bokhandel och antikvariat,
och ett stort antal bokcirklar och eldsjälsdrivna
initiativ. Biblioteken och skolan är centrala aktörer
på kommunal nivå.
Region Värmland ansvarar för Värmlandsmontern på Bokmässan i Göteborg och Värmlands
bokfestival i Karlstad, som bland annat syftar till
att lyfta fram författare, förlag, bibliotek, läsning
och litteratur, men också berättande i andra
former.
De senaste åren har antalet festivalbesök av
unga och barnfamiljer ökat kraftigt, tack vare ett
målmedvetet utvecklingsarbete. Olika programpunkter har tillgängliggjorts för en större publik
genom livesändningar till bibliotek och genom
möjligheten att ta del av sändningarna i efterhand.
Vid sidan av Värmlands bokfestival finns många
andra viktiga arenor för litterära möten, inte minst
biblioteken och bokhandeln.

•

•
•

utveckla och stärka den litteraturfrämjande
strukturen genom dialog och strukturerad
samverkan med litteraturområdets parter
stödja litteraturlivets regionala förmedlare,
främjare och utövare genom sin
bidragsgivning
bidra till att öka utbudet av litterära mötesplatser och scener
uppmuntra författarskap genom att dela ut
priset Årets Värmlandsförfattare och Region
Värmlands litteraturstipendium

Kulturverksamhet för, med
och av barn och unga
De regionala kulturverksamheter som får statsbidrag inom samverkansmodellen har en omfattande verksamhet riktad mot barn och unga.
Men bilden av området är inte komplett utan en
beskrivning av kultur i skolan, kultur- och
musikskolan och de möjligheter som erbjuds
unga att på fritiden utveckla sitt intresse för eget
skapande, och att presentera det genom till
exempel Ung Kultur Möts, UKM.
Kommunerna har ansvaret för att barn och
unga får tillgång till kultur – på fritiden och inom
förskolans och skolans ram. Viktiga är också
ungdomshus och andra mötesplatser för unga,
och de möjligheter som skapats på regional och
kommunal nivå för att ge ekonomiskt stöd till
ungas egna initiativ inom kulturområdet.
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Kultur i skolan
Genom satsningar på kultur i skolan når man alla
barn oavsett bakgrund och ekonomi. Att ge barn
och unga möjlighet till eget skapande och deltagande i kulturverksamhet i skolan bidrar till att de
utvecklar den egna kreativiteten och når skolans
kunskapsmål.
De värmländska kommunerna har framgångsrikt
utnyttjat möjligheten att söka statliga medel till
arbetet med kultur i skolan, liksom bidrag till att
specifikt utveckla filmområdet.
Regionala kulturverksamheter spelar en viktig
roll för att stödja kommunernas utvecklingsarbete
och att förmedla och erbjuda ett professionellt
utbud för arbetet med kultur i skolan, ett utbud
som också inkluderar fria professionella kulturskapare och grupper.
Region Värmland initierar och samordnar
utvecklingsarbete inom området, genomför
projekt, förmedlar kunskap och inspiration inom
bland annat dans, film och slöjd, och arrangerar
konferenser och regionala utbudsdagar för
scenkonst.
De regionala kulturverksamheterna subventionerar på olika sätt föreställningar, besök och
arbete i skolorna. Principerna för subventionerna
ska vara tydliga och bidra till att skapa mer likvärdiga villkor för skolornas möjligheter att ta del
av kulturverksamhet.
Likvärdighetsprincipen är svår att upprätthålla
i ett län med stora geografiska avstånd och större
kulturinstitutioner koncentrerade till residensstaden. Såväl de större kulturinstitutionerna som
kommunerna har länge efterlyst någon form av
subventionssystem som kan bidra till att utjämna
skillnader i fråga om tillgång och skapa mer
likvärdiga villkor för skolorna att ta del av det
professionella kulturutbudet.
Ett subventionssystem skulle både kunna
inkludera resor till kulturinstitutioner och kulturbesöksmål – oavsett var i regionen de är lokaliserade – och professionella kulturskapares närvaro
på skolor.
Karlstads universitet har en central roll inom
området, både som utbildare av lärare, från
förskola och uppåt, och när det gäller kurser inom
estetiska lärprocesser.

Region Värmland ska
•

•

•

stärka barn och ungas möjligheter att uppleva
och skapa kultur genom att ge kommuner och
andra skolhuvudmän stöd vid ansökningar om
Skapande skola-medel och skapa möjligheter
till kunskaps- och erfarenhetsutbyte
i dialog med kommunerna verka för att
stärka möjligheterna för barn och unga att
ta del av kultur i förskola och skola, och att
ta sig till och från olika kulturbesöksmål och
arrangemang
öka kommunernas nytta av de regionala
kulturverksamheterna genom att stärka
dialogen, initiera och samordna utvecklingsarbete inom kultur i skolan-området,
förmedla kunskap och inspiration samt
arrangera årliga regionala utbudsdagar

Kultur- och musikskolan
Den kommunala kultur- och musikskolan är en
frivillig verksamhet som kan erbjuda ämnen som
musik, dans, drama och film. Kulturskolan spelar
en viktig roll för att ge barn och unga tillgång till
olika estetiska uttrycksformer på sin hemort.
För att stärka kulturskolorna har regeringen
infört ett bidrag till kommunerna och inrättat ett
kulturskolecentrum vid Statens kulturråd.
Kulturskolans kanske främsta utmaning idag är
att hävda sitt värde i en pressad kommunal
ekonomi. I en enkät 2019 har flera värmländska
kommuner svarat att det föreligger ett
nedläggningshot.

Region Värmland ska
•

i dialog med kommunerna se över möjligheterna att stärka kultur- och musikskolorna
genom att utveckla regional samordning
och samverkan
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Annan kulturverksamhet för unga

Ung Kultur Möts

Vid sidan av kultur- och musikskolan finns också
många andra möjligheter för unga att på fritiden
utveckla sitt intresse för eget skapande inom
områden som dans, film, musik, slöjd och teater.
Studieförbunden är en viktig aktör, men också
bibliotek, fritidsgårdar, olika dansstudior och
verksamheter som Riksförbundet Unga Musikanter och barn- och ungdomsverksamhet knuten
till olika teaterverksamheter i länet. Vid sidan av
det egna skapandet är också stödet till unga
arrangörer viktigt.
Flera regionala kulturverksamheter och
kommuner anställer dessutom feriearbetande
ungdomar inom kultursektorn.

UKM, Ung Kultur Möts, är en ideell förening som
i ett antal regioner skapar välkomnande och
toleranta mötesplatser i form av festivaler där
unga människor i åldern 13–20 år på olika sätt
får uttrycka sig kreativt och konstnärligt inför en
publik. Många av ungdomarna som under åren
har deltagit i UKM har fortsatt sitt kreativa skapande i vuxen ålder, ibland i professionella former.
UKM är en mötesplats som skapas av, för och
med unga. Region Värmland bidrar bland annat
ekonomiskt till den regionala samordningen av
UKM.

Region Värmland ska

•

•

•

Region Värmland ska
fortsatt stödja och utveckla mötesplatser för
unga kulturutövare

genom stöd till ungdomsorganisationer och
stöd till ungas arrangörskap bidra till ökade
möjligheter för unga att engagera sig inom
kulturlivet
genom riktade bidrag säkerställa att regionala
kulturverksamheter anordnar sommarjobb för
ungdomar i gymnasieåldern inom
kultursektorn
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Genomförande och uppföljning
Utveckling genom samverkan

Uppföljning

Region Värmlands förhoppning är att kunna
skapa en levande dialog kring kulturplanens
genomförande. De utmaningar som regionen och
kulturlivet står inför måste kulturområdets olika
parter ta ansvar för tillsammans.
Samverkan är en av framgångsfaktorerna för
genomförande av kulturplanen. En utvecklad,
kontinuerlig och formaliserad dialog är en
förutsättning för framgång. Genom samverkan
kan vi identifiera gemensamma mål, ambitioner
och prioriteringar.

Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd
ansvarar för att effekterna av statsbidraget till
regional kulturverksamhet – och av de regionala
verksamhetsbidragen – följs upp, i första hand
utifrån samverkansmodellen och Kulturrådets
föreskrifter och villkor. De verksamheter som
tar emot statsbidrag inom samverkansmodellen
lämnar också egna verksamhets- eller årsberättelser.
Kulturplanen och bidragsgivningen följs bland
annat upp inom ramen för kultur- och bildningsnämndens delårs- och helårsrapportering. Den
systematiska uppföljningen ska utvecklas utifrån
prioriteringarna i kulturplanen.
Region Värmland träffar fleråriga överenskommelser med de regionala kulturverksamheter
som får del av statsbidraget inom ramen för
samverkansmodellen, i några fall i form av
trepartsöverenskommelser med de kommuner
som medfinansierar verksamheterna.
Överenskommelserna följs upp och utvärderas
gemensamt av Region Värmland, kommunerna
och de berörda kulturverksamheterna.

Samverkans- och dialogformer
Den politiska dialogen mellan regionen och
kommunerna behöver utvecklas.
Region Värmland ska skapa en tydligare och
mer systematisk samverkans- och dialogstruktur.
Genom olika råd, nätverk och samverkansgrupper
skapas plattformar för samverkan, uppföljning
och erfarenhetsutbyte mellan Region Värmland
och andra parter, till exempel kommunerna, de
statsbidragsmottagande kulturverksamheterna,
kulturskaparnas företrädare, civilsamhällets
regionala organisationer och nationella
myndigheter.
Ambitionen är också att fortsätta att utveckla
dialogen med folkbildningen och med kulturmiljöområdets aktörer. Inom biblioteksområdet
finns en särskild samverkansstruktur utifrån det
regionala bibliotekssamarbetet. Ytterligare
nätverk och samverkansgrupper kan vid behov
inrättas.
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Den nationella kulturpolitiken
Nationella mål

Lagstiftning

De nationella målen för kulturpolitiken är att
”kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och
obunden kraft med yttrandefriheten som grund,
att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och
att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet
ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

Av Sveriges fyra grundlagar har tre bäring på
kulturområdet: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
Biblioteksområdet regleras i särskild ordning
genom bibliotekslagen.
Museilagen reglerar offentligstyrda museer.
Inom arkivområdet finns ett antal lagar och
förordningar. Den statliga arkivutredningen (SOU
2019:58) har föreslagit förändringar i lagstiftningen, bland annat när det gäller arkivlagen.
Kulturmiljölagen beskriver grundläggande
bestämmelser till skydd för det gemensamma
kulturarvet. I lagen finns bestämmelser om
ortnamn, fornminnen, byggnadsminnen och
kyrkliga kulturminnen, om utförsel och återlämnande av kulturföremål samt om militär användning av kulturegendom.
Samverkansmodellen regleras i lagen och förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet.
Utöver dessa finns det ett antal andra lagar och
förordningar som har bäring på kulturområdet och
ska beaktas i det regionala kulturpolitiska arbetet,
bland annat:

•

•
•
•
•

Främja allas möjlighet till kulturupplevelser,
bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor.
Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
Främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas.
Främja internationellt och interkulturellt
utbyte och samverkan.
Särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt
till kultur.”

De nationella målen utgör en samlad nationell
referensram. De gäller inom stat, kommuner och
regioner och är alltså inte enbart statliga mål.

Övriga nationella och statliga mål
av betydelse för kulturområdet
Det finns också särskilda nationella mål för
politiken för litteratur- och läsfrämjande, för
arkitektur-, form och designpolitiken och ett
övergripande mål för den kommunala
kulturskolan.
För filmpolitiken finns särskilda av riksdagen
beslutade mål, som i delar är relevanta även för
den regionala och kommunala kulturpolitiken.
Det gäller också målen för det statliga kulturmiljöarbetet.
Även målen för medieområdet, målet för politiken för det civila samhället, funktionshinderpolitikens nationella mål och målet för folkbildningspolitiken har i delar bäring på det kulturpolitiska
området.
Av betydelse för kulturområdet är också bland
annat regeringens strategi för lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet
eller könsuttryck.
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•
•
•
•

Lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk
Lag om Förenta Nationernas konvention
om barnets rättigheter
Diskrimineringslagen
Förordning om regionalt tillväxtarbete

Övriga relevanta styrdokument
Av betydelse för utformningen av kulturplanen är
också bland annat Agenda 2030 – FN:s globala
mål för hållbar utveckling, den regionala
utvecklingsstrategin Värmlandsstrategin, Region
Värmlands regionplan, kultur- och bildningsnämndens nämndplan, den regionala biblioteksplanen samt Region Värmlands folkhögskole- och
folkhälsoplaner.

Skrivelser, utredningar
och uppdrag
Under våren 2021 lämnar regeringen flera
skrivelser till riksdagen som kan komma att
påverka den framtida regionala kulturpolitiken.
Det gäller:
•
•

Barns och ungas läsning (skrivelse, mars)
Att stärka konstnärernas villkor (skrivelse,
mars)

Under 2021 slutförs också ett antal utredningar
och uppdrag som kan komma att påverka den
framtida regionala kulturpolitiken. Det gäller bland
annat:
•

•

•

Konstnärsnämnden ska, i samverkan med
upphovsrättsorganisationerna inom de olika
konstområdena, kartlägga digitaliseringens
konsekvenser för konstnärer och analysera
deras förutsättningar att verka i det nya
digitala landskapet. Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast 31 maj
2021.
Statens kulturråd ska följa upp och kartlägga
arrangörsledets förutsättningar inom
samtliga konstarter. Uppdraget ska
redovisas till Kulturdepartementet senast
31 maj 2021.
Myndigheten för kulturanalys ska göra en
översyn av den kulturpolitiska styrningens
effekter på den konstnärliga friheten.
Översynen ska omfatta konstområdet men
inte behandla de sektorer som regleras
genom speciallagstiftning (dvs. arkiv, bibliotek, museer och kulturmiljö). Uppdraget ska
slutredovisas senast den 10 juni 2021.

Dessutom har flera myndigheter fått uppdrag att
se på effekter av coronapandemin inom kultursektorn. Dessa ska redovisas under 2021.
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Kultursamverkansmodellen
Samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet infördes successivt
från 2011. Värmland anslöt sig till samverkansmodellen 2013, då regionens första kulturplan
började gälla.
Samverkansmodellen innebär att regionerna får
fördela vissa statliga medel till regional kulturverksamhet. Målet med modellen är att föra
kulturen närmare medborgarna och att ge regionerna ett ökat ansvar och ökade möjligheter till
regionala prioriteringar och variationer inom
kulturområdet. Det sker bland annat genom att
regeringen inte pekar ut vilka institutioner och
verksamheter som ska få stöd utan lämnar över
besluten om fördelning av statliga medel till
regionerna. Staten har dock ett fortsatt övergripande strategiskt ansvar för den nationella
kulturpolitiken.
Utifrån regionernas kulturplaner och i samråd
med övriga berörda myndigheter fattar Kulturrådets styrelse beslut om nivån på bidragen till
respektive region.
Inom kultursamverkansmodellen får regionerna
dela ut statliga medel inom följande sju verksamhetsområden:
•
•
•
•
•
•
•
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professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
regional museiverksamhet och museernas
kulturmiljöarbete,
regional biblioteksverksamhet, läs- och
litteraturfrämjande verksamhet,
professionell bild- och formverksamhet,
regional enskild arkivverksamhet,
filmkulturell verksamhet och
hemslöjdsfrämjande verksamhet.

Bidrag får också ges till verksamhet som bedrivs
i form av länsöverskridande samverkan och till
konstområdesöverskridande samarbeten inom
dessa områden.
Modellen bygger på dialog och samspel mellan
den nationella, regionala och lokala nivån.
Statens finansiering av verksamheterna i kultursamverkansmodellen har ökat, men regionernas
och kommunernas finansiering har ökat snabbare.
Över tid innebär det att statens andel av den
totala finansieringen blivit mindre. Men tendensen
är inte ny – så såg det ut även innan samverkansmodellen infördes.
Samverkansmodellen följs och utvärderas av
olika myndigheter och parter. Kulturrådet gör
årliga uppföljningar av modellen och avslutade
under 2020 en genomlysning av sitt eget arbete
med modellen.

Agenda 2030 och kulturområdet
Förenta Nationernas Agenda 2030 syftar till en hållbar utveckling. Den består av 17 globala mål.
Kulturområdet bidrar på olika sätt till att uppfylla en rad av målen. Nedan beskrivs några
exempel.
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Kulturområdet i stort bidrar till målet bland annat
genom kulturens positiva effekter för hälsa och
välbefinnande för alla i alla åldrar. Region
Värmland bidrar till målet bland annat genom
att i samverkan med andra samhällsaktörer
stärka området Kultur och hälsa.
Mål 4 God utbildning för alla
Kulturområdet bidrar till målet genom kulturens
viktiga bidrag till barn och ungas utvecklande av
sina skapande och kreativa förmågor och till
insatserna för bildning och livslångt lärande.
Region Värmland bidrar till målet bland annat
genom att insatser inom läsfrämjande, biblioteksverksamhet, kultur i skolan och som
huvudman för fem folkhögskolor.
Mål 5 Jämställdhet
Kulturområdet kan bidra till målet genom att
verka för jämställdhet. Region Värmland bidrar
till målet bland annat genom sina egna kulturverksamheter och genom att bidra till att stödmottagande kulturverksamheter stärker sitt
jämställdhetsarbete och till att bidragsgivningen
är jämställdhetsintegrerad.
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
Staten, regioner och kommuner bidrar till målet
genom sina insatser för att stödja och stärka
utvecklingen inom de kulturella och kreativa
näringarna (KKN), kulturbesöksnäringen och
genom att verka för kulturutövares möjligheter till
goda arbetsvillkor och försörjning samt genom
främjande av lokal kultur.
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Mål 9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
Kulturområdets kompetenser kring innovativa och
kreativa processer kan bidra till att främja hållbar
tillväxt och utveckling.
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Kulturområdet bidrar till målet genom att tillgängliggöra kultur och bildning för alla människor,
oavsett bostadsort och andra olikheter i förutsättningar. Principen om allas lika värde och
rättigheter är styrande för det offentliga stödet
till kulturlivet. Kulturen bidrar också till att skapa
social gemenskap och inkludering.
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Staten, regioner och kommuner bidrar till målet
genom att verka för en samhällsutveckling som
tar tillvara kulturella och estetiska värden och
genom att skydda och tillgängliggöra kultur- och
naturarvet. Även kulturens olika mötesplatser kan
stärka gemenskap och sammanhållning och
därigenom bidra till målet.
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Kulturområdet i stort bidrar till målet bland annat
genom att erbjuda upplevelsebaserad, ickemateriell konsumtion och genom området slöjd,
hantverk, återbruk och delningsekonomi. Hållbar
turism kan skapa arbetstillfällen och främja lokal
kultur och lokala produkter. Region Värmland
bidrar till målet bland annat genom främjandeinsatser inom slöjd, bibliotek och kulturella och
kreativa näringar (KKN).

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Kulturområdet bidrar till målet genom att verka
för att kulturverksamheter, arrangemang och produktioner arbetar hållbart. Region Värmland bidrar
till målet bland annat genom att arbeta i hållbar
riktning i sina egna verksamheter och stödja
andra aktörer i deras utvecklingsarbete.
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Kulturområdet bidrar till målet genom sin förmåga
att skapa social gemenskap och förmedla information och bildning. Viktigt är också kulturarvsarbetet, som kan bidra till att skapa en känsla av
hemvist, delaktighet och en förståelse för vår
plats i tiden. Region Värmland bidrar till målet
bland annat genom bidragsgivningen inom
kulturområdet och de insatser som görs för att
öka medie- och informationskunnigheten (MIK)
och därmed stärka det demokratiska samtalet.
Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap
Kulturområdet bidrar till målet genom främjandet
av samverkan mellan offentliga och privata
sektorn samt civilsamhället.
Kulturområdet kan dessutom bidra till många av
målen genom sin förmåga att belysa och synliggöra utmaningarna, skildra komplexa frågor, ge
nya perspektiv, bidra med kunskap och metoder
och inspirera till handling.
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Region Värmlands kulturverksamhet
Region Värmland bedriver kulturverksamhet inom
en rad olika områden.
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•

Kulturavdelningen har statliga och regionala
uppdrag som innebär att initiera, stödja och
leda utvecklingsprojekt i samverkan med
andra och ska dessutom vara ett stöd till
kultur- och bildningsnämnden i frågor som
rör kulturpolitik och bidragsgivning. Arbetet
beskrivs mer utförligt nedan.

•

Konstenheten förvaltar, vårdar och utvecklar
Region Värmlands omfattande konstsamling
och arbetar med den konstnärliga gestaltningen och miljön i regionens lokaler och det
offentliga rummet.

•

Sjukhusbiblioteken i Arvika, Karlstad och
Torsby fungerar som ett kunskapsstöd för
hälso- och sjukvårdens medarbetare,
patienter och deras anhöriga och att erbjuda
neutrala mötesplatser för kultur på
sjukhusen.

•

Region Värmland är huvudman för fem
folkhögskolor: Molkoms folkhögskola,
Kristinehamns folkhögskola, Klarälvdalens
folkhögskola, Ingesunds folkhögskola och
Kyrkeruds folkhögskola. Inom kultursektorn
har skolorna stor betydelse både när det
gäller kurser inom musik, teater, film och
konst, och som arrangörer, samarbetspartner och arbetsgivare.

•

Värmlandsarkiv ansvarar som landsarkiv för
de statliga myndighetsarkiven i Värmlands
län, fungerar som regionalt näringslivsarkiv
på uppdrag av Värmlands Företagshistoria,
ansvarar för regionarkivet och ger stöd åt de
värmländska kommunerna i arkivfrågor.

Kulturavdelningen
Kulturavdelningen inom Region Värmland har
statliga och regionala uppdrag som innebär att
initiera, stödja och leda utvecklingsprocesser i
samverkan med andra och ska dessutom vara
ett stöd till kultur- och bildningsnämnden i frågor
som rör kulturpolitik och bidragsgivning.
Kulturavdelningen bedriver regional kulturverksamhet inom följande områden: bild och form,
regional biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande, dans, film och hemslöjd. Avdelningen
arbetar även med kultur i skolan och Ung Kultur
Möts samt Mediecenter som erbjuder kommuner
och föreningar i länet en gemensam mediebank.
Kulturutvecklarna arbetar strategiskt och
samordnande. De initierar, formar, stödjer och
leder utvecklingsprocesser och projekt i samverkan med andra för att stärka konst- och
kulturområden. Metoderna för arbetet är kompetensutveckling, talangutveckling, omvärldsanalys,
kunskapsspridning, metodutveckling, nätverksträffar, rådgivning etcetera.
Kulturutvecklarna arbetar om möjligt konstområdesövergripande och utvecklar nya arbetssätt inom ramen för kultursamverkansmodellen
och med kulturplanens prioriteringar som grund.
Fokus ligger bland annat på barn- och ungdomsområdet och på att skapa bättre förutsättningar
för kulturskapare och arrangörer. Arbetet ska
bedrivas i hela länet och i nära dialog med
kommunerna.
Offentlig basfinansiering 2021: Statsbidrag inom
samverkansmodellen 5 922 000 kronor, regionalt
verksamhetsanslag 13 050 000 kronor.

Kommunernas kulturansvar
Värmland består av sexton kommuner med totalt drygt 282 800 invånare.

Folkmängd 2020-12-31
Kommun
Arvika
Eda
Filipstad
Forshaga
Grums
Hagfors
Hammarö
Karlstad
Kil
Kristinehamn
Munkfors
Storfors
Sunne
Säffle
Torsby
Årjäng
TOTALT

Antal invånare
25 932
8 550
10 503
11 524
9 043
11 517
16 668
94 828
12 115
24 190
3 725
3 990
13 335
15 420
11 549
9 996

•

•

Sunne

•

•

Eda

Filipstad

Munkfors

Arvika

282 885

I det kommunala kulturansvaret ingår normalt
bibliotek, kultur- eller musikskola, egen programverksamhet, stöd till folkbildning, föreningsliv och
kulturevenemang, arbete inom kulturarv och
kulturmiljö, kultur i skolan, kultur för äldre, skolbibliotek, egna arkiv, offentliga konstverk och egna
konstsamlingar.
Ibland ansvarar kommunerna också för biografer, museer och samlings- och utställningslokaler. Många kommuner delar ut kulturpriser och
stipendier till kulturskapare och ideellt verksamma.
Kommunerna är i varierande grad medfinansiärer
av regionala kulturverksamheter och interkommunala utvecklingsprojekt inom kulturområdet.
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Hagfors

•

Kil

Forshaga

•

•

Storfors

• •

Karlstad
Grums
Årjäng

•

e Säffle

•
•

Hammarö

Vänern

Kristinehamn

•

Verksamhetsområden
Nedanstående beskrivningar utgår från verksamheternas ”normalläge”, det vill säga den
verksamhet som bedrevs innan coronapandemin
bröt ut. Pandemins omfattande effekter för de
enskilda verksamheterna beskrivs inte närmare
här.

Professionell scenkonst och
främjandeverksamhet inom
scenkonstområdet
Wermland Opera
Wermland Opera förser normalt värmlänningar
och tillresande med ett brett urval av opera-,
musikal- och orkesterproduktioner av hög
konstnärlig kvalitet. Med en handfull fast
anställda sångare samt Wermland Operas
orkester, bestående av 35 heltidsmusiker,
presenteras produktioner för karlstadsbor,
värmlänningar och tillresta.
Wermland Opera grundades 1975 och hette
fram till 2003 Musikteatern i Värmland. Operan
har målsättningen att vara en regional stolthet
och av nationellt intresse, att välja produktioner
som präglas av djärvhet i val och presentation,
och att publiken ska känna närhet till de medverkande. Det är ett av landets sex operahus.
Verksamheten bedrivs i stiftelseform och
operans styrelse tillsätts av Region Värmland.
Wermland Operas produktioner ses främst på
Stora scenen på Wermland Opera (Karlstads
teater) samt på Lilla scenen i Spinneriet. Inom
både opera och musikal har Wermland Opera
ofta presenterat Sverige- och Nordenpremiärer,
men även klassiska stycken, ofta i en något
nyare kostym.
Orkestern spelar konsertserier på Karlstad
CCC och Wermland Operas Stora scen. Utöver
de ordinarie konsertserierna genomförs normalt
ett omfattande konsertprogram under somrarna,
utifrån olika teman och annorlunda samarbeten.
Förutom de produktioner som ges på scenerna
i Karlstad bedriver Wermland Opera också turnéverksamhet. Turnéerna är i första hand ämnade
för kommunerna i Värmlands län, men då och då
sträcker sig turnéerna utanför både länets och
landets gränser.
Wermland Opera har också en omfattande
barn- och ungdomsverksamhet. Av de ordinarie
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opera- och musikalproduktionerna ges nästan
alltid ett antal skolföreställningar på dagtid.
Operan arbetar på en rad sätt med området
Kultur och hälsa. Arbetet är till stor del projektbaserat.
Offentlig basfinansiering 2021: Statsbidrag
inom samverkansmodellen 40 419 000 kronor,
regionalt verksamhetsbidrag 23 457 000 kronor,
anslag från Karlstads kommun 14 477 000
kronor.www.wermlandopera.com
Västanå teater
Västanå teater i Sunne är sedan 2009 regionteater i Värmlands län. Teatern har sitt ursprung
i den fria teatergruppen Sprattelgubbarna som
startade 1972.
Västanå Teaters övergripande inriktning är att
bedriva en mångsidig professionell teaterverksamhet av hög kvalitet för en bred publik.
Västanå Teater bedrivs i föreningsform.
Från 1990 inleddes skapandet av teaterns
profil: en teaterform som bygger på berättandet,
där musiken och dansen vid sidan av ordet
skapar en egen form av skådespeleri. Samspelet
mellan text, musik och rörelse har blivit Västanå
Teaters kännemärke. En viktig inspirationskälla
är den skandinaviska folkkulturen, som gärna
kan möta folkkultur och folkliga teateruttryck från
andra delar av världen.
Teatern hämtar kraft och inspiration ur
Selma Lagerlöfs verk, men har också spelat
Shakespeare och satt upp teaterversioner av
Kalevala och Eddan. Normalt har sommarföreställningarna spelats för en publik på 25 000–
30 000 personer.
1999 skapades Berättarladan vid Rottneros
Park, en fast teaterscen med Shakespeares
The Globe som förebild. Verksamheten har sin
tyngdpunkt i den årliga sommaruppsättningen
i Berättarladan, men sedan en ny vinterbonad
scen invigdes 2019 finns möjligheten att göra fler
uppsättningar, bland annat för barn och unga,
och göra fler arrangemang på plats i Berättarladan. Västanå Teater kan därmed spela egna
föreställningar även vintertid och dessutom blir
den nya scenen en gästspelsscen.
Västanå Teater bedriver barn-och ungdomsverksamhet under namnet Unga Västanå, en
projektsatsning som gjorts möjligt genom medel
från Allmänna Arvsfonden och Region Värmland.
Unga Västanå har två ben: en pedagogisk del

med en omfattande kursverksamhet och en årlig
föreställningsverksamhet.
Offentlig basfinansiering 2021: Statsbidrag
inom samverkansmodellen 4 008 000 kronor,
regionalt verksamhetsbidrag 3 996 000 kronor,
anslag från Sunne kommun 700 000 kronor.
www.vastanateater.se
Fria grupper
Värmland har sedan 1970-talet haft en mängd
fria professionella teatergrupper som bidragit till
ett brett utbud av teater, inte minst för barn och
unga. Bland de nu verksamma finns bland annat
Figurteaterkompaniet, Totalteatern, Teater DOS,
Kunskapsteatern, Jäders Teater, Teater Duo
Danzeros och Lustens Dans & Teater. Flera av
dem ägnar sig åt omfattande turnéverksamhet
både inom och utom regionen.
Teatrarna har över tid haft ett varierande stöd
från stat, region och kommuner. Sedan 2019 får
Figurteaterkompaniet och Totalteatern flerårigt
verksamhetsstöd från Region Värmland.
Riksteatern Värmland
Riksteatern Värmland är en samordnande
intresseorganisation för de lokala teater- och
arrangörsföreningarna i länet och är en del av
Riksteatern, vars uppgift bland annat är att
producera och turnera scenkonst av hög kvalitet,
öka intresset för scenkonst hos barn och unga
samt hos dem som tidigare inte tagit del av
scenkonst, och att verka för ett starkt
arrangörsled inom scenkonsten i hela landet.
Riksteatern Värmland är en obunden ideell
förening av folkrörelsekaraktär. Föreningens
vision är: ”Riksteatern Värmland vill verka för att
skapa scenkonstupplevelser som sätter tankar
och känslor i rörelse – för alla överallt.”
Åtta teaterföreningar, tre fria teatergrupper och
de tre lokalhållande organisationerna Värmlands
Bygdegårdsdistrikt, Våra Gårdar och Folkets Hus
och Parker Värmland är 2020 medlemmar i Riksteatern Värmland.
Riksteatern Värmland har som regionalt
uppdrag att aktivt stödja och stimulera de lokala
teaterföreningarna och andra arrangörer.
Föreningen ska fungera som pådrivare och
initiativtagare för att stärka scenkonsten i
Värmland för såväl vuxna som barn och unga.
Riksteatern Värmland ska vara en mötesplats för
de regionala scenkonstproducenterna och främja
ungt arrangörskap.
Riksteatern Värmland ska också vara en plattform för professionell scenkonst och utvecklings
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arbete, och en aktiv deltagare i samtalet om
angelägna samtidsfrågor.
Riksteatern Värmland och SAMSAM Värmland
(Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarna och
Våra Gårdar) driver Kultur på landsbygd, en
satsning på att nå ut med scenkonst på mindre
orter i länet i samarbete mellan teaterföreningar,
lokala arrangörer samt tre studieförbund.
Satsningen möjliggör ett större utbud och en
vidgad marknad med fler arbetstillfällen för scenkonstproducenter. Sedan 2020 har Kultur på
landsbygd ett flerårigt verksamhetsstöd från
Region Värmland.
Tillsammans med Region Värmland arrangerar
Riksteatern Värmland utbudsdagar riktade till
skolorna i regionen. Riksteatern Värmland jobbar
strategiskt med scenkonst och arrangörskap för
barn och unga.
Riksteatern Värmland är associated partner i
Creative Europe-projektet SPARSE, där organisationer från Norge, Sverige och Storbritannien
stöttar arrangörer från Estland, Litauen,
Rumänien och Italien.
Offentlig basfinansiering 2021: Statsbidrag
inom samverkansmodellen 408 000 kronor,
regionalt verksamhetsbidrag 899 000 kronor.
www.riksteatern.se/varmland
Dans
Region Värmland verkar sedan 1990-talet för att
den professionella konstnärliga dansen ska bli
tillgänglig för länets samtliga invånare och att
medvetenheten och kunskapen om dans ska öka
inom olika samhällsområden.
Verksamheten syftar till att utveckla, stärka och
samordna dansen som konst- och uttrycksform i
regionen och medverka till att dansen ska nå alla
– från de yngsta till de äldsta. Målen är bland
annat öka medvetenheten om dansens inverkan
på kropp och sinne och att ge fler en
dansupplevelse.
Arbetet med att stärka dansens roll i skolan
utgår bland annat från dansens förmåga att
främja lärandet, utveckla estetiska kunskaper
och bidra till att eleverna ska få uppleva glädje i
dans och rörelse. Dansverksamheten bedrivs
inom kulturavdelningen.
www.regionvarmland.se

Filmkulturell verksamhet
Från 2017 tar staten ett helhetsansvar för den
nationella filmpolitiken. Visionen är att svensk
film ska ha hög kvalitet och uppvisa sådan bredd
och mångfald av berättelser att den angår alla.
Svensk film ska vara ett självklart och tillgängligt
val för publiken i hela landet och vara attraktiv
internationellt. Med utgångspunkt i visionen för
svensk film anges att filmpolitiken ska bidra till
att sju mål uppfylls:
•

•
•
•

•

•
•

Utveckling och produktion av värdefull
svensk film sker kontinuerligt och i olika
delar av landet.
Allt fler ser värdefull film som sprids och
visas i olika visningsformer i hela landet.
Filmarvet bevaras, används och utvecklas.
Svensk film sprids alltmer utomlands och
kvalificerat internationellt utbyte och
samverkan sker på filmområdet.
Barn och unga har goda kunskaper om film
och rörlig bild och ges möjligheter till eget
skapande.
Jämställdhet och mångfald präglar
filmområdet.
Filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten
och det offentliga samtalet.

Region Värmland har i uppdrag att arbeta med
filmkulturell verksamhet på regional nivå. Den
regionala filmverksamheten etablerades 1995
och är inriktad mot professionell filmproduktion,
talangutveckling, filmpedagogisk verksamhet
och stöd till biografer och annan
visningsverksamhet. Tyngdpunkten ligger på
insatser riktade till barn och unga. Region
Värmland fördelar samproduktionsmedel och
andra filmstöd. Filmverksamheten bedrivs inom
kulturavdelningen.
Verksamheten inkluderar stöd till lokala filmaktiviteter, filmutbildningar, filmfestivaler och
regionala mötesplatser för filmskapare.
www.regionvarmland.se

Bild- och formkonst
Det regionala engagemanget inom bildkonst och
konsthantverk är fördelat på många institutioner
och organisationer som på olika sätt främjar och
utvecklar konsten, dess aktörer och publik.
Genom sina olika inriktningar kompletterar de
varandra inom områden som utställnings- och
programverksamhet, pedagogiska insatser,
konstinköp, kollektivverkstäder, utbildning,
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projekt, gallerier, konstrundor och tillfälliga
utställningsplatser.
Några av aktörerna är Värmlands Museum,
Kristinehamns konstmuseum, Rackstadmuseet,
Konstnärernas kollektivverkstad (KKV),
Konstfrämjandet i Värmland, Alma Löv Museum,
Sandgrund/Lars Lerin, Sliperiet, Laxholmen,
Gamla Kraftstationen Deje, Sahlströmsgården,
Sillegården, Värmlands konsthantverkare, Arvika
konsthantverk och de regionala
konstföreningarna. Flera satsningar görs också
på utomhusutställningar sommartid. Region
Värmland beviljar verksamhetsbidrag och
projektmedel till konstlivet, bland annat till
konstrundorna i Värmland.
För att stärka och utveckla bild- och formområdet inrättade Region Värmland 2020 en
konstkonsulent inom kulturavdelningen.
www.regionvarmland.se

Hemslöjd
Det finns många aktiva slöjdare i Värmland och
en lång tradition av att stödja hemslöjden regionalt – den första hemslöjdskonsulenten anställdes 1949, och 1987 blev landstinget huvudman.
Region Värmland arbetar för att slöjden i Värmland ska vara en levande konstform och fler ska
kunna leva på sitt hantverk, få möjlighet att
skapa som fritidssysselsättning och få uppleva
konstartens möjligheter.
Hemslöjdskonsulenterna inom kulturavdelningen ska initiera, stödja, samordna och leda
regionala utvecklingsprocesser inom slöjdområdet, för att därigenom bidra till en ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbar utveckling i
Värmland.
Hemslöjdskonsulenterna bidrar till att stärka
yrkesverksamma slöjdare och konsthantverkare
genom att arrangera kurser, workshops,
föreläsningar och nätverksträffar. För att stärka
barn och ungas möjligheter att uppleva och
skapa kultur ordnar hemslöjdskonsulenterna
kompetensutveckling i hemslöjd för
yrkesverksamma inom skola och fritid. Inom
ramen för Drömsommarjobbet för unga erbjuds
möjligheten att arbeta med slöjd.
Konsulenterna genomför också insatser för att
på olika sätt främja ett inkluderande samhälle
med hemslöjd som källa till kunskap, bildning
och upplevelse i hela Värmland.
www.regionvarmland.se

Värmlands Museum
Värmlands Museum – Cyrillushuset – invigdes
1929, och utvidgades 1998 med en tillbyggnad –
Nyrénhuset – som möjliggjorde en kraftig breddning av verksamheten och ledde till en kraftig
ökning av antalet besökare. Museet är ett av
Sveriges mest välbesökta regionala museer.
Det har normalt öppet årets alla dagar.
Museets vision är att vara ett dynamiskt och
angeläget museum med hög professionalitet
som förmår att ge perspektiv på samtida
frågeställningar. En plats där alla känner sig
välkomna och delaktiga.
Museets inriktningsmål för perioden
2019–2023 är:
•
•
•
•

Värmland har det mest välbesökta, djärva
och angelägna länsmuseet i Sverige.
Vi skapar och driver hållbar regional
utveckling, och bidrar nationellt.
Vi gör kulturarv och kulturmiljöer i Värmland
mer kända och tillgängliga.
Vi är ett museum för alla och främjar
mångfald, och möter våra besökare där de
befinner sig.

Värmlands Museum är sedan 1980 en stiftelse.
Styrelseledamöterna utses av Region Värmland,
Karlstads kommun och Värmlands Museiförening.
Museet nyinvigdes i juni 2019 efter en omfattande ombyggnation. Utställningslokalerna i
Nyrénhuset fick en ny utformning med nya basutställningar och ökad flexibilitet. Lokalerna har
också fått högsta möjliga säkerhetsklassning och
nya möjligheter till reglering av temperatur och
luftfuktighet. Reception och museibutik flyttades
för ett bättre utnyttjande av entréhallen och en
bättre arbetsmiljö.
De nya basutställningarna berättar om Värmland ur olika perspektiv. De skildrar Värmlands
och Karlstads historia, vår gemensamma framtid
– i form av ett ”framtidslabb” – och för de yngsta
finns en lekutställning baserad på Inger och Lasse
Sandbergs böcker. I den äldre museibyggnaden,
Cyrillushuset, finns en ny konstbasutställning med
fokus på Värmland, ett nytt bibliotek och lokaler
för tillfälliga utställningar.
Ombyggnationen har skapat möjligheter till en
utökad och förnyad programverksamhet på
museet. De nya utställningarna skapar fler
besöksanledningar för skolklasser och barnfamiljer.
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Region Värmland och Karlstads kommun har
gemensamt skjutit till de medel som behövs för
att bekosta den höjda hyran för museet.
Värmlands Museum bedriver i samarbete med
tre kommuner säsongsverksamhet på tre platser
i länet. Både Långbans gruv- och kulturby norr
om Filipstad, von Echstedtska gården i Säffle
kommun och Torsby Finnskogscentrum i Lekvattnet ska på olika sätt utvecklas under de
kommande åren. Värmlands Museum ska
också ta beslut om huruvida verksamheten
vid Lesjöfors museum kan införlivas i museets
organisation.
Museets utställningar på fyra orter bildar tillsammans en berättelse om Värmlands historia
och konst. För att uppnå mångfald, flexibilitet
och belysa samtidsfrågor visar museet också
cirka femton tillfälliga utställningar om konst,
foto och kulturhistoria varje år; stora och små,
egenproducerade, samproducerade eller
inhyrda. En ambition är att återkommande visa
uppmärksammade internationella utställningar.
Sedan 2017 betalar Värmlands Museum
utställande konstnärer ersättning enligt MUavtalet.
Värmlands museum arbetar med externt
finansierade tjänster inom arkeologi, byggnadsvård och konservering gentemot olika typer av
uppdragsgivare som myndigheter och institutioner, regioner och kommuner, Svenska kyrkan,
religiösa samfund, företag, fastighetsägare och
privatpersoner.
Offentlig basfinansiering 2021: Statsbidrag
inom samverkansmodellen 7 157 000 kronor,
regionalt verksamhetsbidrag 17 710 000 kronor,
anslag från Karlstads kommun 11 759 000
kronor.
www.varmlandsmuseum.se

Kulturmiljö
Från 2014 gäller fyra nationella kulturmiljömål
som ska vara vägledande för kulturmiljöarbetet
på regional och kommunal nivå:
•

•

•

ett hållbart samhälle med en mångfald av
kulturmiljöer som bevaras, används och
utvecklas
människors delaktighet i kulturmiljöarbetet
och möjlighet att förstå och ta ansvar för
kulturmiljön
ett inkluderande samhälle med kulturmiljön
som gemensam källa till kunskap, bildning
och upplevelser

•

en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till
vara i samhällsutvecklingen

Riksantikvarieämbetet formulerade 2016 en
vision för kulturmiljöarbetet 2030: ”Alla, oavsett
bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på
det kulturarv som format Sverige.”
Visionen innebär att framtidens kulturmiljöarbete är avgörande för ett inkluderande samhälle genom att erbjuda alla:
•
•
•

samtal som utmanar föreställningar
om samhällets utveckling
förutsättningar att förstå samtiden
möjlighet att utveckla samhällsengagemang, tillit och gemenskap

Det finns knappt 70 byggnadsminnen och cirka
110 kyrkliga kulturminnen i Värmland. Av
Sveriges 1 700 riksintressanta kulturmiljöer finns
ett 40-tal i Värmland. Några av de mer välkända
är Eda Skansar, Långbans gruv- och kulturby,
Persberg, Borgvik, Alsterdalen, Ransäter,
Mårbacka och Rottneros. Två av Sveriges 43
kulturreservat finns i Värmland: Juhola finngård
och Krigsflygfält 16 Brattforsheden, som är en
del av nätverket Sveriges militärhistoriska arv.
På regional nivå ansvarar länsstyrelsen för det
statliga kulturmiljöarbetet och myndighetsuppgifterna inom området. Länsstyrelsen ska arbeta
sektorsövergripande och verka för att nationella
mål får genomslag.
Länsstyrelsen ger bidrag till förvaltning och
vård av värdefulla kulturmiljöer och till information och tillgängliggörande. Bidrag ges även till
kommuner för framtagande av
kulturmiljöprogram.
Svenska kyrkan får ersättning från staten för
kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband
med vård och underhåll av kyrkliga kulturminnen.
Ersättningen bidrar till att det kyrkliga kulturarvet
kan bevaras, användas och utvecklas långsiktigt
och hållbart.
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Arkivverksamhet
Föreningsarkivet i Värmland
Föreningsarkivet i Värmland bildades 1949 och
har en av landets mest omfattande och mångfasetterade samlingar inom föreningssektorn.
Sedan starten har arkivet tagit emot arkiv efter
mer än 7 000 värmländska föreningar.
Föreningsarkivet är bland annat medlem av
Folkrörelsernas arkivförbund, Föreningen
Enskilda Arkiv i Mellansverige och Föreningen
Bergslagsarkiv. Arkivet har tre anställda.
Arkivet samlar in, bevarar, vårdar, registrerar
och gör arkivmaterial från föreningslivet tillgängligt för forskning och studier. Det handlar
om skrivna handlingar, trycksaker, fotografier,
bandinspelningar och annan egendom som har
anknytning till de anslutna organisationerna, till
lokala föreningar samt till enskilda föreningsaktiva personer i Värmland. Föreningsarkivet har
cirka 180 medlemsorganisationer. Arkivet tar
dessutom ansvar för arkiv efter upphörda
föreningar utan betalande huvudman.
Arkivet deltar i bred samverkan med andra
arkiv och kultur- och föreningslivet i Värmland.
Offentlig basfinansiering 2021: Statsbidrag
inom samverkansmodellen 449 000 kronor,
regionalt verksamhetsbidrag 830 000 kronor.
Föreningsarkivet i Värmland erhåller också
ekonomiskt stöd från samtliga kommuner i länet.
www.foreningsarkiv.se
Värmlands Företagshistoria
Värmlands Företagshistoria (tidigare Föreningen
Värmlandsarkiv) var det första regionala näringslivsarkivet i Sverige när det grundades 1970.
Föreningen har ingen egen personal, utan har
valt att låta Värmlandsarkiv hantera näringslivsarkivet. Relationen mellan föreningen och
Värmlandsarkiv och Värmlandsarkivs huvudman
Region Värmland regleras i ett särskilt avtal.
Föreningen har till ändamål att främja historiskt
och ekonomiskt inriktad forskning genom
förvaring, vård och tillgängliggörande av arkiv
samt verka för att öka intresset för näringslivets
arkivfrågor. Värmlands Företagshistoria har cirka
14 000 hyllmeter enskilt material som sträcker
sig från de stora bruksbolagens 1500-tal till
Löfbergs och 2000-talet. Föreningen har en egen
styrelse, med representanter från det värmländska näringslivet. Totalt har Värmlands Företagshistoria ett 60-tal medlemmar och deponenter.
Föreningen tar också ansvar för arkiv från företag
vars verksamhet upphört.

Värmlands Företagshistoria är bland annat
medlem av Föreningen Bergslagsarkiv,
Näringslivets arkivråd och Näringslivsarkivens
förening.
Offentlig basfinansiering 2021: Statsbidrag
inom samverkansmodellen 282 000 kronor,
regionalt verksamhetsbidrag 443 000 kronor.
www.varmlandsforetagshistoria.se
Arkivcentrum Värmland
Arkivcentrum Värmland är det övergripande
namnet för de arkivverksamheter som inryms i
Gamla seminariet på Hööksgatan i Karlstad.
Arkivcentrum är inte en juridisk person eller
förening, utan en samverkansform för Värmlandsarkiv (inklusive det tidigare landstingsarkivet),
Värmlands Företagshistoria, Föreningsarkivet i
Värmland och Karlstads kommunarkiv. Arkiven
har också nära samverkan med Värmlands
Släktforskarförening, Karlstad universitet och
andra aktörer kring bland annat programverksamhet och barn- och ungdomsaktiviteter i Arkivcentrum. Arkiven har en gemensam expedition
och forskarsal som normalt besöks av cirka 4 500
personer årligen.
www.arkivcentrumvarmland.se

Regional biblioteksverksamhet
Bibliotekslagen föreskriver att det ska finnas en
regional biblioteksverksamhet som har som syfte
att främja samarbete, verksamhetsutveckling och
kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är
verksamma i länet.
Region Värmlands kulturavdelning har i uppdrag att arbeta med biblioteksutveckling på
regional nivå och stödja folkbiblioteken i Värmland utifrån den av kultur- och bildningsnämnden
fastställda regionala biblioteksplanen. En ny
biblioteksplan för 2021–2024 fastställs våren
2021.
Den regionala biblioteksverksamheten främjar
folkbibliotekens verksamhets- och kunskapsutveckling, samarbete och kvalitet samt initierar
projekt och stimulerar till utveckling av länets
biblioteksverksamhet genom omvärldsbevakning, kommunikation och processledning.
www.regionvarmland.se
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Läs- och litteraturfrämjande
Under 2021 avslutas det treåriga projektet
Värmland läser med stöd av Statens kulturråd.
Projektet har som mål att fler människor i
Värmland ska ha tillgång till ett rikt språk och vill
bidra till att stärka och utveckla läsförståelse
genom ökat läsande. Region Värmlands fortsatta
arbete med läs- och litteraturfrämjande ska
bland annat utgå från projektets slutsatser och
rekommendationer.
Litteraturlivets regionala aktörer ges normalt
stöd bland annat genom plattformarna Värmlands bokfestival och Värmlandsmontern på
Bokmässan i Göteborg.
www.regionvarmland.se

Finansiering av kulturplanen 2021
Statsbidrag 2021

Fördelning av statsbidrag

Statens kulturråd beslutade 2021-01-21 att för
2021 bevilja Region Värmland statsbidrag med
58 645 000 kronor att fördelas i enlighet med
förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet.
Statsbidraget innefattade ett bidrag på
1 743 000 kronor med syfte att främja ett fortsatt
brett utbud av hög kvalitet och god tillgänglighet
till musikverksamhet. Motsvarande bidrag gavs
också 2017–2020, men då i form av en tidsbegränsad satsning vid sidan av ordinarie statsbidrag. För Region Värmland innebär det i praktiken ingen höjning av statsbidraget, däremot har
anslaget permanentats. Bidraget är avsett för
Wermland Opera.
Den återstående höjningen av statsbidraget,
2 090 000 kronor, fördelade sig på tre delar:

Samverkansmodellen innebär att ansvaret för att
fördela statsbidraget, och att göra prioriteringar
mellan olika verksamheter, ligger på Region
Värmland. Enligt kultur- och bildningsnämndens
reglemente ska nämnden besluta om fördelning
av statsbidragen. Till grund för fördelningen ligger
kulturplanens prioriteringar.
Samverkansmodellen gör det möjligt för Region
Värmland att ge statsbidrag till andra och/eller fler
verksamheter än de som tidigare erhållit statsbidrag, så länge dessa verkar inom de sju verksamhetsområden som samverkansmodellen
omfattar.
Statsbidragen för 2021 fördelades av
kultur- och bildningsnämnden 9 mars 2021.
Se regionvarmland.se för mer information
under fliken Politik.

•

Regionen beviljades en statlig uppräkning
för pris- och löneomkostnader på 1,3
procent av grundanslaget, avrundat till
713 000 kronor.

•

Region Värmland fick en permanent
förstärkning med 1,6 procent av statsbidraget, avrundat till 877 000 kronor.
Avsikten är att regionen ska få förbättrade
ekonomiska förutsättningar för att bidra till
att de nationella kulturpolitiska målen
uppnås, samt ges ökade möjligheter till
regionala prioriteringar och variationer.

•

Därutöver förstärktes statsbidraget med
500 000 kronor avsett för Region Värmlands
äskande inom teater-, dans- och musikområdet. Avsikten är att göra kulturen
tillgänglig för fler invånare i hela länet även
utanför tätorter, bland annat genom att öka
kapaciteten för länsteatern (Västanå Teater)
att spela året runt för en bred publik.

Inom ramen för statsbidraget permanentades
satsningen Stärkta bibliotek. Det innebär att
Region Värmlands kulturavdelning även fortsatt
tillförs 1 200 000 kronor mot bakgrund av
regionens prioriteringar och utveckling inom
biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet.
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Kommunal medfinansiering
När det gäller de regionala verksamhetsbidragen
till Wermland Opera och Värmlands Museum har
en samordning med Karlstads kommun skett, för
att respektive finansiärs andel av det totala
regionala anslaget ska vara oförändrad. Det
innebär att Karlstads kommun räknat upp
anslagen med 2,5 procent och därutöver beviljat
museet en höjning med 1 140 000 kronor för att
täcka museets ökade hyreskostnad. Kommunen
har 2021 beviljat Wermland Opera 14 477 00 kr
och Värmlands Museum 11 759 000 kr.
Sunne kommun bidrar 2021 med 700 000 kr till
Västanå Teaters verksamhet. Torsby kommun,
Säffle kommun och Filipstads kommun bidrar
med medel till Värmlands Museums filialer i
respektive kommun. Samtliga kommuner i länet
bidrog 2020 ekonomiskt till Föreningsarkivet i
Värmlands verksamhet och arkivet har förhoppningar om att detsamma ska gälla 2021.

Villkor för statsbidraget
Region Värmland får endast fördela statsbidrag till
verksamheter som också får bidrag från regionen,
kommun eller annan huvudman.
Statsbidraget är villkorat med att verksamheten
ska genomföras enligt vad som framkommer i
den regionala kulturplanen. Väsentliga ändringar
ska snarast meddelas Kulturrådet. Sådana

ändringar kan innebära att bidraget eller en del av
bidraget måste återbetalas.
Region Värmland ansvarar för att statsbidrag
endast fördelas till verksamheter som uppfyller
delmålen i arbetet med förverkligandet av
funktionshinderpolitikens mål.
På webbplatser och i relevant informationsmaterial, till exempel affischer och programblad,
ska det framgå att Statens kulturråd har beviljat
bidrag till respektive verksamhet.
Samtliga verksamheter med statsbidrag har till
Region Värmland intygat att de uppfyller kraven
när det gäller funktionshinderpolitikens mål och
kravet på att Statens kulturråd ska anges som
bidragsgivare.
Mottagarna av statsbidrag ska lämna de underlag som behövs för att Region Värmland ska
kunna uppfylla Kulturrådets anvisningar om
uppföljning och redovisning av hur statsbidragen
till regional kulturverksamhet använts. Region
Värmland ska lämna redovisningen till Kulturrådet
senast 2022-05-12.
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Genomförande och uppföljning
av kulturplanen
Genomförande och uppföljning av kulturplanen
ska bygga på den etablerade modellen och
beskrivs närmare i Värmlands kulturplan.
Kulturplanen bildar underlag för Region
Värmlands interna arbete med verksamhetsplan,
budget samt kriterier för verksamhetsbidrag och
bidragsgivning till projekt och arrangemang inom
kulturområdet.
Kulturplanen bildar dessutom underlag för
arbetet med att skapa regionala samverkansprojekt som bland annat kan komma ifråga för
de tidsbegränsade bidrag till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse som Kulturrådet disponerar inom ramen för samverkansmodellen.

Framtagande av kulturplanen
Till grund för kulturplanen ligger bland annat ett
antal dialogmöten, avstämningar och samtal.
Förslaget är baserat på den nu gällande
kulturplanen 2017–2020, men utifrån en
uppdaterad analys och diskussion kring
förutsättningar, utmaningar och möjligheter.
Ambitionen har varit att åstadkomma ett tydligt
strukturerat och stringent dokument, som framför
allt beskriver den politiska viljeinriktningen.

Dialogprocessen
Den regionala kulturplanen ska enligt förordning
(2010:2012) utarbetas i samverkan med länets
kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Det har
därför varit viktigt att dialogprocessen engagerat
många, och att den innefattat både stora och små
institutioner och organisationer, kulturskaparnas
organisationer, professionella kulturutövare,
ideella aktörer, folkbildning, utbildningsväsendet
och kulturföretagare.
Dialogprocessen utformades utifrån tidigare
erfarenheter av kulturpolitiska dialogmöten, bland
annat när den förra kulturplanen togs fram.
Erfarenheter från andra regioner har också tagits
tillvara. Processens utformning har dessutom diskuterats med bland annat kommunernas kulturchefer, kulturskaparrådet och de verksamheter
som får statsbidrag i samverkansmodellen.
Syftet med dialogprocessen har varit att
identifiera gemensamma ambitioner och
prioriteringar. Fokus har legat på frågeställningar
kring kulturlivets långsiktiga utvecklingsbehov och
målbilder för framtida satsningar. Arbetet har
utgått från frågeställningar som:
•

•
•
•
•
•

•
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Hur vill du att kulturlivet och kulturutbudet i
Värmland ska se ut år 2030? Vad krävs för
att vi ska nå dit?
Vilken kultur önskar du mer av i Värmland?
Varför?
Hur bygger vi vidare på det som redan finns?
Vilka är de stora utmaningarna för
kulturlivet? Vilka är de stora behoven?
Vad kan stat, region och kommuner göra för
att hantera behoven?
Hur kan vi säkerställa att alla ges möjlighet
att ta del av och utöva kultur, oavsett var i
Värmland man bor?
Hur kan vi nå dem som inte deltar idag?

•
•

•
•

Vad kan kulturen bidra med i det regionala
utvecklingsarbetet?
Hur kan vi tillsammans skapa goda
förutsättningar för att Värmland ska bli en
ännu starkare kulturregion?
Hur kan vi utveckla samverkan inom
kulturlivet?
Hur kan vi skapa fler mötesplatser och
arenor för kreativ verksamhet?

Dialogmöten
Dialogmöten för förtroendevalda
Möte mellan företrädare för kultur- och bildningsnämnden och politiska företrädare för
kommunerna, 2019-10-25
Kultur- och bildningsnämnden bjöd in politiska
företrädare och tjänstepersoner från kommunerna
för ett dialogmöte. Fjorton av sexton kommuner
deltog.
Gruppdiskussionerna utgick från tre frågeställningar:
•

•

•

Hur kan kulturen bidra till att möta
framtidens utmaningar och utveckla
Värmland?
Hur kan kommunerna dra större nytta av
regionala angelägenheter? Vilka områden är
särskilt viktiga?
Vilken kultur önskar du mer av i Värmland?

Några av budskapen från gruppen var:
•
•
•

•

•

Återinför kulturbussarna
Satsa på det oväntade och nyskapande
”Det är viktigt med modiga politiker” – den
gemensamma satsningen på Artscape lyftes
som ett exempel
Samverkan mellan kommunerna – och med
regionen – är centralt – Bibliotek Värmland
lyftes som ett bra exempel
Vi måste satsa på kultur i hela Värmland

Workshop i kultur- och bildningsnämnden,
2019-11-13
Workshop utifrån två frågeställningar:
•

Hur kan Region Värmland bidra till ett
varierat kulturutbud av hög kvalitet i hela
länet? Vilka insatser och områden är särskilt
viktiga?

•

Vilka andra politikområden är det mest
angeläget för kulturen att samverka med?

Bland det som lyftes fram fanns bibliotekens roll,
livesändningar av teaterföreställningar, kultur i
skola, de lokala ideella krafterna, arrangörskapet,
kultur och hälsa, det egna skapandets betydelse
och möjligheterna till samarbete med näringslivet.
Workshop i kultur- och bildningsnämnden,
2020-02-04
Workshop utifrån ett utkast till övergripande
struktur för kulturplanen inklusive förslag på tre
kulturpolitiska mål. Frågor som diskuterades:
Fångar vi upp de nationella målen? Vill vi formulera de tre målen annorlunda? Är strukturen tydlig
och logisk? Saknar vi något?
De fyra grupperna var i stor utsträckning nöjda
med hur de nationella målen återspeglades, men
flera framförde att kulturarvet behövde framhävas
tydligare. Flera rubriker upplevdes som otydliga
och det gavs en hel del inspel kring strukturen.

•
•
•

Det här saknar vi i Kulturvärmland
Så här utvecklar vi det som redan finns
Det här kan jag bidra med

Dokumentationen har publicerats på
regionvarmland.se/kultur/kulturplan.
Kultur och hälsa – en konferens för framtiden,
Hagfors, 2019-11-27
Konferensen hade en workshop på eftermiddagen, då de 65 deltagarna delades in
i grupper för diskussioner utifrån frågeställningarna:
•

•

•

Dialogmöten för alla intresserade

Vilka positiva effekter se vi av en ökad
samverkan mellan kultur- och hälsoområdet?
Vilka utmaningar finns det i vardagen för
att utveckla samverkan mellan kultur- och
hälsoområdet?
Hur vill vi att kultur- och hälsoområdet i
Värmland ska se ut år 2030? Vilken
utveckling vill vi se? Vad krävs för att vi
ska nå dit?

Dialogmöte för dig som arbetar inom kulturella
och kreativa yrken, Karlstad, 2019-11-04

Dokumentationen har publicerats på
regionvarmland.se/kultur/kulturplan.

Dialogmötet arrangerades på kvällstid och
samlade cirka 45 personer, som diskuterade
utifrån sex frågeställningar:

Föreningslivet och kulturen – öppet dialogmöte
Karlstad, 2020-02-03

•

•
•
•

•

Hur kan vi bidra till att kulturen får en mer
självklar plats i samhällsdebatten och
samhällsplaneringen?
Hur kan vi tydligare lyfta fram kulturens
positiva effekter?
Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för
fler att våga satsa på kultur som yrke?
Hur kan vi ge alla kulturskapare i Värmland,
oberoende av var man bor, möjlighet att
utveckla sina konstformer?
Vad är det första du skulle vilja göra för att
utveckla kulturlivet i Värmland?

Dessutom fanns två grupper med öppet tema, för
dem som ville diskutera andra frågor.
Engagemanget var stort och förslagen och
synpunkterna som fördes fram var många.
Dokumentationen har publicerats på
regionvarmland.se/kultur/kulturplan.
Kulturparlamentet, 2019-11-12
Kulturparlamentet är en regional mötesplats för
förtroendevalda, tjänstemän och kulturlivet. Ett av
eftermiddagens valbara seminarier utgjordes av
en workshop utifrån tre rubriker:
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Dialogmötet arrangerades på kvällstid. Intresset
var så stort att vi tvingades byta till en större
lokal. Ett 90-tal representanter för kulturens
föreningsliv deltog i de två diskussionspassen.
I samband med anmälan gavs deltagarna
möjlighet att berätta vad de helst ville diskutera
på mötet. Utifrån inspelen formulerades nio frågor
för deltagarna att välja bland:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad behövs för att stärka de ideella
arrangörerna i Värmland?
Vad behövs för att stärka mötesplatserna
för konst och kultur?
Hur kan vi tillsammans utveckla samverkan
inom kulturlivet?
Hur kan det ideella och professionella
kulturlivet hitta bättre samarbetsformer?
Hur kan bidragsgivningen till
kulturföreningarna utvecklas?
Hur kan vi tillsammans ge alla i samhället
möjlighet att ta del av och utöva kultur?
Vad behövs för att stärka kulturföreningarna i
hela Värmland?
Hur kan kulturföreningarna bidra till att lösa
samhällsutmaningarna?

•

Hur kan kulturföreningarna nå ut till dem som
inte deltar i kulturlivet idag?

Därutöver fanns möjligheten att diskutera andra
angelägna frågor, för den som så önskade.
Dokumentationen har publicerats på
regionvarmland.se/kultur/kulturplan.
Etablerade forum som Region Värmlands
kulturstab organiserar eller deltar i
Kulturskaparrådet, 2019-05-06
Region Värmland etablerade 2017 ett särskilt
kulturskaparråd, i samverkan med intresseorganisationen KLYS, Konstnärliga och litterära
yrkesutövares samarbetsnämnd. Kulturskaparrådet består av professionella kulturskapare och
utgör ett viktigt dialogforum för framtagande och
genomförande av kulturplanen.
Vid detta möte diskuterades hur ett dialogmöte
för kulturskapare skulle kunna utformas, vad
syftet borde vara, hur inbjudan kunde formuleras
och hur informationen skulle spridas.
Kulturskaparrådet, 2019-08-26
Vid detta möte fortsatta planeringen av dialogmötet för kulturskapare 4 november. Bland annat
diskuterades vilka frågor som borde stå i centrum
för workshopen på dialogmötet.
Kulturstrategiskt samråd, 2019-09-04
Samrådsträffarna har ersatt de tidigare kulturchefsträffar som Region Värmland administrerat.
Deltagare är Region Värmland kulturstab och
kommunernas kulturchefer eller motsvarande.
Syftet är information och diskussion om
kulturstrategiska frågor i gränssnittet
region/kommuner, till exempel framtagande och
genomförande av Värmlands kulturplan.
På samrådsmötet diskuterades processen för
framtagande av ny kulturplan, med fokus på hur
kommunernas perspektiv skulle säkerställas och
vilka frågor som upplevdes som viktigast för
kommunerna.
Samverkanskonferens, 2019-10-09
De kulturverksamheter som får statsbidrag inom
samverkansmodellen samlas till två årliga
samverkanskonferenser. Vid konferensen
diskuterades den fortsatta processen med att ta
fram kulturplanen.
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Kulturstrategiskt samråd, 2019-12-03
För att kunna möta så många som möjligt av de
kommunala kulturcheferna ordnades två
samrådsmöten, 2019-12-03 och 2019-12-11.
Diskussionen var inriktad på att identifiera de
viktigaste samverkansfrågorna i gränssnittet
mellan region och kommuner.
Kulturskaparrådet, 2019-12-03
Syftet med mötet var att gå igenom dokumentationen från dialogmötet 2019-11-04, och
identifiera de viktigaste frågorna att ta med in i
arbetet med kulturplanen. Kulturskaparrådet
strukturerade materialet under sju rubriker:
•
•
•
•
•
•
•

Synliggöra
Skola / barn och unga
Stöd
Armlängds avstånd
Landsbygd – stad
Mötesplatser
Samordning

Kulturstrategiskt samråd, 2019-12-11
Den samlade bilden efter flera dialogmöten
med kommunala företrädare var att det finns
tre centrala kulturpolitiska samverkansfrågor i
gränssnittet mellan regionen och kommunerna:
•
•
•

Bibliotekssamverkan inklusive läsfrämjande
insatser
Samverkan kring kultur- och musikskolan
och ungas kulturutövande på fritiden
Samverkan kring kultur i skolan samt
subventionssystem eller andra åtgärder för
att skapa mer likvärdiga villkor för skolorna
att ta del av det professionella kulturutbudet
i regionen

Även samverkan kring kulturarvs- och museifrågor, kultur och hälsa och offentlig konst har
lyfts i dialogen.
Övrigt
Därutöver har kulturplanen diskuterats i den
grupp för kulturmiljösamverkan där Region
Värmland, Värmlands Museum och Länsstyrelsen
Värmland möts regelbundet, och i det strategiska
nätverket för kultur och hälsa, där representanter
för Region Värmland, Karlstads kommun och
Karlstads universitet ingår.

Andra etablerade forum i Region
Värmlands regi

Etablerade forum i andra huvudmäns regi

Region Värmlands folkhögskolor, rektorsgruppen,
2019-10-09

Nätverket organiseras av Värmlands Museum
och samlar representanter från större och mindre
museer runtom i länet. Vid detta möte deltog ett
20-tal personer.
Arbetet med kulturplanen presenterades och
framförallt diskuterades utmaningarna och
behoven för museerna i Värmland, och vad
kommuner, regionen och staten kan göra för att
bidra till att hantera dessa.
Deltagarna lyfte bland annat behovet av bättre
möjligheter för skolor att resa till museerna,
oavsett vilken kommun de ligger i. Flera efterlyste
någon typ av resebidrag för att få möjlighet att
resa till museer i andra län och länder för inspiration och erfarenhetsutbyte. Mer samordnad marknadsföring diskuterades, liksom de ekonomiska
utmaningarna – ofta finns projektmedel att söka,
men det är driften och vardagsunderhållet som är
svårast att finansiera.

Kulturplanens funktion och utformning presenterades. Bland annat diskuterades folkhögskolornas viktiga roll utifrån att det bara finns ett fåtal
konstnärliga utbildningar på högskolenivå i
Värmland. Folkhögskolornas lokala samverkan
med kulturlivet och deras roll som arrangör av
kulturevenemang kan utvecklas. Återkommande
regionala möten med kommunerna och regionala
kulturverksamheter efterlystes, bland annat utifrån
det nätverk som Västra Götalandsregionen
organiserar.
Pensionärsrådet samt Rådet för funktionsrätt,
2019-11-29
Råden är organ för överläggningar, samråd och
information mellan företrädare för pensionärsrespektive funktionsrättsorganisationerna och
Region Värmlands styrelse.
Råden höll en workshop utifrån två frågor:
•

•

Vad är det viktigaste Region Värmland och
kommunerna kan göra för att öka
tillgängligheten till kulturarrangemang,
föreställningar, museer, biografer, bibliotek
och kulturbesöksmål?
Vad är det viktigaste Region Värmland och
kommunerna kan göra för att ge fler äldre
och personer med funktionsnedsättning
möjlighet att utveckla och använda sina
kreativa och kulturella förmågor?

Workshopen resulterade i ett stort antal konkreta
förslag, bland annat kring förbättrad kollektivtrafik, lokalanpassning, syntolkning av arrangemang, bibliotekens roll och bidragsformer för
kulturverksamhet i pensionärsföreningar.
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Museer i Värmland, Kristinehamn, 2019-11-06

Folkbildarna i Värmland, 2019-10-15
Folkbildarna organiserar de tio studieförbund som
Region Värmland ger verksamhetsbidrag till.
Arbetet med kulturplanen presenterades.
Diskussionen rörde möjliga utvecklingsområden,
bland annat med fokus på att öka deltagandet
och delaktigheten i kulturlivet. Möjligheten att
skapa en tydligare samarbetsyta gentemot
folkhögskolorna diskuterades också.
Karlstads universitet – Kultur på KAU,
2020-01-16
Gruppen Kultur på KAU utses av rektor och
verkar för att ta tillvara konst och kultur som en
dynamisk kraft inom universitetet. Gruppen bidrar
bland annat till att skapa olika kulturella aktiviteter
och bevaka kulturområdet.
På mötet diskuterades bland annat möjligheterna till fler kulturella samarrangemang, forskningens betydelse, Musikhögskolan Ingesund
som arena och arrangör och möjligheterna att
involvera studenterna i regionens kulturliv i större
utsträckning.

Bidrag från Statens kulturråd

En avbruten process

Statens kulturråd har i uppdrag att främja
regionernas samrådsprocesser med det civila
samhället och de professionella kulturskaparna
inom ramen för kultursamverkansmodellen. De
regioner som tar fram nya regionala kulturplaner
2020 har därför erbjudits att ansöka om
tidsbegränsade bidrag.
Region Värmland beviljades ett bidrag på
120 000 kronor för att stärka samrådsprocesserna med det civila samhället och de professionella kulturskaparna. Bidraget har främst använts
för att genomföra ett dialogmöte för personer
inom kulturella och kreativa yrken 4 november
2019 och ett dialogmöte med föreningslivet 3
februari 2020. Genom stödet från Kulturrådet har
en extern processledare kunnat anlitas för
planering, genomförande och uppföljning.

Ett första utkast till kulturplan togs fram utifrån
skriftliga underlag och dokumentation från
dialogprocessen. Utkastet stämdes av internt
och externt för att kvalitetssäkra skrivningarna
i förslaget. Det skulle skickats på remiss i mars
2020, men arbetet med planen fick temporärt
avbrytas på grund av coronapandemin. Kulturplanen 2017–2020 förlängdes med ett år, och
arbetet med kulturplanen återupptogs hösten
2020.

Resultatet av dialogen
Dialogprocessen har dokumenterats och resulterat i ett omfattande material, som också i delar
legat till grund för ytterligare avstämningar, bland
annat med kulturskaparrådet och kommunernas
kulturchefer.
En del av förslagen som förts fram på dialogmöten är på en detaljnivå som inte är relevant för
kulturplanen, men dessa synpunkter och förslag
kommer att fångas upp i Region Värmlands
fortsatta arbete med att planera för genomförandet av kulturplanen.
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Nya dialogmöten
Två digitala dialogmöten genomfördes kvällstid i
november 2020. Till det första, 16 november,
inbjöds professionella kulturskapare och till det
andra, 17 november, inbjöds företrädare för
föreningslivet.
Dialogen hade fokus på coronapandemin och
dess effekter på kulturlivet. Deltagarna uttryckte
en stor oro för de fortsatta konsekvenserna av
pandemin, både ekonomiskt och för
engagemanget hos publik och föreningsaktiva.
De väckte också en del konkreta förslag på kortoch långsiktiga insatser till stöd för kulturlivet.
10 december 2020 bjöd kultur- och
bildningsnämnden in politiska företrädare för
kommunerna till ett dialogmöte. Deltagarna
poängterade bland annat att kulturens betydelse
för samhället har blivit tydligare under pandemin,
att fortsatt digitalisering är viktigt men ersätter
inte fysiska möten, att den regionala samverkan
behöver stärkas och att Region Värmland har en
central roll i det fortsatta arbetet.

Bilaga 2: Värmlands kulturplan 2022–2025 remissinstanser

Partidistrikt:
C
KD
L
M
MP
S
SD
SIV
V
Kommuner:
Arvika kommun
Eda kommun
Filipstads kommun
Forshaga kommun
Grums kommun
Hagfors kommun
Hammarö kommun
Karlstads kommun
Kils kommun
Kristinehamns kommun
Munkfors kommun
Storfors kommun
Sunne kommun
Säffle kommun
Torsby kommun
Årjängs kommun
Studieförbund:
Arbetarnas bildningsförbund (ABF)
Studieförbundet Bilda
Folkuniversitetet
Ibn Rushd Studieförbund
Kulturens bildningsverksamhet
Medborgarskolan
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV)
Sensus studieförbund
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
Pensionärsorganisationer:
PRO Värmland
SKPF Pensionärerna Värmland
SPF Seniorerna Värmland
RPG Örebro-Värmland

Mottagare av verksamhetsbidrag inom kulturområdet:
Arvika Konsthantverk
Stiftelsen Dalslands kanal
Stiftelsen Erlandergården
Föreningen Norden
Föreningen Värmlandslitteratur
Föreningen Värmländsk Kultur
Föreningsarkivet i Värmland
Gustaf Fröding-sällskapet
Konstfrämjandet i Värmland
Konsthantverkarna Karlstad
Konstnärernas kollektivverkstad (KKV) Värmland
Länshemslöjdsföreningen i Värmland
Mårbackastiftelsen
Rackstadmuseet
Riksförbundet Unga Musikanter Värmland (RUM)
Riksteatern Värmland
SAMSAM
Sveriges Konstföreningar Värmland
Sverok spelhobbyförbundet
Värmlands Filmförbund
Värmlands Företagshistoria
Värmlands Hembygdsförbund
Värmlands Konstförening
Stiftelsen Värmlands Museum
Värmlands Schackförbund
Värmlands Spelmansförbund
Värmländska Författarsällskapet
Västanå Teater
Stiftelsen Värmlandsoperan (Wermland Opera)
Mottagare av flerårigt verksamhetsstöd:
Figurteaterkompaniet
Säffleoperan
Totalteatern
Kulturföreningen Kolonin
Gamla Kraftstationen Deje (Ulleruds teateraktörer)
Mottagare av Region Värmlands projekt- och arrangemangsstöd:
Alma Löv Museum
Arvika konstförening
Duo Danzeros Cirkus- och Teaterproduktion
Form i Värmland
Jo Dance Company
Jäders teater
Karlstads dansförening
Kinship Center
Kompani Nomad

Kultur Bums
Kunskapsteatern
Selma Lagerlöfs litteraturpris
Teater DOS
Världsalltet
Värmdans
Värmlands biografnätverk
Övriga:
Funktionsrätt Värmland
Karlstads universitet
Länsstyrelsen Värmland
RFSL Värmland
Svenska Kyrkan Karlstads stift
Teatercentrum Västra regionen
Visit Värmland
Värmlandsidrotten
Värmlands Konstnärsförbund
Värmlands idéburna
Ax – Kulturorganisationer i samverkan
Ideell kulturallians
KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd)
KRO/KIF Konstnärernas Riksorgansation
Equmeniakyrkan Region Svealand
Sjundedags Adventistkyrkan i Värmland
Vår fru av Rosenkransens församling (Katolska kyrkan)
Agera Värmland
Innovation Park
Rädda Barnen Värmland
Evangeliska Frikyrkan
Handelskammaren Värmland
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INDIVID-FAMILJEOMSORG

Rapport volymer och kostnader placeringar vuxna –
2020/2021
Placeringar institution totalt
Månad
Placeringskostnad per månad
Januari
0
0
Februari
Mars
0
April
0
Maj
96 060
Juni
0
Juli
43 500
Augusti
0
September
0
Oktober
0
November
31 566
December
50 238
Summa
221 364
Januari
90 558
Februari
64 120
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Summa
154 678

Antal placeringar
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
2
2
2
1
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INDIVID-FAMILJEOMSORG

Rapport volymer och kostnader barn och unga –
2020/2021
Placeringar
Placeringar köpta platser totalt
Månad
Placeringskostnad per månad
Antal placeringar
Januari
1 132 865
Februari
1 156 679
Mars
1 167 350
April
712 880
Maj
557 955
Juni
525 700
Juli
478 705
Augusti
379 905
September
397 379
Oktober
387 007
November
368 900
December
390 373
Summa
7 655 698
Januari
412 073
Februari
355 052
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Summa
767 125

12 + (3)
12 + (3)
12 + (3)
12
6
6
6
5
6
6
5
5
5
5

De siffror som står i parentes är individer som placerats och som kommunen har möjligheter att
åter söka pengar från Migrationsverket för. Det finns en begränsad summa för landets
kommuner vilket innebär att kommunen kan ha rätt till att få pengar men om de inte räcker till
alla som sökt kan kommunen få avslag på summan.
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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 2020/2021
Månad
Placeringskostnad per månad
Antal placeringar
April
330 180
Maj
282 410
Juni
273 300
Juli
217 310
Augusti
139 810
September
135 300
Oktober
139 810
November
154 660
December
170 500
Summa
1 843 280
Januari
192 200
Februari
202 828
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Summa
395 028

3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
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Placeringar i konsulentstött familjehem 2020/2021
Månad
Placeringskostnad per månad
Antal placeringar
April
382 700
Maj
275 545
Juni
252 400
Juli
261 300
Augusti
240 095
September
262 079
Oktober
247 197
November
214 240
December
219 873
Summa
2 355 429
Januari
219 873
Februari
152 224
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Summa
372 097

9
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
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Placeringar familjehem 2020/2021
Placeringar familjehem egen regi totalt (inkl. vårdnadöverflyttade)
Månad
Placeringskostnad per månad
Antal placeringar
Januari
274 975
17 (varav 6 tidigare EKB)
Februari
274 975
17 (varav 6 tidigare EKB)
Mars
274 975
22
April
399 223
22
Maj
588 025
22
Juni
541 196
21
Juli
485 472
19
Augusti
501 774
22
September
491 893
21
Oktober
466 440
18
November
465 340
18
December
464 638
18
Summa
5 228 926
Januari
437 890
17
Februari
417 024
15
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Summa
854 914
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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 2020/2021
Månad
Placeringskostnad per månad
Antal placeringar
April
276 935
Maj
456 767
Juni
409 938
Juli
354 214
Augusti
370 516
September
361 879
Oktober
336 426
November
335 326
December
334 267
Summa
3 236 268
Januari
302 241
Februari
281 376
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt
583 617

15
15
14
12
15
14
11
11
11
10
8

Familjehem i egen regi, utfall tkr/mån
305
302
300
295
290
285
281

280
275
270

jan 21

feb 21

mar 21

apr 21 maj 21

jun 21

jul 21

aug 21

sep 21

okt 21

nov 21

dec 21
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Vårdnadöverflyttade placeringar 2020/2021
Månad
Placeringskostnad per månad
Antal placeringar
April
122 288
Maj
131 258
Juni
131 258
Juli
131 258
Augusti
131 258
September
130 014
Oktober
130 014
November
130 014
December
130 371
Summa
1 167 733
Januari
135 649
Februari
135 649
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Summa
271 298

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
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Datum
2021-03-17
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Organ

Kommunstyrelsens
individutskott

Dnr IFO/2020:21

§22

Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken

Ärendet avser

Beslutsunderlag

Utredning enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken, 2021-03-09
Tjänsteutlåtande från handläggare Josefin Borgfors, 2021-03-09

Kommunstyrelsens individutskotts beslut

Konnnunstyrelsens individutskott beslutar att sldcka ärendet till Konnnunstyrelsen för beslut.

Beslutet ska skickas till

Handläggare

Justerandes signatur

