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Sammanfattning 
Länsstyrelserna fick i april 2020 regeringens uppdrag att utifrån 
Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan för vildsvin revidera de regionala 
förvaltningsplanerna. Regeringens uppdrag till länsstyrelserna ligger inom ramen 
för livsmedelsstrategin i syfte att bidra till en ökad livsmedelsproduktion som är 
hållbar och konkurrenskraftig.  
Vildsvinsstammen har ökat i hela landet och även så i Värmland. Detta innebär att 
stammen måste förvaltas mer aktivt än tidigare. Denna förvaltningsplan 
tillsammans med den nationella förvaltningsplanen ger ramar och stöd för 
vildsvinsförvaltningen, men de viktigaste åtgärderna genomförs lokalt i 
samverkan mellan markägare, jägare och andra aktörer. 
Syftet med en regional förvaltningsplan för vildsvin är att tydligt beskriva och 
tidsätta de regionala målsättningarna med vildsvinsförvaltningen och hur resultat 
som färre trafikolyckor och minskade kostnader för skador orsakade av vildsvin 
på jordbruksgrödor och anläggningar kan bli verklighet. Länsstyrelsen förordar 
det adaptiva arbetssättet som beskrivs i den nationella förvaltningsplanen. Det kan 
tillämpas nationellt, regionalt och lokalt och är det arbetssätt som idag exempelvis 
tillämpas inom älgförvaltningen. 
Det vi vet om vildsvinsstammen i Värmlands län vet vi främst utifrån den 
inrapporterade avskjutningen samt de trafikolyckor där vildsvin varit inblandade. 
Avskjutningen av vildsvin i Värmlands län har ökat från 55 djur till 1 629 djur på 
nio år. Från Nationella viltolycksrådet (NVR) kan vi ta del av statistik och kartor 
som visar hur många trafikolyckor med vildsvin som sker och var viltolyckorna 
sker i Värmland. Antalet olyckor har ökat från 43 st 2016 till 94 st 2020, en 
ökning på i genomsnitt 22 % per år. 
Vad det gäller skador orsakade av vildsvin har Jordbruksverket tagit fram statistik 
för år 2014 och 2020. Med hjälp av en enkätundersökning utförd av SCB 
beräknades skadorna för olika grödor, procentuellt och i mängd, för hela landet, 
länsvis och uppdelat på olika viltarter. Resultatet för Värmland visar ett 
skördebortfall orsakat av vildsvin på ca 1-3 % på olika spannmål. 
Eftersom Värmlands län är ett expansionsområde för vildsvin kommer sannolikt 
populationen att öka och breda ut sig ytterligare de kommande åren vilket gör det 
svårt att sätta regionala mål för skador på jordbruket och i trafiken. Nedan följer 
de regionala målen för vildsvinsförvaltningen i Värmland. 

• Avskjutningen ökar årligen med minst 20 % i genomsnitt under planperioden, 
givet att vildsvinspopulationen fortsatt bedöms öka i samma takt.  

• Minst två åtgärder ska genomföras under planperioden för att öka rapporteringen 
av fällda vildsvin i länet till viltdata.se. 

• Afrikansk svinpest har inte förekommit i länet under planperioden.  
• Under planperioden tas en beredskap fram i samverkan mellan aktörer för att 

kunna tillämpas vid utbrott av afrikansk svinpest och andra vildsvinsburna 
sjukdomar i länet. 

• Information om vildsvinsburna sjukdomar och parasiter, och hur man gör för att 
förhindra smittspridning skickas ut årligen till länets jägare. 

• År 2025 har minst två vildsvinsförvaltningsområden/skötselområden bildats i 
länet genom lokala initiativ och lokal samverkan. 

• Skördebortfallet på gröda uppgår till högst 2 % av normal skörd, inkluderat alla 
spannmål fram till nästa statistiska undersökning.  

• Under planperioden har minst en förebyggande åtgärd satts in för att minska 
vildsvinsolyckorna på minst de tre mest olycksdrabbade vägsträckorna i länet. 
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• Antalet viltolyckor med vildsvin är mindre än i genomsnitt 75 st årligen under 
planperioden. 

• Under planperioden etableras kontakter mellan berörda aktörer för att diskutera 
vildsvinskött som livsmedel.  
 

Det finns ett antal åtgärder som kommer att bli viktiga för att nå de regionala 
målsättningarna. Samverkan mellan myndigheter, kommuner, organisationer, 
jägare och markägare samt andra aktörer kommer att vara avgörande. Kampanjer 
för att öka intresset för vildsvinsjakt och för att öka benägenheten att rapportera 
skjutna vildsvin i viltdata kan bli värdefulla. Idag finns inga metoder för att 
inventera täthet av vildsvin men genom avskjutningsstatistik, observationer och 
statistik över trafikolyckor kan vi följa trender över tid. För att begränsa antalet 
trafikolyckor med vildsvin finns en mängd åtgärder som kan sättas in i länet. 
Genom att arbeta med information till jägare och andra som hanterar vildsvin kan 
vi förhindra smittspridning av till exempel Afrikansk svinpest. 
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1 Inledning 
Vildsvinsstammens utveckling i Sverige innebär att den måste förvaltas mer aktivt 
än tidigare. På uppdrag av regeringen ska länsstyrelserna bidra till detta men 
huvudrollerna i vildsvinsförvaltningen har markägare, jakträttshavare och andra 
intressenter lokalt. Beslut om åtgärder i samverkan lokalt har avgörande betydelse 
de närmaste åren.  
Denna förvaltningsplan tillsammans med den nationella förvaltningsplanen1 ger 
ramar och stöd för vildsvinsförvaltningen, men de viktigaste åtgärderna 
genomförs lokalt i samverkan mellan markägare, jägare och andra aktörer.  
De senaste ca 20 åren har vildsvinen etablerat sig, spridit sig och ökat i Värmlands 
län. De är etablerade i södra delen, där också de högsta tätheterna finns, men arten 
förekommer i stort sett i hela länet. Avskjutningen och 
trafikolyckorna har ökat i takt med att populationen 
blivit tätare och etablerat sig i nya områden. 
Vildsvinen förväntas både öka i täthet samt fortsätta 
sprida sig till nya områden med tanke på den 
utveckling vi haft hittills i länet.  
Vi vet en del om hur stora skador vildsvinen orsakar 
jordbruket i Värmland idag tack vare den statistik som 
finns. Dock behövs nya metoder för att systematiskt 
övervaka utvecklingen av skadeläget. Framför oss 
ligger stora utmaningar då Värmland är ett 
expansionsområde för vildsvin och det finns ett stort behov av kunskap, 
samverkan och gemensamma målsättningar för att få till en ändamålsenlig 
vildsvinsförvaltning. 
Den regionala förvaltningsplanen för vildsvin behandlades av 
Viltförvaltningsdelegationen under ett sammanträde den 2 december 2021. Flera 
intressenter uttryckte en oro över vildsvinens snabba tillväxt, de skador vildsvinen 
kan orsaka samt de smittor de kan sprida. Med anledning av detta beslutades att 
viltförvaltningsdelegationen ska se över den regionala förvaltningsplanen under 
2022. 
Denna förvaltningsplan har beslutats av viltförvaltningsdelegationen i Värmlands 
län den 4 januari 2022. 

2 Varför en regional förvaltningsplan för 
vildsvin? 

2.1 Regeringsuppdrag till länsstyrelserna 
Länsstyrelserna fick i april 2020 regeringens uppdrag att utifrån 
Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan för vildsvin revidera de regionala 
förvaltningsplanerna för vildsvin. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska samordna 

1 Nationell förvaltningsplan för vildsvin, Naturvårdsverket 
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redovisningen av förvaltningsplanerna till regeringen (Näringsdepartementet) 
senast den 31 januari 2022.2 
De regionala förvaltningsplanerna ska ha tydliga regionala målsättningar för 
vildsvinsförvaltningen. I arbetet med de regionala förvaltningsplanerna ska lokala 
och regionala aktörer bjudas in att delta.  
Uppdraget gäller Länsstyrelsen i Blekinge län, Dalarnas län, Gotlands län, 
Gävleborgs län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne 
län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, 
Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län. 

 

2.2 Förvaltningen av vildsvin en del av livsmedelsstrategin 
Regeringens uppdrag till länsstyrelserna ligger inom ramen för 
livsmedelsstrategin i syfte att bidra till en ökad livsmedelsproduktion som är 
hållbar och konkurrenskraftig.  
Konsumenter ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna 
och hållbara val. Dessa åtgärder är en del av det så kallade vildsvinspaketet i 
livsmedelsstrategins handlingsplan del 2 (N2019/03241/JL). 
 

2.3 Den nationella förvaltningsplanen är styrande  
Den nationella förvaltningsplanen för vildsvin som Naturvårdsverket tagit fram 
innehåller nationella mål för vildsvinsförvaltningen. Den nationella 
förvaltningsplanen för vildsvin är ett stöd för länsstyrelserna och dess 
viltförvaltningsdelegationer i arbetet med att ta fram regionala förvaltningsplaner. 
De avgörande aktörerna i förvaltningen av vildsvinsstammen är i första hand 
markägare och jakträttshavare, till skillnad mot förvaltningen av älg och 
kronhjort, där myndigheter har ett större ansvar. Samverkan mellan intressenter 
med en roll i vildsvinsförvaltningen ska eftersträvas såväl när förvaltningsplaner 
tas fram som i den löpande förvaltningen.  
Den regionala vildsvinsförvaltningen förväntas bidra till de nationella målen för 
vildsvinsförvaltningen som är: 
2.3.1.1 Resultatmål 

1. År 2025 är antalet trafikolyckor med vildsvin inblandade färre än 3 000 per år.  
2. År 2025 har kostnaderna för vildsvinens skador på jordbruksgrödor halverats och 

är mindre än 500 miljoner kronor per år.  
3. År 2025 har insatserna för att reducera skador på enskilda och offentliga 

anläggningar såsom trädgårdar, idrottsanläggningar och kyrkogårdar, ökat.  
 

2.3.1.2 Åtgärdsmål 
4. År 2025 är svenskt vildsvinskött i större utsträckning än 2019, en del av det kött 

som finns i handeln och som serveras i offentlig sektor. 
5. År 2023 är samverkan mellan förvaltande aktörer etablerad och är ett naturligt 

arbetssätt. 

 
2 Regeringsbeslut 2020-04-09, N2020/01011/DL, Uppdrag att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom 
ramen för livsmedelsstrategin. 
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3 Syftet med planen 
Syftet med en regional förvaltningsplan för vildsvin är att tydligt beskriva och 
tidsätta de regionala målsättningarna med vildsvinsförvaltningen och hur resultat 
som färre trafikolyckor och minskade kostnader för vildsvinens skador på 
jordbruksgrödor och anläggningar kan bli verklighet.  
Förvaltningsplanen uttrycker en viljeinriktning och beskriver hur åtgärder 
regionalt och lokalt ger mer vildsvinskött på bordet, initierar samverkan mellan 
aktörer och bidrar till en hållbar och kontrollerad vildsvinspopulation.  
 

4 Allmänna förutsättningar för 
vildsvinsförvaltning 

4.1 Vem ansvarar för vad?  
I Sverige har vi flera myndigheter som är ansvariga för viltförvaltningen på olika 
nivåer. Naturvårdsverket är den nationella jakt- och viltmyndigheten som har det 
övergripande ansvaret för landets viltförvaltning. Naturvårdsverket beslutar om 
föreskrifter för bland annat jakt, inventering och ersättning för skador som 
orsakats av vilt. Det är Naturvårdsverket som har tagit fram den nationella 
förvaltningsplanen för vildsvin.  
På regional nivå har länsstyrelsen flera olika uppdrag inom viltförvaltningen. Ett 
av länsstyrelsens främsta uppdrag inom viltförvaltningen är att verka för 
samverkan mellan olika intressenter. Viltförvaltningsdelegationen är en del av 
länsstyrelsen som har i uppdrag att bland annat besluta om övergripande riktlinjer 
för viltförvaltningen inom länet. För vissa viltarter har länsstyrelserna fått i 
uppdrag att ta fram förvaltningsplaner. Dessa förvaltningsplaner är vägledande. 
Markägare och jakträttsinnehavare kan använda dessa som en utgångspunkt för 
lokala förvaltningsstrategier och planer.  
Markägaren har huvudansvaret för all förvaltning av sin fastighet. Markägaren 
kan arrendera ut jakten och lantbruket till andra parter, jaktarrendatorerna blir då 
delaktiga i ansvaret för förvaltningen av fastigheten. Svensk jaktlagstiftning säger 
att markägare och jägare har ett gemensamt ansvar för viltförvaltningen. De lokala 
förvaltningsstrategierna och planerna bör därför tas fram i samverkan mellan 
markägare, jordbruksarrendatorer och jägare. 
Det finns dock fler viktiga aktörer på lokal nivå än bara markägare och jägare. 
Kommuner är viktiga intressenter som ägare av mark och anläggningar. 
Kommuner kan även fungera som en företrädare för kommuninvånarna. Inom 
livsmedelskontrollen kan kommuner få en utökad roll genom lagändringar. Från 
och med 2022 kan detaljhandelsanläggningar ges möjlighet att ta emot och sälja 
vildsvinskött direkt till konsumenter. 
 

4.2 Lokalt styrd vildsvinsförvaltning 
Oavsett de nationella och regionala regelverk och planer som nu formuleras finns 
det en insikt om att det är åtgärder på lokal nivå som kommer att vara avgörande 
för om de nationella målen uppnås.  
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Eftersom vildsvinen rör sig över stora områden, kommer åtgärder som görs på en 
fastighet antagligen att påverka grannfastigheterna i mer eller mindre 
utsträckning. I den lokalt styrda vildsvinsförvaltningen är det därför viktigt att 
samarbeta över större områden. Planer och strategier för större områden bör 
innehålla överenskommelser om när och hur jakt och övriga förvaltningsåtgärder 
ska genomföras. De lokala förvaltningsplanerna och strategierna är avgörande för 
hur vildsvinsförvaltningen i praktiken kommer att lyckas.  
Älgskötselområden, ÄSO, är en befintlig och funktionell bas för de lokala 
intressenternas samverkan. Den regionala och lokala vildsvinsförvaltningen kan 
utgå från den befintliga organisationen för älgförvaltning. Ett ÄSO är i dagsläget 
typiskt sett ett väl fungerande lokalt forum för att inventera, planera och 
genomföra åtgärder även med koppling till vildsvinsstammen.  
Vetlandamodellen är ett praktiskt exempel för hur vildsvinsförvaltning kan 
genomföras. Läs mer om den under rubriken ”Övervakning”. 
 

4.3 Lagstiftning  
I Bilaga 3 Vägledning till jaktlagstiftning i den nationella förvaltningsplanen för 
vildsvin redogör Naturvårdsverket för den lagstiftning som är relevant. 
 

4.4 Jakt 
Vildsvinsstammen regleras i huvudsak genom jakt. Det är därför viktigt att 
anpassa jakten på ett sådant sätt så att stammen aktivt regleras och hålls på en 
rimlig och hanterbar nivå. Anpassningen av jakten blir enklare om intressenterna 
gemensamt i ett större område kommer överens om målsättningar och genomför 
samarbete. 
 
4.4.1 Avskjutningen  
Om avskjutningen av vildsvin planeras i förhållande till målbilden och sedan 
utförs i enlighet med planen utgör den det absolut viktigaste styrmedlet. Vilka 
djur som jakten bör riktas mot beror på vilken målsättning man har i området, 
samt vilken tid på året det är. Viktigt att tänka på är att etiken vid avskjutning av 
vildsvin är lika betydelsefull som för annat vilt. 
Är målsättningen att sänka populationen bör avskjutningen inriktas på vuxna 
hondjur. Suggor med smågrisar är fredade under hela jaktåret och den vanligaste 
grisningsperioden (tiden då kultingarna föds) är mellan januari och april. Därför 
bör vuxna suggor huvudsakligen jagas under hösten (september-december) då 
risken att de är kultingförande är som lägst. För att uppnå syftet med en hållbar 
och kontrollerad vildsvinspopulation kan det bli nödvändigt att avskjutningen 
inriktas på en övervägande andel suggor.     
Om målsättningen är att bibehålla alternativt öka vildsvinspopulationen i området 
bör det procentuella uttaget ur stammen vara mindre än tillväxten och en stor 
andel av den totala avskjutningen utgöras av årsungar. 
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4.4.2 Jaktmetoder, allmänt 
Vildsvinen kan jagas på flera olika sätt som svarar mot olika behov. De vanligaste 
jaktmetoderna är åteljakt, jakt med lös hund eller vak- och smygjakt på åkermark.  
Åteljakt bedrivs genom att man med foder lockar vildsvinen till en lämplig plats 
där man sedan kan bedriva jakt. Det finns flera sorters hjälpmedel som kan 
användas för att underlätta jakten, exempelvis timerstyrda spridare, belysning, 
kameror eller mörkerriktmedel. 
Vid jakt med lös hund används oftast ställande eller kortdrivande hundar. Jakten 
är oftast mer effektiv om man är flera så att jakten kombineras med passkyttar. 
Jakten bedrivs genom att hunden släpps för att hitta var i landskapet vildsvinen 
har tagit daglega. I vissa fall väljer vildsvinet att stå kvar och i andra fall väljer 
vildsvinet att fly.  
Vak- och smygjakt på åkermark bedrivs ofta med syfte att jaga och skrämma 
vildsvin från åkrar där de orsakar skada. Jakten bedrivs främst under de perioder 
då grödorna är mest begärliga exempelvis i samband med sådd eller i grödans 
mjölkmognadsfas. 
   
4.4.3 Vildsvin som livsmedel 
Vildsvinskött ska i dagsläget lämnas till en vilthanteringsanläggning om det inte 
ska konsumeras av jägaren. En stor del av vildsvinsköttet konsumeras av jägarna 
själva. Jordbruksverket beräknade att ungefär 15 % av vildsvinsköttet når 
marknaden3. Konsumtionen av viltkött minskar i landet och enligt statistik från 
2017 utgjorde viltköttet (där vildsvinskött ingår) cirka 4 % av landets 
köttkonsumtion4. 
 
4.4.4 Livsmedelsstrategin 
Livsmedelsstrategin syftar bland annat till att mer vildsvinskött ska nå 
konsumenter. Det ska ske genom satsningar på marknadsföring, 
informationsspridning, stärkt kommunikation och samarbete i hela 
livsmedelskedjan. Insatserna kan även omfatta kunskapshöjande åtgärder med 
fokus på förädling av råvaran. Satsningarna riktar sig mot hela den potentiella 
marknaden och inkluderar måltidsupplevelser i hemmet, på restaurang och i den 
offentliga sektorn. Åtgärder kopplade till livsmedelsstrategin bör därför vara en 
del av den regionala vildsvinsförvaltningen. 
 
4.4.5 Provtagning av vildsvinskött 
Vildsvinskött bör alltid provtas och analyseras för trikiner och cesium. 
Provtagning för cesium är dock aktuell endast i vissa län. Om vildsvinsköttet ska 
säljas måste det provtas och analyseras medan det är frivilligt men högst 
rekommenderat vid egen konsumtion.  
 

 
3 Jordbruksverkets rapport 2013:28, Från skog till krog – Vilka hinder motverkar mer vildsvinskött 
på marknaden? 
4 Naturvårdsverkets hemsida: Svensk konsumtion av köttprodukter per person. 
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kottprodukter-konsumtion-per-
person/?visuallyDisabledSeries=e118b5102aea18d9  

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kottprodukter-konsumtion-per-person/?visuallyDisabledSeries=e118b5102aea18d9
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kottprodukter-konsumtion-per-person/?visuallyDisabledSeries=e118b5102aea18d9
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• Trikiner  
Kontroll ska enligt lag utföras på kött från bland annat vildsvin. Trikiner är små 
parasitära maskar som kan infektera flera olika arter av däggdjur, främst rovdjur 
och allätare. En infektion orsakar sjukdomen trikinos. Det är en så kallad zoonos 
vilket innebär att sjukdomen kan smitta mellan djur och människa. Sjukdomen är 
ovanlig i Sverige men kan vid kraftig infektion ha dödlig utgång hos människan.  

Livsmedelsverket subventionerar provtagningen av trikiner med 120 kr per prov 
och cesium med 495 kr per prov fr.o.m. den 1 juli 2021. Det innebär att det 
laboratorie som utför analyserna ansöker om medel från Livsmedelsverket och 
jägaren behöver inte själv söka några pengar.  
 
4.4.6 Direktförsäljning av vildsvin till konsumenter och 

detaljhandelsanläggningar 
Livsmedelsverket har föreslagit ny lagstiftning, som om den förverkligas påverkar 
förutsättningarna för vildsvinsjakt och direktförsäljning av vildsvinskött till 
konsumenter och detaljhandel. Det nya regelverket beräknas som tidigast att träda 
i kraft 2022.  

5 Arbetssätt 
Länsstyrelsen förordar det adaptiva arbetssättet som beskrivs i den nationella 
förvaltningsplanen. Det kan tillämpas nationellt, regionalt och lokalt och är det 
arbetssätt som idag exempelvis tillämpas inom älgförvaltningen.  

 
Figur 1. Den adaptiva förvaltningssnurran – ett arbetssätt för viltförvaltning som syftar till att åstadkomma 
förändring genom anpassning.   

Du vet att det adaptiva arbetssättet har varit framgångsrikt när5  
1. Intressegrupper har blivit engagerade och inblandade i alla delar av projektet.  
2. Framsteg har gjorts i relation till aktuella mål.  
3. Resultat från uppföljning och analys har använts för att påverka beslut.  
4. Utfallet är i linje med gällande lagstiftning. 

 

 
5 Om det adaptiva arbetssättet, SLU och Viltskadecenter, ISBN: 978-91-984193-9-9, Viltskadecenter 2018.  
https://www.viltskadecenter.se/pdfs/en-liten-skrift-om-adaptiv-forvaltning-vsc-enkelsidor.pdf   

 

https://www.viltskadecenter.se/pdfs/en-liten-skrift-om-adaptiv-forvaltning-vsc-enkelsidor.pdf
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6 Kunskap om nuläget 
 

6.1 Möjligheter och utmaningar  
6.1.1 Vildsvinsförekomst i Värmland 
Det vi vet om vildsvinsstammen i Värmlands län vet vi främst utifrån den 
inrapporterade avskjutningen samt de trafikolyckor där vildsvin varit inblandade.  
Genom att kombinera kartor över avskjutning, viltolyckor. Hur stora tätheter vi 
har av vildsvin och hur det ser ut i övrigt är svårt att ge en bild över. Idag saknas 
vetenskapligt framtagna inventeringsmetoder för vildsvin. Det pågår dock en del 
forskningsprojekt vars syfte är att ta fram nya metoder för inventering 
(information om inventering i avsnitt 9.1). 
 
6.1.2 Avskjutning 
Avskjutningen av vildsvin i Värmlands län har ökat från 55 djur till 1 629 djur på 
nio år. De vildsvin som skjuts rapporteras in av jägarna i Svenska 
jägareförbundets databas ”Viltdata”. Utifrån Viltdata kan vi ta fram statistik över 
avskjutningen och följa trenden över tid. Avskjutningsstatistiken per 
jaktvårdskrets bygger på skattningar gjorda av Svenska jägareförbundet utifrån 
den areal som har rapporterats. Som grund för skattningen räknar man med en 
rapporteringsgrad på 40 %. 
 

 
Antal skjutna vildsvin per år i Värmlands län 2011-2020. 

 
Den procentuella ökningen av avskjutningen har de senaste fem åren legat på i 
snitt ca 70 % per år. Skillnaden mellan år har varierat stort från en ökning på 152 
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% från år 2016 till 2017 och en ökning på ca 6 % från 2019 till 2020. Att 
avskjutningen ökar tyder sannolikt på att vildsvinen ökar men också att intresset 
för vildsvinsjakt ökar och att antalet jakttimmar, alltså jaktinsatsen ökat. Den 
mindre ökningen i avskjutningen det senaste året kan möjligen ha med 
coronapandemin att göra men det kan också bero på ett dåligt vildsvinsår med en 
sämre reproduktion i stammen och en högre dödlighet. Den jaktinsats enskilda 
jaktlag och jägare gör kan få stor inverkan på siffrorna då det kan skjutas många 
vildsvin på små ytor där det är tätt med vildsvin. Att vildsvinen som skjuts också 
rapporteras in är avgörande för att få tillförlitliga siffror och för att kunna följa 
trender.  
Hur vildsvinsstammens tillväxt ser ut i Värmland finns inga siffror på men studier 
från Södermanland visade på en årlig tillväxt på 13 %6 och uträkningar baserade 
på avskjutningsstatistik och trafikolyckor gav en nettotillväxt i Sverige på 31 %7. 
Vidare har trafikolyckorna ökat med 22 % i snitt de senaste fem åren i Värmland 
(2021 ej inkluderat). Givet de ökningar per år i avskjutning (70 %) och i antalet 
trafikolyckor (22 %) bör vi kunna anta att tillväxten i Värmland är i paritet med de 
siffror man kommit fram till i andra delar av landet, och troligen i det övre 
spannet. För att ha en viss kontroll på populationen bör ökningen i avskjutningen 
inte ligga alltför långt under den bedömda årliga tillväxten, möjligen något över, 
för att inte få en okontrollerad tillväxt.      
 

 
Bild: Mostphotos 

 
 

6 https://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande2/artpresentation/daggdjur/vildsvin/vildsvinets-
population/, 2021-10-19 09:00 
7 Jansson, G., Månsson, J. & Magnusson, M. 2010. Viltforskning, Hur många vildsvin finns det? 
Svensk Jakt. 4, 86-87. 

https://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande2/artpresentation/daggdjur/vildsvin/vildsvinets-population/
https://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande2/artpresentation/daggdjur/vildsvin/vildsvinets-population/
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Avskjutning av vildsvin per 1000 ha per jaktvårdskrets jaktåret 2019-2020.  

 
6.1.3 Trafikolyckor 
Från Nationella viltolycksrådet (NVR) kan vi ta del av statistik och kartor som 
visar hur många olyckor med vildsvin som sker och var viltolyckorna sker i 
Värmland. Detta ger oss värdefull information för att kunna ta fram regionala 
målsättningar samt för att kunna veta var eventuella åtgärder behövs. 
Naturvårdsverket har satt upp ett nationellt mål som innebär att viltolyckorna med 
vildsvin ska vara färre än 3000 år 2025. Ett regionalt mål för hur många 
vildsvinsolyckor vi anser är rimligt i Värmland behövs för att kunna bidra till det 
nationella målet. Fram t.o.m. november 2021 har 61 vildsvinsolyckor ägt rum i 
Värmland. Något färre än året innan då 71 vildsvinsolyckor skett till och med 
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november. Möjligen kommer vi alltså se en liten minskning av trafikolyckor med 
vildsvin under 2021.  
  

Antal trafikolyckor per år med vildsvin 2016-2020 i Värmlands län. 

  

 
Bild: Mostphotos 
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Trafikolyckor med vildsvin 2016-2020 i Värmlands län (källa nationella viltolycksrådet 
NVR). 

 
6.1.4 Skador orsakade av vildsvin 
Jordbruksverket har tagit fram statistik över skador orsakade av vilt för år 2014 
och 2020. Med hjälp av en enkätundersökning utförd av SCB beräknades 
skadorna för olika grödor, procentuellt och i mängd, för hela landet, länsvis och 
uppdelat på olika viltarter. [1] Statistiken från 2014 var för osäker på grödnivå för 

 
[1] Jordbruksverkets officiella statistik - Jordbruksverket.se  JO16SM1502 

https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik
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Värmlands del. Ur statistiken från 2020 kan vi dock få fram hur omfattande 
vildsvinsskadorna på gröda för Värmland var det året. Resultatet visar att 
skördebortfall på havre var ca 1,6 % p.g.a. vildsvinsskador, vårkorn ca 1,2 % 
skördebortfall och för vårvete ca 2,9 % bortfall. I Värmlands län stod vildsvinen 
för störst skördebortfall på vårvete, de stod för 67,4 % av viltskadorna, älgarna 
17,7 %, kronhjortarna 5,4 %, dovhjortarna 3,4 %. Av de olika viltarterna stod 
vildsvinen för ca 38 % av skördebortfallet på alla spannmål. 
Det görs ingen inventering av skador och det finns inget system för att registrera 
skador orsakade av vildsvin. Dock finns det nyutvecklade metoder för att 
inventera skador (se avsnitt om övervakning 9.1.5 och 9.2) som skulle kunna 
implementeras.  
Sveriges lantbruksuniversitet publicerade en studie 2016 där kostnaderna för 
skador på jordbruk orsakade av vildsvin i Sverige beräknades till över en miljard 
kronor för 2015.8 Studien genomfördes som en enkätundersökning och svar 
erhölls från 3200 lantbrukare. I Värmland skickades 255 enkäter ut (ca 10 % av 
totala antalet brukare i länet) och 152 svarade. Den genomsnittliga kostnaden för 
skador (på skörd, maskiner och för åtgärder) av vildsvin uppgick till ca 2 870 kr 
per brukare. Dock rapporterade 63 % inga skador av vildsvin alls. Kostnaden för 
de brukare med skador blev då ca 43 710 kr per brukare. Dessa kostnader är ca 
hälften av riksgenomsnittet.  

 
Bild: Mostphotos 

 
8 Wild boars and farming in Sweden - an assessment of the costs, Andersson, Hans1 , Gren Ing-
Marie2 , Pettersson Torgny 
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Kostnad per gård i genomsnitt, inkluderar alla gårdar både med och utan skador (SLU 
Gren et. al) 
 

Kostnad per lantbrukare, inkluderar endast gårdar med skador (SLU, Gren et al) 

 
Utifrån utvecklingen i vildsvinspopulationen kan vi förvänta oss att kostnaderna 
för skador på jordbruket har ökat, men någon form av inventering behövs för att 
ge oss kunskap om detta och för att kunna följa upp de regionala målsättningarna.   
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Kostnad per ha, inkluderar endast lantbrukare med skador (SLU, Gren et al) 

 
6.1.5 Vildsvin på tallriken 
För att vi ska kunna sätta mål för hur mycket av vildsvinsköttet i Värmland som 
kommer ut till konsumenter behövs ytterligare kunskap. En undersökning av hur 
stora mängder vildsvinskött som säljs vidare från vilthanteringsanläggningar till 
konsument bör genomföras. Med ny lagstiftning och subventionering av 
trikintester blir det enklare att arbeta och samverka inom detta område framöver. 
Jordbruksverket har beviljat medel för ett antal projekt som ska bidra till att nå 
målen i livsmedelsstrategins vildsvinspaket kopplade till vildsvin som en 
livsmedelsresurs. Bland annat har Svenska Jägareförbundet fått medel för 
projektet ”Glada vildsvinet”, som är en marknadsföringskampanj med en ”food 
truck” som åker runt för att möta människor och bjuder på vildsvinskött. 
 

6.2 Intressenter och roller i vildsvinsförvaltningen  
En mängd olika intressenter har och kan framöver ha en roll i 
vildsvinsförvaltningen. Genom att klargöra vilka intressenter som har en koppling 
till vildsvinsförvaltningen i Värmland kan vi skapa förutsättningar för ett utbyte 
av synpunkter, kunskap och erfarenheter. Samverkan är, som tidigare nämnts, en 
grund för att lyckas med vildsvinsförvaltningen och genom att förtydliga vilka 
aktörer som mer eller mindre påverkas av vildsvinsförvaltningen skapar vi goda 
förutsättningar. 
Nedan följer en lista över de intressenter som bör ha en roll inom 
vildsvinsförvaltningen samt vilken roll de har. Vidare beskrivs vilket intresse de 
har, strategi för hur förvaltningen ska förhålla sig till dem samt på vilket sätt de 
kan arbeta inom förvaltningen.     
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Tabell över intressenter inom vildsvinsförvaltningen samt deras roll 
Aktör Roll Intresse i 

förvaltningen 
Strategi Handlingsplan 

Länsstyrelsen Myndighet Uppdrag, 
utveckla och 
implementera 
hållbar 
förvaltning i 
länet. 

Obligatoriskt 
deltagande. 
Involvera 
veterinär, 
kulturmiljö, 
reservatsförvalt
ning. 

Leder och 
genomför arbetet 
med 
förvaltningsplane
n. Experter tillför 
kunskap. 

Viltförvaltnings-
delegationen 

Del av 
myndighet 

Tillgodose 
intressenter. 

Beslutande 
och/eller viktig 
intressent. 

Kompetensutvec
kling, underlag 
för beslut. 

Jägarnas 
Riksförbund 

Intresseorganis
ation 

Jaktfrågor Dialog, 
involvering 

Möten, 
arbetsgrupp 

Svenska 
Jägareförbundet 

Intresseorganis
ation 

Jaktfrågor Dialog, 
involvering 

Möten, 
arbetsgrupp 

Markägare Privat Fastighetsförvalt
ning. Upplåter 
jakträtt. 

Dialog, 
involvering 

Möten, 
arbetsgrupp 

Jakträttshavare Privat Jakt. Balans i 
vildsvinsstamme
n. 

Dialog, 
involvering 

Möten, 
arbetsgrupp 

Trafikverket 
regionalt 

Myndighet Regionala 
infrastrukturen 
för kommunika-
tioner, minska 
viltolyckor.  

Dialog, 
involvering 

Dialog och 
samverkan om 
åtgärder i 
trafiken. 

LRF regionalt Intresse-
organisation 

Markbruksfrågor Dialog Inhämta kunskap, 
samverkan. 

Sveriges 
jordägarförbund 

Intresse-
organisation 

Företräda 
medlemmar i 
markbruksfrågor 

Dialog Möten, 
arbetsgrupp 

Sveriges 
jordbruksarrendat
orer, SJA 

Intresse-
organisation 

Företräda 
medlemmar i 
markbruksfrågor 

Dialog Möten, 
arbetsgrupp 

Svenska kyrkan Fastighetsägare Förvaltar sina 
fastigheter. 
Kyrkogårdsför-
valtning.  

Dialog Möten, 
arbetsgrupp 

Kommuner i 
länet 

Offentliga 
aktörer, 
fastighetsägare 

Fastighetsförvalt
ning. Skyddsjakt 
i tätbebyggelse. 
Allmänhetens 
behov.  

Dialog, 
samverkan 

Möten, 
arbetsgrupp 

Regionala 
viltolycksrådet 

Samverkans-
organ 

Åtgärder & 
uppföljning av 
viltolyckor på 
regional nivå. 

Inhämta 
kunskap, 
dialog, 
samverkan 

Möten, 
arbetsgrupp 

Polisen regionalt Myndighet Åtgärder & 
uppföljning av 
viltolyckor på 
regional nivå. 

Inhämta 
kunskap, 
dialog, 
samverkan 

Möten, 
arbetsgrupp 

Skogsbolag och 
andra företag 

Privata Minska 
kostnader för 
skador. Jakt 

Inhämta 
kunskap, 
dialog, 
samverkan. 

Möten, 
arbetsgrupp 

Skogsstyrelsen Myndighet Förvaltning av 
Sveriges skog 

Inhämta 
kunskap, 

Möten, 
arbetsgrupp 
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dialog, 
samverkan. 

Universitet och 
högskolor 

Utbildning Forskning Inhämta 
kunskap, 
dialog, 
samverkan. 

Möten, 
arbetsgrupp, 
inhämta kunskap 

Skogs- och 
viltutbildningar 

Utbildning  Inhämta 
kunskap, 
dialog, 
samverkan. 

Möten, 
arbetsgrupp 

Grisföretagare Privat Smittskydd Inhämta 
kunskap, 
dialog, 
samverkan. 

Möten, 
arbetsgrupp 

 
I Bilaga 5 Myndigheter och intresseorganisationer i vildsvinsförvaltningen i den 
nationella förvaltningsplanen för vildsvin redogör Naturvårdsverket för 
intressenter i vildsvinsförvaltningen. 
 

7 Målsättning för vildsvinsförvaltningen 
Eftersom Värmlands län är ett expansionsområde för vildsvin som delvis ligger i 
utkanten av artens utbredningsområde är det svårt att sia om utvecklingen av 
populationen. Sannolikt kommer populationen att öka och breda ut sig ytterligare 
de kommande åren om inte jaktinsatsen ökar drastiskt. Vidare är det svårt att sätta 
regionala mål gällande skador på jordbruket och trafikolyckor, då vi generellt kan 
förvänta oss att de kommer öka i takt med att vildsvinen breder ut sig och ökar 
ytterligare. De regionala målen nedan är satta med förutsättningen att de går att 
följa upp genom att vi faktiskt kan skaffa oss kunskap om de variabler som är 
kopplade till målen. Det finns en övergripande målsättning nationellt om att 
mängden skador som orsakas av vildsvin ska minska. En sådan målsättning bör 
ses som en självklarhet även i Värmland och i denna fråga är också en stor 
majoritet av intressenterna överens. 
Målet som berör skador i jordbruket kan följas upp förutsatt att Jordbruksverket 
återkommande genomför samma typ av undersökning som de gjort år 2014 och år 
2020 i samarbete med SCB. Vi vet inte idag om detta kommer att göras 
regelbundet. Ett annat alternativ är att andra metoder utvecklas och tillämpas för 
att mäta skadorna i jordbruket.  
 
7.1.1 Regionala mål för avskjutningen och rapporteringen av vildsvin i 

Värmlands län 
• Avskjutningen ökar årligen med minst 20 % i genomsnitt under planperioden, 

givet att vildsvinspopulationen fortsatt bedöms öka i samma takt.  
• Minst två åtgärder ska genomföras under planperioden för att öka rapporteringen 

av fällda vildsvin i länet till viltdata.se. 

7.1.2 Regionala mål för förhindrande av smittspridning i Värmlands län 
• Afrikansk svinpest har inte förekommit i länet under planperioden.  
• Under planperioden tas en beredskap fram i samverkan mellan aktörer för att 

kunna tillämpas vid utbrott av afrikansk svinpest och andra vildsvinsburna 
sjukdomar i länet. 
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• Information om vildsvinsburna sjukdomar och parasiter, och hur man gör för att 
förhindra smittspridning skickas ut årligen till länets jägare. 

7.1.3 Regionala mål för samverkan inom vildsvinsförvaltningen i Värmlands län 
• År 2025 har minst två vildsvinsförvaltningsområden/skötselområden bildats i 

länet genom lokala initiativ och lokal samverkan. 

7.1.4 Regionala mål för vildsvinsskador i jordbruket i Värmlands län 
• Skördebortfallet på gröda uppgår till högst 2 % av normal skörd, inkluderat alla 

spannmål fram till nästa statistiska undersökning.  

7.1.5 Regionala mål för trafikolyckor med vildsvin inblandade i Värmlands län 
• Under planperioden har minst en förebyggande åtgärd satts in för att minska 

vildsvinsolyckorna på minst de tre mest olycksdrabbade vägsträckorna i länet. 
• Antalet viltolyckor med vildsvin är mindre än i genomsnitt 75 st årligen under 

planperioden. 

7.1.6  Regionalt mål för att främja vildsvinskött som livsmedel 
• Under planperioden etableras kontakter mellan berörda aktörer för att diskutera 

vildsvinskött som livsmedel.  
 

8 Åtgärder för att nå målen 
Här beskriver vi åtgärder som kan användas för att nå mål nationellt, regionalt och 
lokalt. 

8.1 Samverkan och samarbete 
Ökad samverkan och samarbete på alla nivåer ska främjas i 
vildsvinsförvaltningen. Några tips och exempel: 

• Koordinera jakt i större utvidgade områden. 
• Fokusera på det ni är överens om.  
• Lyssna på varandra och använd öppna frågor som börjar med ”vad…”, ”hur…”, 

”när…”  ”berätta…”. 
• Vad skulle det innebära för dig om vi:  

o Delar information om åtelplatser?  
o Hjälps åt att bemanna åtelplatser?  
o Hjälps åt att övervaka fält vid hög skaderisk?  
o Samverkar vid eftersök vid jakt, omhändertagande av fällt vilt, lokaler, 

transporter till vilthanteringsanläggningar?  
• Vilka kommunikationsvägar fungerar bäst för dig, hur informerar vi varandra 

enklast? 

8.1.1 Rapporteringskampanj 
För att försäkra oss om att så många skjutna vildsvin som möjligt rapporteras in i 
viltdata bör organisationer i samverkan driva en rapporteringskampanj. 
Påminnelser, information och andra olika verktyg kan öka förutsättningarna för att 
jägarna faktiskt rapporterar in de vildsvin som skjuts i större utsträckning och att 
det inte förbises. Kampanjens syfte är att dels göra det enkelt att rapportera, dels 
att det ska ses som en självklarhet att rapportera när man fällt ett vildsvin. 
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8.1.2 Beredskap vid smittspridning   
För att ta fram en beredskap som kan tillämpas vid smittspridning av exempelvis 
afrikansk svinpest behöver berörda aktörer mötas och diskutera olika scenarier 
och hur rollfördelningen ska se ut vid händelse av smittutbrott. Att kombinera de 
olika kompetenser som finns hos olika aktörer och utnyttja de kontaktkanaler som 
finns etablerade kan ha stor betydelse.    
Genom att sprida information till bland annat länets jägare om hur smittspridning 
kan undvikas och vad ett utbrott av afrikansk svinpest kan innebära, kan vi 
förebygga att vi får en smittspridning. Även här är kontaktvägar och kompetens 
hos olika aktörer viktig att utnyttja.  
8.1.3 Åtgärder för att främja vildsvinskött som livsmedel 
Ett arbete inleds under planperioden med att etablera kontakter och skapa möten 
mellan intressenter. Det finns en del goda exempel i landet där aktörer från hela 
livsmedelskedjan medverkar i olika projekt för att främja vildsvinskött som 
livsmedel. Marknadsföring, information och kunskapsspridning är viktiga 
åtgärder för att komma vidare inom detta område. Länsstyrelsen kan bjuda in till 
detta arbete och om det bedöms lämpligt även samordna arbetet. Aktörer som blir 
viktiga att bjuda in är exempelvis kommuner, vilthanteringsanläggningar och 
vildsvinsjägare. 
 

8.2 Exempel på åtgärder för kommuner  
Vildsvin kan ställa till stora skador i tätbebyggda områden. Trädgårdar, 
idrottsplatser, kyrkogårdar, parker och andra grönområden riskerar att bli 
uppbökade. Människor kan uppleva obehag eller rädsla när de stöter på vildsvin 
på promenader och joggingturer. 
Då det innebär stora risker att avlossa skott i tätbebyggda områden, är det viktigt 
att problem förebyggs kontinuerligt med jakt i närområdet utanför tätorten.  
En kommun bör ha eller bygga upp sin beredskap för att förebygga och hantera 
problem med vilt. Utse en ansvarig och bilda en arbetsgrupp för att hantera dessa 
frågor. Oftast behöver representanter från flera kommunala förvaltningar ingå i en 
sådan arbetsgrupp, till exempel från förvaltningar som ansvarar för fastigheter, 
parker, fritid, miljö och kommunikation.  
Kommunen bör etablera kontakt med jakträttshavare i tätortsnära områden 
eftersom vildsvin rör sig över stora områden. Kommunen bör förbereda sig så att 
jägare kan anlitas vid akuta problem. 
Polisen bör involveras eftersom den har ansvar vid trafikolyckor med vilt, vid fara 
för människa enligt §9 Jaktlagen och polisen kan i vissa fall ge tillstånd för 
skottlossning i tättbebyggt område. 
Länsstyrelsen kan ge råd och stöd samt i exceptionella fall ge tillstånd till jakt från 
motorfordon9.  
Kommuner bör förespråka och sprida information om åtgärder som begränsar 
vildsvinsförekomst inne i tätorterna. Sådana åtgärder kan exempelvis vara att 
undvika öppna komposter, plocka bort fallfrukt samt stängsling. 

 
9 Skyddsjakt på myndighets initiativ enligt §7 Jaktlagen. 
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Informera allmänheten på webben, se ett exempel från Degerfors kommun.10 
 

8.3 Åtgärder för markägare och jakträttshavare 
8.3.1 Skriftliga jakträttsavtal 
Skriftliga avtal bidrar till tydlighet om vad som förväntas av jägaren respektive 
markägaren. Vilka förväntningar parterna har och vilka ramar som gäller för 
upplåtelsen. De skriftliga avtalen kan beskriva hur parterna ska agera om skador 
upptäcks, åtling och utfodring, målsättningar för viltförvaltningen, representation i 
skötselområdet eller andra punkter som anses viktiga för de ingående parterna.  
Ta reda på vilka villkor som gäller om marken ingår i ett viltvårdsområde. 
Eventuellt behöver jaktupplåtelsen godkännas av viltvårdsområdet. 
8.3.2 Planerat jakttryck 
Vildsvinen är ett störningskänsligt och läraktigt viltslag. Genom att planera för när 
och med vilken metod jakten ska bedrivas så skapas förutsättningar för att i högre 
utsträckning nå målen om förekomst och skadenivåer.  
Planerna för jakten kan gälla större områden genom exempelvis utformning av 
rekommendationer i ett skötselområde. Det kan handla om att bestämma när 
åteljakt kan intensifieras eller när det är mer lämpligt att jakten styrs till fält med 
begärliga och känsliga grödor. 
Bestäm om, när, var och hur ofta ett område ska ha gemensamma jakter. Bestäm 
även om några förberedande insatser ska göras inför dessa jakter, exempelvis en 
störningsfri period.  
8.3.3 Vildsvinshjälp 
Svenska Jägareförbundet har en tjänst som heter Vildsvinshjälp, dit lantbrukare 
kan vända sig om de behöver hjälp med att jaga vildsvin på fält med växande 
gröda. På lokal nivå, till exempel i ett skötselområde, kan man inspireras av 
modellen och skapa en egen vildsvinshjälp. Exempelvis kan man göra en 
kontaktlista där intresserade personer kan skriva upp sig så att markägare eller 
jakträttshavare kan höra av sig vid behov. För att detta ska fungera 
tillfredsställande behöver arrendekontrakten vara utformade så att det är möjligt 
att ta in externa jägare. 
8.3.4 Jaktkampanjer  
Regionala och enskilda aktörer kan arrangera kampanjer och genom det bidra till 
att öka intresset för vildsvinsjakt och aktuella frågor både hos jägare och 
allmänheten. Kampanjer kan också bidra till att lyfta fram viktiga intressenter och 
organisationer med intressen i vildsvinsjakten och förvaltningen. Det kan 
exempelvis vara medlemsorganisationer, vilthanteringsanläggningar och 
eftersöksjägare. Ett exempel på jaktkampanj var Vildsvinsnatten som Svenska 
Jägareförbundet arrangerade sommaren 2020. 
8.3.5 Åtling och utfodring 
Åtlar är ett viktigt verktyg i vildsvinsförvaltningen. Att åtla innebär att små 
mängder foder sprids ut på en bestämd plats för att locka in vildsvin till platsen 
för att sedan jaga dem där. Fodret ska bestå av naturliga och icke processade 
råvaror som ex. oförädlat spannmål, majs och ärtor. Ofta används en automatisk 

 
10 Vildsvin i tätbebyggt område - Degerfors kommun.  

https://www.degerfors.se/bo-bygga-trafik-och-miljo/miljo--och-halsoskydd/vildsvin-i-tatbebyggt-omrade.html
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foderspridare som portionerar ut en liten mängd foder på bestämda tidpunkter. 
Mängden foder ska vara liten och helst inte bli liggande mer än ett dygn. För att 
åteln inte ska klassas som utfodring ska jakt bedrivas vid den regelbundet. Jakt vid 
skadekänsliga områden bör prioriteras. Under odlingsperioden bör jakten bedrivas 
på odlade fält för att där skapa en skrämseleffekt för att styra bort vildsvinen. 
Under samma period rekommenderas att inte bedriva jakt vid eventuell åtel.  
Utfodring innebär att man lägger ut större mängder foder som stöd för viltet eller 
för att avleda viltet från områden där de kan göra skada. Oavsett syftet med 
utfodringen kan den innebära att populationstillväxten och utbredningen ökar på 
ett sätt som den annars inte gjort. Med anledning av detta bör man inte utfodra 
vildsvin. För att uppnå en hållbar och kontrollerad population bör stammen 
utvecklas utifrån naturliga förutsättningar. 
8.3.6 Möjlighet att besluta om förbud mot utfodring av vilt  
Från den 1 oktober 2021 kan länsstyrelsen besluta om förbud mot eller villkor för 
utfodring av vilt som inte hålls i hägn. Beslut ska endast gälla för begränsad tid 
och i ett begränsat område. Förbud ska kunna fattas för att förebygga eller minska 
risken för trafikolyckor med vilt eller risken för att viltet orsakar allvarliga skador 
på egendom. Länsstyrelsen ska utöva tillsyn över att beslut följs och ha 
befogenhet att besluta om förelägganden om förbudet överträds. Naturvårdsverket 
har i uppdrag att meddela föreskrifter utifrån de nya reglerna. 
8.3.7 Sammanfattning av Åtgärder 

• Underlätta jakt 
o Åtlar. 
o Tekniska hjälpmedel som belysning och mörkersikten. 
o Kantzoner och brynmiljöer som skjutgator. 

 
• Skrämsel/avledning 

o Ljud (skott, signalhorn, vindorgel). 
o Doft (vittring, sköljmedel eller hår på vimplar). 
o Hund (lös eller i band beroende på säsong). 
o Mänsklig närvaro (skrämma, ropa, jaga). 

 
• Stängsel 

o Elstängsel. 
o Gärdesgård. 
o Fårnät/rovdjursavvisande stängsel. 

 

8.4 Åtgärder i trafiken 
Nationella viltolycksrådet (NVR) arbetar för att minska viltolyckorna.  Arbetet 
sker i samverkan mellan de ingående organisationerna, bland andra Polisen, 
länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, Trafikverket, LRF och jägarorganisationerna. I 
varje län finns ett regionalt råd. Inför genomförandet av åtgärder för att styra 
vildsvinens rörelser i landskapet är det viktigt att inte stänga inne vildsvin när man 
bygger viltstängsel. Länsstyrelsens arbete med Grön infrastruktur bör vara en del i 
planeringen för vilt. 
Konkreta åtgärder som kan behandlas av det regionala Viltolycksrådet är till 
exempel röjning av vägkanter, skyltning och vägunderhåll. Eftersom vildsvinen är 
så låga kan även slåtter av gräs i vägkanter krävas på olycksdrabbade platser.   

http://www.viltolycka.se/
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8.4.1 Viltstängsel  
Vägar och järnvägar utgör både vandringshinder och dödsfällor för vilda djur. 
Längs utsatta vägsträckor kan viltstängsel förebygga trafikolyckor. För att hindra 
vildsvin från att ta sig under viltstängslen bör även så kallade faunastängsel sättas. 
Viltstängsel behöver kombineras med säkra passager, som har planerats noggrant 
och placerats där man verkligen har bekräftade viltstråk, för att ge effekt. 
8.4.2 Planskilda faunapassager 
Genom att studera landskapets struktur och viltets rörelser kan lämpliga platser 
identifieras för att bygga broar eller tunnlar där viltet kan passera utan risk för 
olyckor. Både placering och utformning måste noga avpassas efter djurens 
beteende. I all samhällsplanering behöver den gröna infrastrukturen beaktas och 
faunapassager vara en naturlig del i transportnätet. 
8.4.3 Varningsskyltar  
Varningsskyltar för vilt placeras ut där risken för trafikolyckor med vilt är 
förhöjd. Skyltarna kan sitta permanent eller sättas upp vid tillfälligt förhöjd 
olycksrisk. Bilförare tenderar att vänja sig vid vanliga skyltar, vilket gör att 
digitala varnande skyltar som nämns nedan (8.4.5) är att föredra.   
8.4.4 Hastighetsbegränsningar  
Lägre hastighet minskar antalet olyckor och gör att en eventuell kollision får 
mindre allvarliga följder. Varningsskyltar och hastighetsbegränsningar fungerar 
dock bara om vi uppmärksammar och respekterar dessa.   
8.4.5 Rörelsedetektorer  
Försök pågår med ”viltövergångsställen” eller ”faunapassager i plan”. Vid 
öppningar i stängsel placeras rörelsedetektorer som upptäcker vilda djur i 
närheten. Detektorerna kopplas till system som varnar trafikanter för vilt vid 
vägen och uppmanar till sänkt hastighet. Trafikverket har kommit långt i arbetet 
med ett system för detta. 
 

9 Övervakning 
9.1 Inventering av vildsvin 
Till grund för en adaptiv förvaltning krävs någon form av regelbunden inventering 
av vildsvinspopulationens storlek och sammansättning. Det finns ingen officiellt 
fastställd metod för inventering idag. Att rapportera avskjutning till 
Jägareförbundets Viltdata är viktigt för att få fram tillförlitlig 
avskjutningsstatistik. Med hjälp av avskjutningsstatistik går det att följa stammens 
utveckling.  
Naturvårdsverket har i den nationella förvaltningsplanen tagit på sig att ta fram 
metoder för inventering av vildsvinspopulationernas storlek och täthet samt även 
metoder för inventering av skador i jordbruket orsakade av vildsvin. Men för att 
kunna uppskatta stammens storlek och sammansättning bör den regionala och 
lokala vildsvinsförvaltningen, i väntan på Naturvårdsverket, komplettera med till 
exempel någon av de metoder som beskrivs nedan. Sträva efter att samverka 
lokalt, anpassa inventeringen till de egna förutsättningarna och kom överens om 
vilken metod som passar bäst.  
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Efterhand kommer verktyg att tillföras för den regionala och lokala förvaltningen 
av vildsvin. 
9.1.1 Avskjutningsstatistik 
Det är möjligt att följa trender i populationens utveckling under en längre period 
om det finns tillförlitlig avskjutningsstatistik. För ett enskilt år räcker det dock 
inte att använda avskjutningsstatistiken som inventeringsunderlag eftersom den 
inte har en direkt koppling till vildsvinspopulationen. Därför behöver jägarna 
rapportera sin avskjutning till Svenska Jägareförbundets nationella databas 
Viltdata.  
Det finns inget lagkrav på att rapportera avskjutningen av vildsvin men 
länsstyrelsen och jägarorganisationerna kan uppmuntra jägarna i länet att 
rapportera.  
9.1.2 Viltkameror 
Eftersom vildsvinen är svårinventerade har inventeringsmetoder som tar hjälp av 
viltkameror börjat utvecklas. Det finns många fördelar med viltkameror jämfört 
med andra metoder, där en av de viktigaste är att de är lika effektiva under 
dygnets alla timmar, året om.  
Det finns flera studier som pekar på möjligheten att använda jägarnas egna 
viltkameror för att samla in stora mängder data för flera arter på ett 
kostnadseffektivt sätt[1][2]. Det finns en stor potential i att använda information 
från jägarnas viltkameror som sitter uppsatta vid åtlar eller foderplatser för att 
inventera vildsvin. För att den här inventeringsmetoden ska kunna användas 
behöver en metod för att bearbeta informationen från jägarnas viltkameror 
utvecklas[3].  
 Läs om vilka regler som gäller för användning av viltkamera på 

Naturvårdsverkets webbplats. 

9.1.3 Systematisk observation 
Observationer som görs regelbundet och på likartat sätt kan användas för att följa 
förändringar i vildsvinspopulationen över tid. Systematisk observation är en enkel 
metod som kan tillämpas i samband med någon annan aktivitet. Använd till 
exempel de årligen återkommande tillfällen när många jägare är ute i markerna till 
att även göra observationer av vildsvin. Använd älgjakten till att förutom älgobsen 
även göra vildsvinsobservationer. Är älgavskjutningen låg i området behöver ni 
hitta en annan tidpunkt, så att inte vildsvinsobsen går förlorad på grund av att 
älgjakten är för kort eller helt uteblir. Bjud in till samordnad jakt och räkning av 
vildsvin på bestämda datum i ditt område. 
Vid den årliga spillningsinventeringen kan ni passa på att även räkna 
vildsvinsbök.  
Använd flera olika mätningar och jämför förändringarna för att öka säkerheten i 
bedömningen. Räkna ut hur stor förändringen har varit för till exempel  

 
[1] Pfeffer et al. (2017) “Pictures or pellets? Comparing camera trapping and dung counts as methods for 
estimating population densities of ungulates”. Remote Sensing in Ecology and 
Conservation. https://doi.org/10.1002/rse2.67. 
[2] Steenweg et al. (2017) “Scaling‐up camera traps: Monitoring the planet's biodiversity with networks of remote 
sensors.” Frontiers in Ecology and the Environment 15.1: 26-34. 
[3] C. Söder (unpublished) “The potential of camera trapping involving local hunters as national-scale wildlife 
monitoring tool in Sweden”. 

https://www.viltdata.se/
https://www.naturvardsverket.se/regler-viltkamera
https://doi.org/10.1002/rse2.67
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• antal vildsvinsobservationer,  
• skjutna vildsvin och  
• viltolyckor med vildsvin.  

Visar flera mätningar samma förändring har ni fått ett bra mått på 
vildsvinspopulationens förändring.    
Det saknas ännu tillräcklig kunskap för att beräkna populationsstorlek utifrån 
observationer. 
Försök har utförts med att mäta GPS-märkta vildsvins besöksfrekvens i 
”buffertzoner” runt foderplatser. Utifrån dessa mätningar har sedan beräkningar 
gjorts. Till exempel behöver antal observationer inom en cirkel med radien 20 
meter multipliceras med en siffra mellan 4,1–16,1 för att få ett rimligt mått på den 
verkliga populationen. Besöksfrekvensen varierade stort under året, med högst 
frekvens i november månad.11 
Under en treårsperiod gjordes försök i tre län med ”KlövviltsOBS”. Enligt samma 
modell som ÄlgOBS rapporterade jägarna in observationer av alla olika 
klövviltarter som gjordes vid jakttillfällen under hela älgjaktperioden. En 
utvärdering av försöket pågår. Troligen är det svårare att göra rättvisande 
uppskattningar av populationsstorlek utifrån observationer när det gäller 
flocklevande djur som vildsvin än vad som är fallet med älgar.   
9.1.4 Trender i antal trikinprover 
Analyser av inskickade trikinprover tagna på fällda vildsvin görs av ett antal olika 
aktörer i Sverige. Statens veterinärmedicinska anstalt gör en stor andel av 
analyserna och har statistik över antalet prover. I och med att Livsmedelsverket nu 
subventionerar analyserna, kommer det finnas möjlighet att ta del av ytterligare 
statistik över antalet subventioner som ansökts om. Att följa trender i antalet 
trikinprover inskickade från Värmlands län kan vi få ett komplement till övriga 
övervakningsmetoder.   
9.1.5 Vildsvinsbarometern 
Svenska Jägareförbundet bedömer kontinuerligt vildsvinsstammens storlek och 
utbredning, samt skador på grödor och antalet olyckor i trafiken. Barometern kan 
vara ett hjälpmedel för att bedöma om avskjutningen behöver justeras på grund av 
årsvariationer i reproduktionen. 12 
 Hämta aktuell information på Jägareförbundets webbplats och se förändringen.  

9.1.6 Inventering av skador i jordbruket orsakade av vildsvin 
För en adaptiv förvaltning behövs metoder för att mäta och värdera skador i 
jordbruket så att tydliga mål kan sättas och följas upp. 
Jordbruksverket har tagit fram statistik över skador orsakade av vilt för år 2014. 
Med hjälp av en enkätundersökning utförd av SCB beräknades skadorna för olika 
grödor, procentuellt och i mängd, för hela landet, länsvis och uppdelat på olika 
viltarter. [1]  Motsvarande undersökning gjordes under år 2020 och resultatet 
presenterades sommaren 2021.[2]  

 
11 ”Utvärdering av två inventeringsmetoder med hjälp av GPS-märkta vildsvin (”Sus scrofa”), Åkerman, K, 
Uppsala/Grimsö 2012. Finns att hämta på: http://stud.epsilon.slu.se 
12 https://jagareforbundet.se/vilt/vildsvinsbarometern/ 
[1] Jordbruksverkets officiella statistik - Jordbruksverket.se  JO16SM1502 
[2] Publiceringsplan - Jordbruksverket.se  JO0601 Viltskador i lantbruksgrödor 2020 Publiceringsdatum 2021-07-
06 

http://jagareforbundet.se/vilt/vildsvinsbarometern/
https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik
https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik/publiceringsplan
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Kostnadsberäkningar har också gjorts utifrån en enkätundersökning, SLU.[3]  
Jordbruksverket gav år 2010 ut en rapport där man gjort kostnadsberäkningar för 
viltskador på några olika typgårdar i Södermanland.[4] Rapporterna kan ge en 
fingervisning om hur stora kostnader som skadorna leder till och exempel på hur 
beräkningar kan göras. 
På lokal nivå behöver man upprätta samarbete med att övervaka och dokumentera 
skador kontinuerligt. I ett sådant samarbete behöver både jägare och lantbrukare 
engageras. Dokumentation är viktig för att kunna följa upp mål och styra sin 
förvaltning. Sträva efter ett gemensamt arbetssätt i området så att uppgifter från 
flera håll kan sammanställas för utvärdering.     
Att anlita en opartisk, utbildad besiktningsperson för kontroll av slumpvis utlagda 
inventeringsytor (likt ÄBIN) kan vara en lösning vid allvarliga skadeproblem 
(jämför med Vetlandamodellen). 
 

9.2 Vetlandamodellen 
Vetlandamodellen kan användas som en förebild och ett exempel för hur regional 
och lokal vildsvinsförvaltning kan bedrivas. Den ger en bra bild av vildsvinens 
påverkan i ett avgränsat område som till exempel ett älgskötselområde och vilka 
åtgärder som kan behövas där för att uppnå de mål som bestäms.  
Projektet som tog fram Vetlandamodellen initierades 2019 som en följd av 
återkommande problem med vildsvinsskador i Vetlandaområdet. Arbetssättet 
rekommenderas om du behöver ett objektivt sätt att verifiera skador inom ett visst 
område. Vetlandamodellen ger förutsättningar för en fungerande lokal förvaltning 
av vildsvin. 
I Vetlanda hade vildsvinen varit etablerade sedan 1990-talet. Skadorna varierade 
med populationsstorleken över tid. Populationen påverkas av tillgången på foder i 
landskapet, jakttryck och klimat. Efter en period i mitten av 2010-talet då 
skadesituationen varit under kontroll så hade skadorna ökat de senaste åren. Det 
blev då angeläget att med någon form av åtgärd för att minska kostnaderna 
orsakade av vildsvin inom jordbruket. 
Modellen är ett lokalt initiativ och har tagits fram i samverkan mellan intressenter 
som länsstyrelsen, markägare, LRF, Svenska Jägareförbundet och Jägarnas 
Riksförbund. 
Inventering av förekomsten av vildsvinsbök genomförs inom de samverkande 
områdena i samband med spillningsinventering av älg på våren. Förekomst av 
vildsvinsbök som uppkommit efter förra vegetationsperioden inventeras i samma 
ytor som spillningsinventeringen. Resultatet ger en översiktlig bild av hur mycket 
vildsvinsbök som finns i området. Genom att jämföra resultatet från år till år 
fångas efterhand en trend för förekomsten av vildsvinsbök. Genom att jämföra 
med annan statistik, tex. avskjutning, framträder en bild av vildsvinens 
populationsutveckling.  

 
[3] Andersson, Hans and Gren, Ing-Marie and Pettersson, Torgny (2016). Wild boars and farming in Sweden. 
Uppsala: (NL, NJ) > Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish 
University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2016:10 
[4] Swedish Board of Agriculture 2010. Vildsvin. Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket? Report 
2010:26 
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9.2.1 Att tänka på vid planering och genomförande av Vetlandamodellen 

• Länsstyrelsen åtagande och material som länsstyrelsen tar fram 
o Mall för lokal vildsvinsförvaltningsplan (med sammanställning av 

avskjutning). 
o Formulär för rapportering av avskjutning. 
o Fältinventering av skador, 

o 100 timmars arbetstid per år, 
o inventering av vildsvinsskador av förordnad besiktningsperson i 

fält, tre dagar per år, 
o samordning tillsammans med LRF, 
o framtagande av material för inventering som kartor med hjälp av 

GIS och protokoll, 
o förankring av arbetssättet och presentation av resultat för 

Viltförvaltningsdelegationen. 
o Inventeringsinstruktion för inventering av vildsvinsbök (vid 

spillningsinventering), se nedan (utförlig instruktion finns att tillgå). 
 

• LRF:s åtagande 
o Stödjer sina medlemmar i området genom aktivt deltagande och 

delfinansiering. 
o Genomför gårdsinventeringen. 
o Samordnar tillsammans med länsstyrelsen. 
o Beräknar kostnader för vildsvinsskador på gårdsnivå med hjälp av 

konsult. 
 

• Genomför med hjälp av befintliga älgskötselområden, ÄSO 
o Involvera ett eller flera ÄSO inom ett sammanhållet geografiskt område, 

gärna angränsande områden. 
o Genomför samråd. Görs av respektive samverkansområde (ÄSO). 
o Genomför inventering av förekomsten av vildsvinsbök i samband med 

spillningsinventering av älg. 
o Upprätta en lokal vildsvinsförvaltningsplan inom respektive ÄSO. 
o Samla in och sammanställ information om vildsvinsavskjutning inom 

området. 
o Följ upp utvecklingen från år till år. 

 
• Så här inventerar du skador på grödor 

o Inventera på våren innan sådd och återställning av skador. 
o Bestäm ett sammanhängande inventeringsområde av två eller flera 

älgskötselområden. 
o Inventering genomförs av länsstyrelsen och förordnad 

besiktningspersonal. 
o Använd slumpvis utvalda jordbruksblock ur Jordbruksverkets 

blockdatabas (åker och betesmark). 
o Följ inventeringsinstruktionen från Länsstyrelsen och 

besiktningspersonal. 
 

• Uppföljning av skador på grödor inom lantbruksföretag 
o Välj en typgård inom inventeringsområdet. 
o Följa upp påverkan av skador inför skörd. 
o Följa upp vildsvinens påverkan på företagets växtodlingsplan. 
o Följa upp eventuell ytterligare påverkan, som maskinskador, sjukdom 

hos djur.  
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9.3  Läs mer 
Andersson, Hans and Gren, Ing-Marie and Pettersson, Torgny (2016). Wild boars and 
farming in Sweden. Uppsala: (NL, NJ) > Institutionen för ekonomi, Sveriges 
lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, 
Department of Economics ; 2016:10 

A Malmsten, U Magnusson, F Ruiz-Fons, D González-Barrio and A-M Dalin, 2018, A 
serological survey of pathogens in wild boar (Sus scrofa) in Sweden, J Wildliffe 
diseases, Apr;54(2):229-237.  

Naturvårdsverket, Nationell förvaltningsplan för vildsvin, ISBN: 978-91-620-6921-6, 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6926-
1.pdf?pid=26428  

Om det adaptiva arbetssättet, SLU och Viltskadecenter, ISBN: 978-91-984193-9-9 © 
Viltskadecenter 2018.  https://www.viltskadecenter.se/pdfs/en-liten-skrift-om-adaptiv-
forvaltning-vsc-enkelsidor.pdf   

Om vildsvin, Artfakta, https://artfakta.se/artbestamning/taxon/sus-scrofa-scrofa-206041  

Sjukdomar hos vildsvin, Statens veterinärmedicinska anstalt, https://www.sva.se/vilda-
djur/vildsvin/sjukdomar-hos-vildsvin/  

Statistics Sweden 2016. Jordbrukets ekonomi. Available at 
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/JO1901_2014A01J_BR_11_JO02BR1501.pdf  
(accessed June 4, 2016)  

Swedish Board of Agriculture 2010. Vildsvin. Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom 
jordbruket? Report 2010:26 

Trafikverket, Triecol, Aktuell forskning kring åtgärder för att minska viltolyckor i 
trafiken. TRIEKOL | Applied Road and Rail Ecology, https://www.triecol.se.  

Jordbruksverkets officiella statistik - Jordbruksverket.se  JO16SM1502 

https://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande2/artpresentation/daggdjur/vildsvin/vildsvinets-
population/, 2021-10-19 09:00 
 
Jansson, G., Månsson, J. & Magnusson, M. 2010. Viltforskning, Hur många vildsvin 
finns det? Svensk Jakt. 4, 86-87. 

Jordbruksverkets rapport 2013:28, Från skog till krog – Vilka hinder motverkar mer 
vildsvinsköttpå marknaden? 
 
Naturvårdsverkets hemsida: Svensk konsumtion av köttprodukter per person. 
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kottprodukter-
konsumtion-per-person/?visuallyDisabledSeries=e118b5102aea18d9  

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/radioaktivitet-
och-bestralning/radioaktivt-cesium-i-vildsvin-fragor-och-svar 

Regeringsbeslut 2020-04-09, N2020/01011/DL, Uppdrag att genomföra åtgärder i 
vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin. 

https://www.degerfors.se/bo-bygga-trafik-och-miljo/miljo--och-halsoskydd/vildsvin-i-
tatbebyggt-omrade.html 
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https://www.viltskadecenter.se/pdfs/en-liten-skrift-om-adaptiv-forvaltning-vsc-enkelsidor.pdf
https://artfakta.se/artbestamning/taxon/sus-scrofa-scrofa-206041
https://www.sva.se/vilda-djur/vildsvin/sjukdomar-hos-vildsvin/
https://www.sva.se/vilda-djur/vildsvin/sjukdomar-hos-vildsvin/
https://triekol.se/
https://www.triecol.se/
https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik
https://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande2/artpresentation/daggdjur/vildsvin/vildsvinets-population/
https://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande2/artpresentation/daggdjur/vildsvin/vildsvinets-population/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kottprodukter-konsumtion-per-person/?visuallyDisabledSeries=e118b5102aea18d9
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kottprodukter-konsumtion-per-person/?visuallyDisabledSeries=e118b5102aea18d9
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/radioaktivitet-och-bestralning/radioaktivt-cesium-i-vildsvin-fragor-och-svar
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/radioaktivitet-och-bestralning/radioaktivt-cesium-i-vildsvin-fragor-och-svar
https://www.degerfors.se/bo-bygga-trafik-och-miljo/miljo--och-halsoskydd/vildsvin-i-tatbebyggt-omrade.html
https://www.degerfors.se/bo-bygga-trafik-och-miljo/miljo--och-halsoskydd/vildsvin-i-tatbebyggt-omrade.html
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 

Protokoll 2021-12-03 
 
 
§ 10 
 
Sammanträdestider 2022 
Dnr DSN/2021:14     Dpl 00 
 
Gemensam drift- och servicenämnds beslut 

Drifts- och servicenämnden sammanträder: 
 
Fedagen den 25 februari klockan 09:00-11:00 
Fredagen den 13 maj klockan 09:00-11:00 
Fredagen den 23 september klockan 09:00-11:00 
Fredagen den 16 december klockan 09:00-11:00 
  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt nämndens samverkansavtal ska nämnden sammanträda minst fyra 
gånger per år. Nämnden sammanträder i Karlstads kommun om inte 
nämnden bestämmer annat. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2021 
  

Beslutet skickas till 

Samtliga parter i Drift-och servicenämnden 
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 

Protokoll  2021-12-03  

Tid och plats 
2021-12-03, kl. 09:00 – 09:55 
Karlstad CCC och via länk 

Tjänstgörande 
Mattias J Fröding (KD) ordförande 
Lisa Levin (S) (Arvika) tjänstgör för Peter Söderström (S) (Arvika) 
Johanna Söderberg (C) (Eda) 
Göran Adrian (C) (Forshaga) 
Tomas Nilsson (S) (Grums) 
Jens Fischer (OR) (Hagfors) 
Kenth Carlsson (KD) (Hammarö) 
Christina Bertilsson (M) (Kil) tjänstgör för Christian Sjöholm (S) (Kil) 
Torsten Bergstedt (M) (Kristinehamn) 
Tobias Eriksson (S) (Sunne) 
Ola Johansson (M) (Säffle) 
Kjell-Erik Mattsson (S) (Torsby) 
Rolf Emanuelsson (C) (Årjäng) 
Patrik Fornander (M) (Region Värmland) 

Ersättare 
Tomas Pettersson (S) (Hagfors) 

Justerare 
Kjell-Erik Mattsson 

Tid och plats för justering 
Karlstad den 16 december 2021 

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

Nämnd Gemensam drift- och servicenämnd 

Sammanträdesdatum 2021-12-03 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-17 

Datum då anslaget tas ner 2022-01-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Tage Erlandergatan 8, 

Karlstad 

Underskrift  .......................................................................  
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Övriga närvarande 
Viktoria Grännsjö, kommunikatör, Karlstads kommun 
Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, Karlstads kommun 
Peter Jönarp, IT-strateg, Karlstads kommun 
Mikael Borén, IT-chef, Region Värmland från klockan 09:45 

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

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

Justerare  .................................................................................  
 Kjell-Erik Mattsson 
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§ 10 
 
Sammanträdestider 2022 
Dnr DSN/2021:14     Dpl 00 
 
Gemensam drift- och servicenämnds beslut 

Drifts- och servicenämnden sammanträder: 
 
Fredagen den 25 februari klockan 09:00-11:00 
Fredagen den 13 maj klockan 09:00-11:00 
Fredagen den 23 september klockan 09:00-11:00 
Fredagen den 16 december klockan 09:00-11:00 
  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt nämndens samverkansavtal ska nämnden sammanträda minst fyra 
gånger per år. Nämnden sammanträder i Karlstads kommun om inte 
nämnden bestämmer annat. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2021 
  
Beslutet skickas till 

Samtliga parter i Drift- och servicenämnden 
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Information 
Inventering av verksamhetssystem 
Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör Karlstads kommun, informerar. 
 
Verksamhetsplan och budget 2022 
Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör Karlstads kommun, informerar. 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

1(8) 

Adm.nämnden   
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Lövet, Nämndhuset samt deltagande på distans, 
2021-12-02, kl 13:15-13:55 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Ewa Wiklander (L) ordförande  
Åsa Haakman-Felth (S) frånvarande Liselotte Eriksson (S) 
Hans Jildesten (S) frånvarande - 
Linda Brunzell (M)  
  
  
  
Ersättare 
  
  
  
  
 
 

Justerare Linda Brunzell (M)   

Justeringsdag Onsdag 15 december 2021 

Paragrafer §17 - §23 

Datum då anslaget publiceras 
 
Torsdag 16 december 2021 

Förvaringsplats för protokollet 
 
Kommunledningsförvaltningen 

 
 
Övriga deltagare Görel Jernberg lönchef 
 Jenny Alpmyr HR-chef 
 Åsa Wahlgren ekonom 
 Linn Carlsson kommunsekreterare 
 
 
 
 Sekreterare Linn Carlsson 
   
Underskrifter Ordförande Ewa Wiklander 
   
 Justerare Linda Brunzell  
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

2(8) 

Adm.nämnden   
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17   Admnämnd/2021:4 
Ekonomiskt utfall januari-oktober 2021 
 
  
Beslut 
Administrativa nämnden godkänner rapporten för det ekonomiska utfallet 
januari-oktober 2021 
 
 
Sammanfattning 
Efter tio månader lämnar lönecentrum ett överskott på 435 166 kr. 
 
Orsaken till överskottet är att utfallet för övriga kostnader har varit lägre än 
budgeterat. Detta beror till stor del på att medarbetarna har arbetat hemifrån, 
kurser har genomförts via länk samt kostnad för förbrukningsmaterial har varit 
lägre än budgeterat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-17 
Bilaga ekonomiskt utfall jan-okt 2021 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

3(8) 

Adm.nämnden   
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18   Admnämnd/2021:7 
Sammanställning samt analys av enkäter 

Beslut 
Administrativa nämnden godkänner redovisningen av enkäter samt att 
enkätundersökning 2022 kommer ske enligt förslag. 
 

Sammanfattning 
Enkätundersökning har skett i samtliga ingående kommuner. Karlskoga och 
Kristinehamn genomförde undersökningen under maj/juni 2021. I Filipstad 
och Storfors genomfördes undersökningen under oktober månad. 

Beslutsunderlag 
Adm nämnd tjänsteskrivelse 2021-11-10 
Bilaga sammanställning samt analys av enkäter 
Bilaga enkätsammanställning Karlskoga 
Bilaga enkätsammanställning Kristinehamn, Filipstad, Storfors 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

4(8) 

Adm.nämnden   
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19   Admnämnd/2021:6 
Administrativa nämndens mål 2022 
  
Beslut 
Administrativa nämnden godkänner mål avseende 2022. 
 
 
Sammanfattning 
Lönecentrum Östra Värmland har tagit fram mål för 2022. Målen omfattar 
målområdena: 

• Uppdragsgivare 
• Tjänster och service inkl process och teknikutveckling 
• Medarbetarperspektivet 

 
Beslutsunderlag 
Adm nämnd tjänsteskrivelse 2021-11-10 
Bilaga Mål 2022 
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2021-12-02 

5(8) 

Adm.nämnden   
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20   Admnämnd/2021:8 
Internkontrollplan för Lönecentrum 2022 
  
Beslut 
Administrativa nämnden antar förslaget till internkontrollplan avseende 2022. 
 
 
Sammanfattning 
Syftet med internkontroll är att kunna styra, leda och följa upp verksamheterna. 
 
Lönecentrum använder Kristinehamn kommuns mall som innefattar riskanalys 
och baseras på Coso modellen. Internkontrollplanen innehåller de orsaker som 
skulle kunna bli fel vid löneutbetalningar eller som har en stor på verkan för 
den anställde eller arbetsgivaren. Varje risk är bedömd utifrån sannolikhet och 
konsekvenspåverkan. 
 
Frekvens av kontroll kan vara allt från varje månad till stickprov vissa månader. 
Utöver punkter som finns på internkontrollplanen finns inbyggda kontroller i 
lönesystemet, samt att manuella kontroller genomförs av lönekonsulterna inför 
varje lönekörning. 
 
Beslutsunderlag 
Adm nämnd tjänsteskrivelse 2021-11-10 
Bilaga internkontrollplan inkl riskanalys 2022 
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§ 21   Admnämnd/2021:9 
Sammanträdesdagar 2022 för administrativa nämnden 

Beslut 
Administrativa nämnden fastställer sammanträdesdagar för 2022 enligt nedan. 
 

Sammanfattning 
Nedanstående sammanträdesdagar föreslås för 2022: 
 
Torsdag 17 februari kl. 13:15 
Torsdag 14 april kl. 9:00 
Torsdag 1 september kl. 13:15 
Torsdag 17 november kl. 13:15 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-23 
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§ 22    
Lönechefen informerar 

Beslut 
Administrativa nämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Lönechefen informera nämnden om bland annat följande: 
 
E-tjänst för anställda i kommunerna 
Karlskoga är på gång att implementera e-tjänst för anställda i kommunen för 
kommunicering med Lönecentrum. Storfors är också i startgroparna. 
Förfrågan har ställts till Filipstads kommun.  
 
Testgrupp för snabbenkäter 
Lönecentrum testar snabbenkäter som är ett sätt att fånga upp hur exempelvis 
arbetsgruppen mår.  
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§ 23    
Grundläggande granskning – träff med 
kommunrevisionen 
 
 
Kommunrevisionen önskar träffa administrativa nämnden den 13 januari kl. 
13.00. Underlaget från revisionen finns med sammanträdeshandlingarna till 
dagens möte.  
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1 Inledning 
Detta dokument utgör handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt 3 kap. 3 § LSO och för 
räddningstjänst enligt 3 kap. 8 § LSO för Bergslagens Räddningstjänst. 

Innehållet i handlingsprogrammet i form av dess struktur styrs av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps (MSB) föreskrifter och allmänna råd.  

Underlaget till handlingsprogrammet är bland annat hämtat från kommunernas risk- och 
sårbarhetsanalys, statistik från räddningstjänstens insatser samt statistik från räddningstjänstens 
förebyggande arbete. 
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2 Beskrivning av kommunerna 
Bergslagens Räddningstjänst (BRT) geografiska verksamhetsområde omfattar de sex 
medlemskommunerna; Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad, Hällefors, Degerfors och Storfors.  

Befolkningsmängden är cirka 85 500 (2021-06-30) och tillsammans omfattar kommunerna en yta om 
knappt 5 664 km2 och 16 tätorter. Området som Bergslagens Räddningstjänst täcker, samt 
befolkningsmängd och kommunareal, framgår nedan. 

 

 

 

Området, som främst täcks av skog och mark, är en region med blandning av medelstora städer, 
mindre orter samt glesbygdsområden. Stadsregionen Karlskoga och Kristinehamn och i viss mån 
Filipstad har en mer komplex samhälls- och riskbild med inslag av bland annat tätbefolkad 3–8 
våningsbebyggelse, stora industrier, kemisk produktion, vårdanläggningar och publika anläggningar. 
Övriga tätorter i området har ett mindre komplex samhälle och riskbild. Dessa orter domineras oftast 
av någon större industri och har avsaknad av större vårdanläggningar och hotellverksamheter. En 
lång kuststräcka längs Vänern med skärgård som utgör den sydvästra delen av området innebär en 
riskbild som är kopplad till den marina miljön. 

Räddningstjänstområdet är till vissa delar transportintensivt med E18 och stambanan Stockholm–
Oslo i öst-västlig riktning. På kommunikationslederna transporteras mycket stora mängder farligt 
gods. I nord–sydlig sträckning genomlöps området av riksväg 26 samt riksväg 63 med stor belastning 
främst vintertid som transportleder till och från Dalafjällen. I förbundet finns en flygplats i Karlskoga 
och en dammanläggning i Filipstad som båda är klassade som farliga verksamheter, även om 

Karlskoga kommun 30 394 personer 510 km² 

Karlskoga tätort 27 386 personer  
Valåsen/Labbsand 354 personer  

Kristinehamns kommun 24 155 personer 1 384 km² 

Kristinehamn tätort 18 597 personer  
Björneborg 1101 personer  
Bäckhammar 312 personer  
Ölme 205 personer  

Filipstads kommun 10 479 personer 1 712 km² 

Filipstad tätort 6248 personer  
Lesjöfors 736 personer  
Nykroppa 721 personer  
Persberg 200 personer  

Degerfors kommun 9 599 personer 434 km² 

Degerfors tätort 7281 personer  
Svartå 468 personer  

Hällefors kommun 6 856 personer 1 151 km² 

Hällefors tätort 4459 personer  
Grythyttan 805 personer  

Storfors kommun 3 980 personer 473 km² 

Storfors tätort 2066 personer  
Kyrksten 263 personer  
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Karlskoga flygplats numera är en allmänflygplats som främst nyttjas av två flygklubbar. Centralt i 
Kristinehamn ligger också en av Vänerhamns största terminaler för styckegodshantering, bulkgods 
och trävaror.  

I området finns också 15 verksamheter (nio i Karlskoga, fyra i Kristinehamn och en vardera i Hällefors 
och Degerfors) som omfattas av krav enligt den så kallade Seveso-lagstiftningen. 
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3 Styrning av skydd mot olyckor 
Kommunens uppdrag är i grunden sex stycken i LSO:  

• Tillsyn av den enskildes ansvarstagande (5 kap 1§)  

• Underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen genom rådgivning, 
information med mera (3 kap 2§)  

• Sotning och brandskyddskontroll (3 kap 4§)  

• Genomföra räddningsinsatser (3 kap 7§)  

• Lära och utvecklas genom att undersöka olycksorsak och insatsers genomförande (3 kap 10§) 

• Samordna verksamheten enligt lagen (1 kap 6§, 3 kap 1§)  

Samordningsansvaret skiljer sig från de övriga uppdragen i lagen, då det syftar på fler än de olyckor 
som föranleder räddningsinsatser. Här avses att kommunerna ska ta ett bredare grepp om skyddet 
mot oönskade händelser och även inkludera sådant som inte uppfyller räddningstjänstkriterierna, 
som fallskador, klämskador, cykelolyckor, halkolyckor med mera. Direktionen ansvarar enligt en 
förbundsordning för räddningstjänst i medlemskommunerna Degerfors, Karlskoga, Hällefors, 
Kristinehamn, Storfors och Filipstads kommuner i enlighet med vad som åligger kommunerna enligt 
LSO. Huvudansvaret för samordning av kommunernas arbete med skydd mot olyckor ligger dock kvar 
i respektive kommun (LSO 1 kap 6§, 3 kap 1§). BRT:s verksamhet styrs av en för 
medlemskommunerna gemensam direktion.  

Utöver uppdraget inom LSO ska direktionen också svara för tillståndsgivning och tillsyn enligt Lag (SFS 
2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (förkortas LBE) samt i tillämpliga delar för 
kommunernas uppgifter enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor.  

Handlingsprogrammet är ett av flera program och policyer inom BRT.  

Då handlingsprogrammet är ett övergripande flerårigt, politiskt styrdokument är det inte lämpligt att 
i detalj låsa BRT:s verksamhet i alltför detaljerade beskrivningar.  

Arbetet med handlingsprogram från 2022 har till största del varit en omarbetning av 
handlingsprogrammet från 2020 i syfte att leva upp till MSB:s föreskrift om handlingsprogram. 
Förslag till inriktningsmålen i handlingsprogrammet har arbetats fram av den gemensamma 
direktionen och utgår från samtliga kommuners förutsättningar och behov.  

Handlingsprogrammet i sin helhet är beslutad av direktionen. Detta handlingsprogram utgör en 
omarbetning och uppdatering av handlingsprogram 2020–2023 utifrån MSB:s föreskrift om 
handlingsprogram.  

Uppföljning av verksamhetens inriktningsmål återfinns i BRT:s tertialrapporter och årliga bokslut. 
Verksamheten följs också upp genom direktions plan för intern kontroll samt av BRT:s revisorer.  

Olycksundersökningar enligt 3 kap. 10 § LSO Enligt LSO ska kommunen efter avslutad räddningsinsats 
undersöka olycksorsak, olycksförlopp och hur räddningsinsatsen genomförts. Undersökningen ska 
göras i skälig omfattning. Bestämmelsen finns i 3 kap 10 §. Varje insats dokumenteras i en 
händelserapport enligt en nationell mall. Den som varit räddningsledare vid insatsen rapporterar sin 
bedömning av orsaker till olyckan, olycksförloppet, faktorer som påverkat skadeutvecklingen samt 
hur insatsen genomfördes. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tar del av samtliga 
händelserapporter. Finns oklarheter i orsak, förlopp eller hur insatsen genomfördes kan en fördjupad 
olycksundersökning genomföras. Kriterierna för en fördjupad olycksundersökning är att man kan 
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förvänta sig att det finns något att lära av undersökningen, samt att de resurser som undersökningen 
kräver står i proportion till de erfarenheter man förväntas göra. Beroende på olycka och insats kan 
fokus på olycksorsak, olycksförlopp och räddningsinsatsen variera. På begäran av Polisen eller 
Åklagarmyndigheten upprättar Räddningstjänsten sakkunnigutlåtanden beträffande brand- och 
rökspridning. Räddningstjänsten deltar vid behov i Polisens tekniska undersökningar av brandplatser, 
dels för eget lärande, dels för att bistå Polisen med kunskap om brandförlopp och brandspridning. 
När en insats varit ovanligt omfattande, eller när det kan misstänkas att allvarliga misstag begåtts 
under insatsen anlitas annan räddningstjänst eller myndighet för att genomföra undersökningen. 
Genom att studera händelserapporterna och genomföra fördjupade olycksundersökningar skapas 
underlag för att minska antalet olyckor och minska konsekvenserna av de olyckor som inträffar. 
Samverkan med och erfarenhetsåterföring till berörda verksamheter är mycket viktigt. Exempel på 
sådana verksamheter är kommunala förvaltningar, fastighetsägare, företag, Trafikverket, Polisen och 
andra myndigheter. Detta är ett område som kan utvecklas, inte minst inom kommunerna. BRT 
verkar för att utvecklingen av lärande från inträffande olyckor ska leda till att fler drar nytta av BRT:s 
lärdomar. 
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4 Risker 
Detta kapitel beskriver översiktligt de risker som finns i de kommuner som ingår i Bergslagens 
Räddningstjänst och som kan föranleda en räddningsinsats. Underlaget utgörs till största delen av 
statistik utifrån inträffade händelser från 2010 fram till 2020 men material har även inhämtats från 
respektive kommuners risk- och sårbarhetsanalyser samt nationella data från exempelvis MSB, 
Trafikverket, Socialstyrelsen, SKR med flera.  

4.1 Övergripande beskrivning 
Bergslagens Räddningstjänst geografiska verksamhetsområde omfattar de sex medlemskommunerna 
Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad, Hällefors, Degerfors och Storfors. Området är en region med 
blandning av medelstora städer, mindre orter samt glesbygdsområden.  

Stadsregionen Karlskoga och Kristinehamn och i viss mån Filipstad har en mer komplex samhälls- och 
riskbild med inslag av bland annat tätbefolkad 3–9 våningsbebyggelse, stora industrier, kemisk 
produktion, vårdanläggningar och publika anläggningar.  Övriga tätorter i området har ett mindre 
komplext samhälle och riskbild. Dessa orter domineras oftast av någon större industri och har 
avsaknad av större vårdanläggningar och stora publika anläggningar.  

En lång kuststräcka längs Vänern med skärgård som utgör den sydvästra delen av området innebär 
en riskbild som är kopplad till den marina miljön.  

Räddningstjänstområdet är till vissa delar transportintensivt med E18 och stambanan Stockholm–
Oslo i öst-västlig riktning. På kommunikationslederna transporteras mycket stora mängder farligt 
gods. I nord–sydlig sträckning genomlöps området av riksväg 26 samt riksväg 63 med stor belastning 
vintertid som transportleder till och från Dalafjällen  

Totalt finns det i förbundets geografisk yta 15 verksamheter som klassas enligt LSO (2003:778) 2 kap 
§4 som farlig verksamhet varav tio också hamnar i högre nivå enligt SevesoIII-direktivet.  Övriga 
farliga verksamheter enligt 2 kap §4 utgörs av flygplats i Karlskoga, dammanläggning i Filipstad samt 
bergtäkter i Karlskoga och Kristinehamn.  

En expanderande hamn med transport av farligt gods finns i Kristinehamn. 

 

Antalet räddningsinsatser totalt som gjorts inom Bergslagens Räddningstjänst är fördelade enligt 
diagrammet nedan. Totalt hanterar Bergslagens Räddningstjänst cirka 1400 räddningsinsatser per år. 
2018 ökade antalet insatser något på grund av den torra sommaren och ett stort antal bränder i skog 
och mark samt även, motsägelsefullt nog översvämningar och stormrelaterade händelser. De två 
följande åren, 2019–2020, minskade antalet insatser, till största delen beroende på 
Coronapandemin.  
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Trenden visar på att antalet räddningsinsatser minskar generellt över tid och en förklaring till detta 
kan vara att SOS Alarm genom sina räddningsåtgörare (RÅ) har nyanserat intervjubedömningen och 
bättre tolkat de kriterier för räddningstjänst som gäller enligt LSO. En annan förklaring tycks vara att 
antalet utryckningar på automatiska brandlarm ej brand har minskat något trots att antalet 
larmanläggningar ökar vilket kan bero på att larmsystemen blir mer tillförlitliga och skötseln av 
anläggningarna bättre, tidigare år stod automatiska brandlarm för cirka en tredjedel av totala antalet 
larm och idag är det cirka en fjärdedel.  

Ser man till antalet insatser per kommun så är trenderna något olika. I Kristinehamn och Hällefors är 
trenden en liten ökning av antalet larm över tid där det för Kristinehamns räkning beror på fler 
IVPA/sjukvårdslarm än tidigare medan man för Hällefors inte kan dra några slutsatser då varianserna 
inte är så stora. I Karlskoga är det ganska oförändrat över tid. I Degerfors är trenden en liten 
minskning av antal larm över tid och slutligen i Storfors och Filipstad är trenden en kraftig minskning 
av antalet larm över tid vilket till största delen beror på förändring av kriterier för att åka på 
IVPA/sjukvårdslarm. 
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De vanligaste typolyckorna i Bergslagens Räddningstjänst, förutom automatiska brandlarm, är 
Trafikolycka, IVPA/sjukvårdslarm och Brand i byggnad. I cirkeldiagrammet nedan åskådliggörs en 
sammanfattning av typhändelserna mellan 2016–2020 (händelserapporterna till MSB förändrades 
2016 vilket förklarar varför inte 2010–2020 valts som i fortsatta redovisningar). 

 

 

I diagrammet nedan sammanfattas antal insatser per olyckstyp mellan åren 2016–2020 där man 
tydligt kan se en effekt av flyktingströmmen 2015 där antalet automatiska brandlarm ökade på grund 
av de många boenden som uppstod i samband med flyktingströmmen, åren därefter minskar antalet 
automatiska brandlarm. En annan tydlig effekt är att olyckstypen övrigt ökar fram till 2018 för att 
därefter återigen minska vilket beror på flera saker där de största faktorerna är att detta år inträffade 
många översvämnings- och stormrelaterade händelser samt att Bergslagens Räddningstjänst 
hanterade många hisslarm.  
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4.1.1 Olyckor som inträffar sällan 
Riskanalysen för handlingsprogrammet omfattar även en kvalitativ del, som behandlar de stora 
olyckor eller stora oönskade händelser som inträffar mer sällan. Dessa behöver inte nödvändigtvis 
innebära en räddningsinsats för räddningstjänsten, men beaktas eftersom de kan ha en påverkan på 
räddningstjänstens förmåga att genomföra räddningsinsatser eller det kan förväntas att 
räddningstjänsten har en viktig roll i hanteringen av händelsen. Vissa av riskerna kan innebära ett 
stort antal samtidiga räddningsinsatser eller omfattande räddningsinsatser. I riskanalysen analyseras 
ett antal scenarier som kan tänkas inträffa som skulle få påverkan på Bergslagens Räddningstjänsts 
geografiska område. Dessa scenarier framgår i nedanstående tabell. 

 

Scenario Sannolikhet Konsekvens Trend 

Brand med omfattande personskador Låg Stor Oförändrad 

Brand med omfattande egendomsskador Hög Liten Oförändrad 

Komplicerade utsläpp av farliga ämnen Hög Medel Oförändrad 

Omfattande kommunikations- & transportolyckor Medel Medel Ökande 

Extremt väder Hög Medel Ökande 

Översvämning i samband med höga flöden eller skyfall Hög Stor Ökande 

Omfattande skogsbrand Hög Medel Ökande 

Dammbrott Låg Stor Oförändrad 

Störningar i samhällsviktiga funktioner Hög Stor Ökande 

Anlagd brand Hög Liten Ökande 

Social oro Hög Medel Ökande 

Terror Låg Medel Ökande 

Händelser i publika lokaler eller i samband med evenemang Medel Liten Oförändrad 

Olycka i svårtillgängligt område Hög Liten Ökande 

Krig Låg Stor Ökande 

Flera samtidiga större händelser Medel Medel Ökande 

Större sjukdomsutbrott Medel Stor Ökande 

 

Dessa händelser kan sammanfattas i att de ofta är komplexa händelser som har stort ledningsbehov 
och i vissa fall även kräver omfattande materiella och personella resurser, i vissa fall över lång tid. 

 

4.2 Brand i byggnad 
Under de undersökta åren hanterade Bergslagens Räddningstjänst årligen cirka 140–170 bränder i 
byggnader. Fördelningen av de inträffade bränderna redovisas i cirkeldiagrammet nedan.  
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De flesta bränderna (56%) inträffar i vanliga bostäder och sprider sig inte utanför brandcellsgränsen. 
Det vanligaste startutrymmet vid dessa bränder är köket och att skadeutbredningen blir relativt liten 
med rök- & sotskador i startutrymmet.  

Gruppen Övrigt har också en stor andel men det beror på att den är så övergripande och täcker in 
väldigt många olika typer av verksamhet och miljöer, här finns exempelvis bränder i 
sopsorteringsbyggnader likväl som alla bränder i industriverksamhet, lantbruk, kontor/förvaltning 
med mera, att tydliga orsaker och samband inte med enkelhet kan härledas. 

Gruppen Skola har en förhållandevis stor risk för brand i byggnad men i de flesta fall handlar det om 
väldigt små bränder som upptäcks tidigt, exempelvis brand i papperskorg på toalett, och det finns ett 
bra uppföljningsarbete samt brandskyddsförebyggande arbete på denna typ av verksamhet. 

Gruppen Hotell-/pensionat har relativt många inträffade händelser vilket troligen beror på att 
flyktingströmmen som inträffade 2015 ökade antalet verksamheter men även belastningen på dessa 
verksamheter och man kan tydligt se en ökning av inträffade bränder mellan åren 2016–2018. 

Gruppen Fritidshus är den typ av objekt där skadeutbredningen blir som störst beroende på att 
denna typ av byggnad ofta ligger långt från brandstationerna och ofta avsides vilket gör att branden 
inte uppmärksammas i tid för åtgärd. 

 

4.3 Brand utomhus 
Bergslagens Räddningstjänst består till stora delar av skogsmark och årligen inträffar mellan 60–70 
bränder i skog och mark. Sommaren 2018 inträffade totalt 100 bränder i skog och mark varav två var 
av mer omfattande karaktär där släckningsarbetet pågick i mer än fyra dygn. På fyra av BRT:s åtta 
brandstationer finns förstärkningsutrustning för att kunna hantera mer omfattande bränder i skog 
och mark. 

Andra bränder utomhus som är vanligt förekommande är brand i fordon, årligen ca 50–60 bränder, 
där den vanligaste orsaken är anlagd och annan brand (företrädesvis containerbränder), årligen 30–
40 bränder som även denna typ vanligen är anlagd. 
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4.4 Trafikolycka 
Trafikflödet genom BRT:s geografiska yta är mycket stort där den största trafikmängden finns på E18 i 
öst-västlig riktning, riksväg 26 i nord-sydlig riktning och riksväg 63 i öst-västlig riktning. Drygt 1/3 av 
alla trafikolyckor inträffar på dessa tre vägar. Trafikolycka är en av de vanligaste typolyckorna som 
Bergslagens Räddningstjänst larmas på (15% av alla händelser) och över åren är antalet händelser 
relativt konstant, undantaget är för året 2020 där en kraftig nedgång märktes vilket troligtvis var en 
effekt av minskat resande under pandemin.  

Med tanke på att antalet fordon på vägarna ökar borde även antalet trafikolyckor öka men det som 
troligen motverkar denna utveckling är att vägarna blir säkrare och att genomsnittshastigheten 
minskar (övervakning med hjälp av fartkameror). Dessutom har bilarna blivit säkrare vilket medför 
att konsekvenserna av inträffade olyckor blir mildare ur ett skadeutfallsperspektiv. 

Under dygnets timmar inträffar flest trafikolyckor mellan klockan 14:00-18:00 (cirka 30 %) men alla 
timmar på dygnet har inträffade olyckor. Det går inte heller med enkelhet att säga vilka veckodagar 
som är överrepresenterade av olyckor då det är ganska jämnt utspritt, statistiskt tycks söndagar ha 
något lägre antal inträffade trafikolyckor jämfört med övriga dagar i veckan. 

Vägens gällande hastighetsbegränsning har inte heller en entydig påverkan på antalet inträffade 
olyckor utan spridningen på antalet är ganska jämnt fördelat oavsett om hastighetsbegränsningen är 
0–50 km/h, 60–80 km/h eller 90–110 km/h. Naturligtvis blir konsekvenserna av trafikolyckan större 
när hastigheten är högre.  

 

4.5 Olycka med farligt ämne 
Som tidigare nämnts finns ett stort antal verksamheter som hanterar farliga ämnen enligt SevesoIII-
direktivet. Dessutom finns många verksamheter med brandfarliga varor i kommunerna. Det är dock 
mycket ovanligt att olyckor i form av bränder och utsläpp inträffar på dessa verksamheter vilket kan 
bero på en hög medvetenhet och ett bra arbetsmiljöarbete på dessa verksamheter. Den enskilt 
största risken för olyckor med farliga ämnen är under transport och de tidigare nämnda stora 
vägarna i Bergslagens Räddningstjänst (E18, riksväg 26 och riksväg 63) är frekvent använda 
transportleder för farligt gods där E18 är den i särklass högst trafikerade farligt gods-vägsträckningen. 
En mycket stor andel farligt gods transporteras även på järnväg men sannolikheten för att ett tåg 
spårar ur eller kolliderar är mycket liten. 

Trafikintensiteten på E18 är uppmätt till mellan 11000–14000 fordon per dygn (2016) och 15–17 % av 
denna trafik utgörs av lastbilstransporter. Om man gör antagandet att 10 % av den tunga trafiken 
utgörs av farligt gods-transporter så innebär det att cirka 160–240 tunga fordon med farligt gods 
passerar på E18 varje dag. Lägger man dessutom till det övriga vägnätet i Bergslagens 
Räddningstjänst så inser man att sannolikheten för att en trafikolycka med farligt gods ska inträffa är 
mycket stor. 

 

4.6 Naturolyckor 
Med naturolycka avses i detta sammanhang natur- och klimatrelaterade olyckor i form av exempelvis 
översvämning, ras, slamströmmar, skred, storm, extrema temperaturer samt extrem 
nederbörd. Inom Bergslagens Räddningstjänst finns inte områden som innebär större risker för ras 
och skred.  
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Under de undersökta åren hanterade räddningstjänsten i snitt cirka 30 stormskador och cirka 15 
översvämningar årligen. Totalt under perioden 2016–2020 hanterades 236 insatser av dessa två slag.  

Antalsmässigt är stormskador och översvämningar i samband med extrem nederbörd de mest 
frekventa naturolyckorna i Bergslagens Räddningstjänst. Ras, slamströmar, skred och extrema 
temperaturer har inte föranlett räddningsinsatser de senaste fem åren.  

 

4.7 Drunkning 
Under de undersökta åren 2016–2020 har Bergslagens Räddningstjänst åkt på 31 
drunkningslarm/drunkningstillbud vilket innebär ett snitt på cirka sex insatser årligen. De flesta 
drunkningar sker under perioden juni-september och i januari-februari och har, vad avser 
sommarmånaderna, ett tydligt samband med varmt och soligt väder.  

  

0

10

20

30

40

50

60

2016 2017 2018 2019 2020

Naturolyckor 2016-2020, BRT

Stormkador Översvämning vatten



Handlingsprogram 
  

Diarienummer: 2019/0187-145 

Upprättad datum: 2021-10-13 

 

5 Värdering 
Skyddet inom våra kommuner för de risker som orsakar flest olyckor har värderats och bedöms i 
stort sett uppfylla målet om ett tillfredsställande och likvärdigt skydd. Kommunerna bedömer att de 
åtgärder som vidtagits för att förhindra brand gett effekt inom allmänna byggnader som är föremål 
för räddningstjänstens tillsyn där riskerna för dessa typer av olyckor bedöms ligga på acceptabla 
nivåer. Det har inträffat ett antal tillbud som stannat i tidigt skede beroende på begränsande 
förebyggande åtgärder. Verksamheten med att minska risker för bränder i skolor behöver ständigt 
fortgå med anledning av de stora konsekvenser sådana olyckor kan leda till.  

Befolkningsutvecklingen innebär även att befolkningen blir allt äldre, vilket innebär att en av 
riskgrupperna förväntas bli allt större. Vi ser därför ett behov av olika åtgärder för att säkerställa ett 
skäligt brandskydd i såväl äldreboenden som egna bostäder för denna grupp av vår befolkning. En 
stor grupp av de som har en hög risk att omkomma i bränder är äldre män med någon form av 
missbruksproblematik eller funktionsnedsättning om de är boende på landsbygd eller glesbygd löper 
ännu högre risk. I takt med att befolkningen blir äldre och fler bor kvar hemma kommer också denna 
riskgrupp att öka. Det är av vikt att åtgärder vidtas för att säkerställa brandskyddet hos riskgrupperna 
för att på lång sikt kunna minska antalet omkomna eller allvarligt skadade till följd av brand. 

Klimatförändringar med oftare förekommande extremväder kommer påverka vår verksamhet. Under 
den gångna perioden har vi framför allt haft den varma och torra sommaren 2018 som ledde till 
flertalet skogsbränder. Räddningstjänsten måste arbeta vidare och planera för att extrema 
väderförhållanden kommer bli allt vanligare och drabba vår verksamhet på många olika sätt. 

Trafikmängderna förväntas öka både avseende personresor och godstransporter. Antalet 
trafikolyckor förefaller öka, men inte antalet trafikolycksskadade. Säkrare bilar och vägar leder 
sannolikt till mindre allvarliga olyckor, men olyckorna fortsätter att inträffa. Räddningstjänsten 
behöver utifrån sitt perspektiv bidra till arbetet att försöka minska antalet trafikolyckor och dess 
konsekvenser. I detta är det även viktigt att Räddningstjänsten har förmåga att hantera den snabba 
teknikutvecklingen inom fordonsbranschen exempelvis avseende alternativa drivmedel och 
användning av kompositmaterial. 

Bostadsbränder inom BRT är fortsatt något högre än riksgenomsnittet och bedöms utifrån det i 
riskvärderingen inte vara på en acceptabel nivå. Här behöver kommunerna genom räddningstjänsten 
fortsätta med de pågående förebyggande åtgärderna.  

Inom BRT finns stora mängder skog och mark samt ett rikt friluftsliv. Bränder i skog och mark inom 
BRT är fortsatt högre än riksgenomsnittet.  Detta sammantaget gör att bränder i skog och mark är en 
relativt vanligt förekommande olyckstyp. Sommaren 2018 hade inte BRT förmåga att hantera skogs- 
och markbränder som var utdragna i tid och var resurskrävande, då behövde BRT samverka med 
andra. BRT är idag en del av Räddningsregion Bergslagen (RRB) vilket utgör en stor förmågevinst för 
alla inblandade medlemmar och gör att BRT idag har förmåga att hantera även medelstora mark och 
skogsbränder. 

Även inom området trafikolyckor klarar kommunernas räddningstjänst historiskt sett de olyckor som 
inträffar, i vissa fall genom samarbete med närliggande räddningstjänster. 

Förändringar i samhället gör det finns risk att klyftorna i samhället blir större. Åsikter och inlägg 
sprids snabbt i sociala medier. Vilket kan innebära att händelser kopplade till social oro får stora 
proportioner. Uppfattningen är att räddningstjänsten alltmer blir dragna larm angående på hot om 
suicid. 
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Ökad miljöhänsyn och större kunskap i hur olika släckmedel, utsläpp, metoder påverkar vår miljö på 
kort och lång sikt. Detta innebär att brandförsvaret behöver säkerställa kompetens och metoder för 
att minska risken för miljöpåverkan i samband med räddningsinsatser. 

BRT har idag ej förmåga att hantera stora olyckor med farliga ämnen med egna resurser. Inom detta 
område krävs inte bara samverkan inom RRB utan även nationellt. MSB har ett antal nationella 
resurser att göra anspråk på. För BRT är avståndet till närmsta resurs cirka 2–3 timmar beroende på 
var i geografin olyckan inträffar. Karlskoga kommun har en riskbild beträffande olyckor med farliga 
ämnen som är högre än angränsande kommuner. 

Drunkningstillbud är ej en av de vanligaste olycksorsaker men de förekommer frekvent. Inte allt för 
sällan får de stora konsekvenser med dödsfall som värsta utgång. BRT har förmåga att utföra yt-
livräddning på samtliga stationer. Däremot finns ingen egen tillgång till vattendykare. Vattendykare 
kan erhållas via samverkan från Västerås. I det stora hela är bedömningen att BRT har förmåga till 
uppdraget. 
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6 Mål 
Bergslagens Räddningstjänst skall genom informationsinsatser, effektiva räddningsinsatser, 
jämställdhet, mångfald samt samverkan uppnå nedanstående mål.  

Detaljerad beskrivning och uppföljning av prestationsmål återfinns i årligen beslutad 
verksamhetsplan, tertial- och årsredovisning 

 

Förebyggande verksamhet 

Säkerhetsmål Prestationsmål 

1. Den enskilde skall genom effektiv 
tillsyn och information erhålla 
största möjliga trygghet gentemot 
brand och explosion. (olyckor)  

1a. En årlig tillsynsplan skall ange hur fördelning och prioritering av 
tillsynsobjekten sker. Tillsyn skall göras till 100% på prioriterade 
objekt.  Uppföljning av genomförandet görs i tertialrapporter samt i 
förbundets årsredovisning. 

1b. Upprätthålla kompetensen hos de som arbetar med 
förebyggande brandskydd. Kompetenskraven anges i tillsynsplanen. 

1c. Personal i utryckningsstyrkan skall sammanlagt genomföra minst 
30 verksamhetsbesök per år enligt framtagen mall. 

1d. 100 % av kända tillbud och bränder på skolor som är relaterade 
till barn och ungdomar följs upp. 

2. Antalet bostadsbränder skall 
minska.  

2a. Andelen fungerande brandvarnare och släckutrustning i bostäder 
ska öka. Vid inträffade bostadsbränder skall minst 85% av bostäderna 
ha haft fungerande brandvarnare.  

2b. Aktiv information exempelvis genom hembesök, hemsidor och 
utbildning skall ske för att höja medvetenheten om brandskyddet.  

2c. Vid varje bostadsbrand skall räddningstjänsten göra 
dokumenterade efterbesök när människor skadats eller stora värden 
förstörts. 

3. Människor som bor och vistas 
inom räddningstjänstområdet kan 
erbjudas utbildning inom 
brandskydd och övriga delar av 
räddningstjänstförbundets 
kompetensområde. 

3a. Medverka till att varje skola med grundskoleelever regelbundet 
utbildar alla ungdomar (elever) i årskurs 2 och 5. 

3b. Minst 1500 personer ska årligen få utbildning kring 
brandsäkerhet. 
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Operativ verksamhet  

Säkerhetsmål Prestationsmål 

1. Räddningstjänsten skall 
genomföra räddningsinsats inom 
godtagbar tid och på ett effektivt 
sätt i de fall där den enskildes 
egen förmåga ej räcker till. 

1a. Vid pågående insats kan beredskapsstyrkorna omfördelas. I 
medlemskommunernas tätorter skall beredskapen organiserats så att 
annan insatsstyrka kan komma till tätortens brandstation snarast 
möjligt, dock senast inom 30 minuter (se tabell på sidan 18). 

2. Räddningsinsatserna skall utföras 
på ett tryggt och säkert sätt och 
med rätt kompetens. 

2. Övningar och kompetensutbildningar genomförs i planerad 
omfattning. 

3. Följa upp och ta tillvara på 
erfarenheter från inträffade 
händelser. 

3a.  Alla dödsolyckor skall följas upp. 

3b. En årlig statistik för inträffade händelser skall tas fram. 

3c. Varje år skall minst 8 händelser utredas. 

4. Utrustning och fordon vårdas så 
att hög driftsäkerhet/ 
tillförlitlighet kan upprätthållas. 

4. Alla fordon och utrustning ska vara kontrollerade och godkända. 
Antalet avvikelser pga. bristande underhåll ska vara ”0”. 

5. Räddningstjänsten skall kunna 
fungera på ett godtagbart och 
effektivt sett även vid över tiden 
utdragna händelser. 

5. En årlig övning ska genomföras i syfte att utveckla ledningssystemet 
för att kunna hantera såväl dagliga händelser som flera samtidiga 
pågående insatser. 
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7 Förebyggande – förmåga och verksamhet 
Det olycksförebyggande arbetet syftar främst till att förebygga bränder. Huvudansvaret för 
samordning av kommunernas arbete med skydd mot olyckor finns kvar i respektive kommun, se även 
kapitel 3.  

BRT:s brandförebyggande verksamhet syftar till att säkerställa ett skäligt brandskydd för den enskilde 
samt en säker hantering av brandfarlig och explosiv vara. Den brandförebyggande verksamhetens 
huvudsyfte är att säkerställa skydd för liv och hälsa samt att arbeta för att den enskilde har förmåga 
och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd. Detta kan sägas vara de effekter som den förebyggande 
verksamheten arbetar för att uppnå. Centrala utgångspunkter i det förebyggande arbetet är de fem 
mål som beskrivs i kapitel 6 som har sin utgångspunkt i riskanalysen med tillhörande riskvärdering. 
Andra utgångspunkter är de nationella målen i LSO, kraven i LBE samt den nationella strategin om ett 
stärkt brandskydd.  

För att åstadkomma detta finns ett flertal olika verktyg; information och rådgivning, extern 
utbildning, tillsyn enligt LSO och LBE, hanteringstillstånd för brandfarlig och explosiv vara, samverkan 
med andra organisationer samt rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av fasta 
förbränningsanordningar. Hela organisationen bidrar på olika sätt till det olycksförebyggande 
arbetet.  

 

7.1 Tillsyn 
BRT är tillsynsmyndighet enligt LSO och LBE i medlemskommunerna. Tillsynerna syftar till att granska 
att fastighetsägare och nyttjanderättshavare uppfyller de krav som följer av aktuell lag och dess 
föreskrifter.  

Tillsyn kan genomföras på alla byggnader eller andra anläggningar i medlemskommunerna. Tillsyn är 
räddningstjänstens skarpaste verktyg och ska riktas där det gör mest nytta och ger störst effekt. 
Tillsyn prioriteras vid byggnader och anläggningar som omfattas av ett eller flera av följande kriterier 
och där tillsyn bedöms vara en effektiv förebyggande åtgärd:  

1. Hög frekvens av bränder eller tillbud  
2. En brand eller annan olycka kan medföra stor risk för många människors liv och hälsa  
3. En brand kan innebära stora ekonomiska kostnader  
4. En brand eller annan olycka kan innebära stora skador på miljön  
5. En brand kan innebära allvarliga skador på kulturhistoriska värden  

Larmtekniker som besöker bostäder vars ägare/innehavare har ett trygghetslarm kopplat till 
Larmcentralen BRT gör vid besöket en enkel okulär riskbedömning av bostaden, samt kontrollerar 
brandvarnares funktion. Eventuell funktionsbrist eller avsaknad kommuniceras med den boende som 
uppmanas vidta lämplig åtgärd. Bedöms synnerlig risk för brand föreligga i bostaden meddelas 
biståndshandläggare/socialförvaltning i aktuell kommun. 

Planering av tillsynsverksamheten sker årligen i räddningstjänstens tillsynsplan och har sin 
utgångspunkt i de verksamheter som beskrivs i tillsynsföreskriften. Utöver de byggnader och 
anläggningar som omfattas av tillsynsföreskriften omfattar tillsynsplanen även de verksamheter och 
anläggningar som utifrån lokala förhållanden bedöms ha stora risker i händelse av brand. Den 
regelbundna tillsynsverksamheten planeras utifrån tidsfrister. Då särskilt behov uppkommer 
genomförs även tillsyn i enskilda fall, exempelvis efter tips från allmänheten eller när behov av tillsyn 
konstateras efter en insats. 
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Den personal som genomför tillsyn, tillsynsförrättare, ska som minst genomgått MSB:s utbildning 
tillsyn A eller motsvarande utbildning som kan bedömas likvärdig.  Tillsyn på komplicerade objekt bör 
utföras av personal som genomgått MSB:s utbildning Tillsyn B eller brandingenjörsutbildning. 

Tillsyn kan leda till att beslut meddelas om att åtgärder ska genomföras för att höja nivån på 
brandskyddet.  

Delegation att utföra tillsyn enligt LSO och LBE ges enligt gällande delegationsordning efter en 
bedömning att nödvändig kompetens innehas. 

 

7.2 Stöd till den enskilde  
Den enskilde har enligt lagen om skydd mot olyckor ett eget ansvar för att skydda sitt liv, sin 

egendom och att inte orsaka olyckor. I första hand är det den enskildes skyldighet att själv vidta och 

bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa olyckor. Först när en olycka inträffat eller när det 

finns en överhängande fara för en olycka, och den enskilde själv eller genom att anlita någon annan 

inte kan klara av situationen är det samhällets skyldighet att ingripa.   

Dessa skyldigheter innebär ett antal förväntningar på den enskilde. Den enskilde har:   

· Kunskap om att man har ett ansvar för att förebygga och hantera olyckor.   

· Kännedom om hur lång tid det tar innan man kan räkna med att hjälp är på plats efter 
att 112 larmats, och anpassar sitt eget brandskydd utifrån detta.   

· Förmåga att rädda och varna de som eventuellt är i fara, larma 112 och i den mån det 
är möjligt att begränsa skadan.   

· Fungerande brandvarnare för att kunna upptäcka en brand i tid.   

· Släckutrustning för att kunna fördröja en brands utveckling innan Räddningstjänsten 
kommer fram.   

BRT arbetar för att underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter och leva upp till dessa 
förväntningar.   

BRT genomför information och rådgivning riktad till den enskilde. Informations- och 
rådgivningsarbetet syftar till att underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt LSO 
och LBE och leva upp till förväntningarna som beskrivs ovan. Information och rådgivning ges bland 
annat genom:   

· Öppet hus  

· Information på hemsida och sociala medier   

· Utbildningar    

· I samband med annan verksamhet såsom tillsyn, områdesbesök, 
utryckningsverksamhet, brandskyddskontroll mm   

· Riktad information i bostadsområden eller till specifika målgrupper   

· Skolinformation   

· Deltagande i olika evenemang, mässor mm   

· Sociala medier   
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· BRT:s vägledningar i specifika frågor som finns tillgängliga på hemsidan   

· Genom samverkan med andra aktörer   

I syfte att öka säkerheten vid medlemskommunernas badplatser, campingplatser och grillplatser har 
korta informationsfilmer producerats. Dessa filmer nås via QR-koder som monterats vid respektive 
bad-/camping-/grillplats, samt på BRT:s Instagramkonto.  

BRT genomför extern utbildning riktad främst till medlemskommunerna, men även till privata företag 
och enskilda. Syftet med utbildningarna är att öka kunskapen om brandskydd och därigenom 
underlätta för kommunala förvaltningar och privata företag att bedriva ett fungerande systematiskt 
brandskyddsarbete.  

7.3 Rengöring och sotning  
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll är en del av kommunens brandförebyggande 
verksamhet. I LSO 3 kap. 4 § framgår att kommunen har ansvar för att fasta förbränningsanordningar 
samt imkanaler i storkök och restauranger rengörs och kontrolleras från brandskyddssynpunkt.  

I BRT:s medlemskommuner görs detta genom upphandlad entreprenör.  

Frister för brandskyddskontroll och vilken utbildning som krävs för att ha behörighet att utföra dessa 
har beslutats och meddelats genom MSBFS 2014:6. Kommunen har beslutat om frister för rengöring 
med stöd av MSBFS 2014:6. Räddningstjänsten följer årligen upp att sotning och brandskyddskontroll 
sker i enlighet med de beslutade fristerna.  

Kommunen har möjlighet att medge att en fastighetsägare själv får utföra eller låta någon annan 
utföra sotning på den egna fastigheten. Ett krav för att kommunen ska medge så kallad egensotning 
är att uppgiften kan utföras på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. För att säkerställa 
detta behöver den som ansöker om detta intyga att det finns förutsättningar att utföra detta på ett 
tillfredsställande sätt samt att ett yttrande inhämtas från skorstensfejarmästaren angående den 
anläggning som ska rengöras. Räddningstjänsten strävar efter att underlätta egensotning för den 
enskilde genom att på kommunens hemsida ge information och vägledning. Blankett för ansökan om 
egensotning finns tillgänglig på BRT:s hemsida.  

7.4 Övriga förebyggande åtgärder  
Ett verktyg för att undvika onödiga bränder i skog och mark är möjligheten för länsstyrelser och 
kommuner att utfärda föreskrifter om eldningsförbud. Föreskriftsrätten är kopplad till en 
straffrättslig påföljd varför det är särskilt viktigt att föreskrifter från länsstyrelser och kommuner är 
tydligt utformade och att eldningsförbud endast meddelas då det är absolut nödvändigt och förbudet 
innehåller åtgärder som verkligen har effekt.  

Räddningstjänstens olycksförebyggande kompetens tas omhand och nyttjas i den fysiska 
planeringen, såsom kommunens arbete med översiktsplaner och detaljplaner. Bland annat beaktas 
risker som ras- och skred, översvämning och avstånd till olika former av riskfylld verksamhet samt 
sådant som kan ha betydelse för kommunens förmåga att genomföra insatser som behov av fordon 
för livräddning på hög höjd, brandposter och framkomlighet för räddningstjänstfordon.  

Brandsäkerhetsfrågor beaktas redan i byggstadiet. Räddningstjänsten är ett stöd för Miljö och Bygg i 
frågor om brandsäkerhet i bygglovsprocessen och liknande.  

I frågor om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) bistår räddningstjänsten i frågor om 
lokalerna är anpassade för det personantal samt verksamhet som anges i ansökan.  

Räddningstjänsten är även remissinstans till Polismyndigheten i frågor kring säkerhet vid allmän 
sammankomst, offentlig tillställning, användande av offentlig plats, idrottsevenemang eller 
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fyrverkeri, scenfyrverkeri eller annan pyroteknik enligt ordningslagen (1993:1617) samt tillstånd till 
hotell- och pensionatverksamhet enligt lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse.   

Räddningstjänsten bistår också Trafikverket i trafikplanering vid ny- eller ombyggnation av vägar, 
järnvägar där man beaktar saker som:   

· Insatstider   

· Risk för ras och skred   

· Översvämningsrisk   

· Avstånd till olika former av riskobjekt och närhet till vattenskyddsområde   

Räddningstjänsten är remissinstans till länsstyrelsen i frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 
enligt 9 kap. Miljöbalken.   

 

7.5 Organisation  
De brandförebyggande uppgifterna är till övervägande del förlagda på förbundets 
brandförebyggande avdelning, Skyddsavdelningen. Skyddsavdelningen utgörs av sex handläggare. 
För närvarande har två medarbetare 100% tjänst på skyddsavdelningen, övriga kombinerar sin tjänst 
på skyddsavdelningen med att verka som insatsledare eller avdelningschef/VB inom RRB. Över tid 
kan uppdragen variera, men avdelningens tjänster kommer den närmsta framtiden vara delade med 
andra uppdrag. Ambitionen är att ha personal med 100% tillhörighet på Skyddsavdelningen. Den 
faktiska årsarbetskraften som disponeras för avdelningens brandförebyggande arbete är därför lägre 
än sex. I nuläget har de flesta handläggarna kompetensen Tillsyn A eller motsvarande men 
ambitionen är att all personal på avdelningen ska ha kompetensen Tillsyn B.  

Förbundets sex medlemskommuner är indelade i två distrikt, Norr (Storfors, Filipstad och Hällefors) 
och Söder (Kristinehamn, Karlskoga och Degerfors). Skyddsavdelningen hanterar mycket av den 
myndighetsutövning som sorterar under kommunal räddningstjänst, där de mest förekommande 
uppgifterna är rådgivning till allmänhet och företag/organisationer, tillsyner enligt LSO/LBE samt 
tillståndshantering enligt LBE. Utöver dessa uppgifter agerar skyddsavdelningen som remissinstans åt 
länsstyrelser, polisen och kommunerna samt är delaktiga i diverse samverkansgrupper med 
kommunerna och andra aktörer. Skyddsavdelningen externutbildar också primärt 
medlemskommunernas anställda, men också företag/organisationer, i brandkunskap och Heta 
Arbeten (i samverkan med Brandskyddsföreningen). 

Avdelningens personal är för närvarande placerade med två i Filipstad, en i Kristinehamn och tre i 
Karlskoga men detta kan komma att omdisponeras i framtiden. Anledningar till omdisponering kan 
vara flera; fördel att ha mer personal placerad i de kommuner där merparten av 
myndighetsutövningen sker, avdelningens möjligheter att likrikta myndighetsuppdraget ökar om 
personalen inte är placerad med stor geografisk spridning, hänsyn till önskemål om placeringsort vid 
nyrekryteringar, möjlighet att undvika “ensamarbete” etc. Att centralisera personalens placering kan 
också innebära nackdelar; minskad lokalkännedom i orter utan fast bemanning, längre resor vid 
tjänsteförrättningar, kommuner utan fast bemanning kan uppleva sig nedprioriterade etc. 
Ambitionen är på sikt ändå att koncentrera personalens placering för att undvika “ensamarbete”, 
fördelarna bedöms överväga nackdelarna.  
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8 Räddningstjänst – förmåga och verksamhet  
Räddningstjänsten i kommunen ska planeras och organiseras så att det finns förmåga att hantera de 
olyckor som finns inom kommunens geografiska område. Varje år inträffar i snitt cirka 1400 olyckor 
eller tillbud som föranleder en insats från BRT.  

Räddningstjänstens verksamhet behöver vara anpassad till variationen i riskbilden. Långa insatstider, 
stor andel människor med vårdbehov, industri med farlig verksamhet är variationer som kan behöva 
beaktas för ett likvärdigt skydd. Den röda tråden mellan risker – värdering – mål – förmåga och 
verksamhet behöver vara tydlig.  

8.1 Övergripande beskrivning  
Då den enskilde drabbas av en olycka som denne inte kan hantera på egen hand har Bergslagens  

Räddningstjänst beredskap och förmåga att hjälpa den enskilde med denna hantering. Bergslagens 
Räddningstjänst är organiserat för att hantera de risker som redovisats i riskanalysen, se kapitel 4.  

Räddningstjänsten är inte dimensionerat för att på egen hand kunna hantera allt som kan inträffa. 
Många större eller komplicerade händelser kräver samverkan med andra räddningstjänster, 
organisationer och myndigheter för att helt kunna hanteras. Räddningstjänstens räddningsstyrkor 
utgår från åtta brandstationer. Insatsledare utgår alternativt från Kristinehamn/Karlskoga/Filipstad. 
På heltidsstationerna finns medarbetare som är beredda att inom 90 sekunder från att larmet går 
rycka ut till en olycksplats, denna tid kallas anspänningstid. Vid RiB-stationerna finns  

Räddningspersonal i Beredskap (förkortas RiB). Räddningspersonalen har beredskap för att normalt 
inom fem minuter infinna sig på stationen och rycka ut till en olycksplats. Stationernas bemanning 
och utrustning varierar med den lokala riskbilden. Insatsledaren i BRT utgår från hemmet på icke 
kontorstid. Högre ledningsresurser hanteras av RRB och larmas utifrån behov.   

BRT har egna specialresurser enligt följande:   

· Kemresurs   

· Rökskydd   

· Skogsbrandsresurs   

· Oljeskyddsresurs   

· Resurs för ras och tung räddning (RTR)   

· Resurs för vertikal räddning   

· Terränggående fordon   

· Höjdfordon   

· Båtresurser   

· Tankbilar   

· Motorsprutor   

· Översvämningsresurs  

· UAS  
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Räddningsstyrkornas placering och beredskapsform redovisas i figur nedan. Karta över insatser BRT  
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8.2 Tillgång till egna resurser  
Förbundets ambition är att i räddningstjänstområdets fyra hörn Karlskoga, Hällefors, Filipstad och 
Kristinehamn kunna ha dimensioneringen 1+5. I nuvarande handlingsprogram uppfylls detta i 
Karlskoga, Hällefors och Filipstad. BRT har som målsättning att ständigt upprätthålla denna utökade 
grundberedskap året om för att kunna hantera de olyckor som förväntas inträffa. Grundberedskapen 
kan förändras beroende på riskbild och personalsituationen framför allt på RIB stationerna och andra 
inträffade händelser så väl hos BRT som inom RRB. Delar av grundberedskapen kan även förändras 
beroende på vad som inträffar inom förbundet. Som exempel kan en man ur grundberedskapen 
befinna sig på annat uppdrag inom BRT men är ändå tillgänglig vid larm fast då med en annan 
insatstid. Insatsledare finns i beredskap inom BRT.  

 

Funktioner/Styrka  Bemanning  Anmärkning  

Insatsledare i Beredskap  1  Dagtid/B  

Karlskoga  6  Heltid  

Kristinehamn  5  Heltid  

Filipstad  6  Deltid  

Lesjöfors  5  Deltid  

Degerfors  5  Deltid  

Åtorp  2  Deltid  

Hällefors*  6  Deltid  

Storfors  5  Deltid  

Summa  42     

  
*En man i styrkan genom avtal med OVAKO Steel Hällefors AB  

Heltidsbemanning innebär att larmad styrka rycker ut inom 90 sekunder och Deltidsbemanning 
innebär att man eftersträvar utryckning av larmad styrkan inom 5 minuter.  

Många händelser kräver fler än en styrka för att helt kunna hanteras. Tabellen nedan visar 
ungefärliga tider till dess att en respektive två förstärkande styrkor är på plats i respektive stations 
insatsområde. Tiden visar anspänningstiden för den förstärkande styrkan och ungefärlig körtid 
mellan brandstationerna. 

 

 Tid till förstärkning 

Station  En styrka till  Två styrkor till  

Åtorp  20 min  31 min  

Degerfors  17 min  20 min  

Karlskoga  21 min  24 min  

Hällefors  26 min  39 min  

Kristinehamn  22 min (Väse)  24 min   

Storfors  23 min  25 min  

Filipstad  23 min  26 min  

Lesjöfors  32 min  36 min (Hagfors)  



Handlingsprogram 
  

Diarienummer: 2019/0187-145 

Upprättad datum: 2021-10-13 

 

8.2.1 Responstid  
Placering av brandstationerna och dess bemanning bygger dels på historiska förutsättningar, dels på 
insatstider och operativa resurser samt på förbundets risktopografi. En del i risktopografin är 
karaktären av bebyggelse med olika verksamheter och byggnaders utformning med krav på 
räddningstjänstens insats samt för att kunna utrymma byggnaden.  

Vid livräddande uppgifter i samband med brand är det vanligtvis störst behov av att påbörja 
rökdykning alternativt att rädda hjälpbehövande med räddningstjänstens stegutrustning. Tiden för 
att påbörja insats är också avgörande för räddningstjänstens möjlighet att rädda liv egendom och 
miljö. Insatstiden, det vill säga tid från det att räddningsstyrkorna får larm till att de påbörjar 
skadeavhjälpande, är en del av denna tid.  

 

Under normala förhållanden skall vid nedanstående objekt i tätorter med brandstationer, 
räddningsinsats påbörjas med en utryckningsstyrka inom 10 minuter  

· Koncentrerad centrumbebyggelse eller kvartersbebyggelse   

· Större vårdanläggningar, elevhem, hotell eller anläggning med personalkrävande 
utrymning  

· Industriområde eller industrier med speciell farlig verksamhet  

· Större brandfarlig eller miljöfarlig verksamhet  

· Hamn avsedd för yrkestrafik med olje- eller bensinhantering eller hantering av 
miljöfarligt ämne  

· Bostäder med 4 våningar eller högre  

· Samlingslokal avsedd för fler än 300 personer  

 

Under normala förhållanden skall vid nedanstående objekt, räddningsinsats påbörjas med en 
utryckningsstyrka inom 20 minuter:   

· Bostadsområde och flerfamiljshus i 3 våningar och lägre  

· Mindre tätort, större byar och gårdssamlingar  

· Enstaka större industrier  

 

Under normala förhållanden skall vid nedanstående objekt, räddningsinsats påbörjas med en 
utryckningsstyrka inom 30 minuter:  

· Enstaka byggnader och gårdar  

· Mindre byar  
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8.3 Tillgång till resurser i samverkan med andra   
Genom avtal med räddningstjänsterna inom RRB och övriga angränsande räddningstjänster 
säkerställs en gränslös räddningstjänst där närmaste räddningsstyrka larmas till varje händelse för att 
säkerställa att insatstiden är så kort som möjligt vid varje insats. Genom RRB finns tillgång till alla de 
resurser som RRB förfogar över. Genom samverkansavtal samt via MSB har BRT även tillgång till 
externa resurser:  

· Kemresurser, regionala såväl som nationella  

· Skogsbrandsresurser, regionala såväl som nationella   

· Oljeskyddsresurser, regionala såväl som nationella   

· Översvämningsskydd, regionala såväl som nationella   

· Industribrandkåren i Björkborn Karlskoga   

· Helikoptrar för skogsbrandbekämpning, genom MSB •   

· Skopande flygplan för skogsbrandbekämpning, genom MSB •   

· UAS, regional resurs   

· Ledningsstöd, regional resurs   

· Skogsbrandflyg, genom Länsstyrelsen  

· Ovako Steel Hällefors angående en 5 person i utryckningsstyrkan  

· Vakthavande samt larmbefäl  

· Regional Insatsledare (RIL) samt Vakthavande räddningschef VRC  

8.3.1 Tillgång till resurser via Räddningsregion Bergslagen  
Räddningsregion Bergslagen (RRB), är resultatet av en samverkan mellan 17 
räddningstjänstorganisationer från Dalsland, Värmland, Dalarna, Örebro och Västmanland. 
Räddningsregionen omfattar 42 kommuner med 740 000 invånare. Inom regionen finns 110 
styrkor/stationer som årligen hanterar 7500 händelser. De huvudsakliga anledningarna till samverkan 
är att de ingående räddningstjänsterna har upplevt svårigheter med att skapa tillräckliga 
ledningsorganisationer vid större insatser, och perioder med hård belastning med många 
pågågående händelser. Räddningstjänst och skogsbrandutredningen pekar på att samma 
problematik även finns nationellt med förväntade lagskärpningar och krav på att ingå i ett större 
ledningssystem som följd. Syftet med Räddningsregion Bergslagen är att fullt ut bedriva en 
gemensam operativ räddningstjänst så att de samlade resurserna används så effektivt som möjligt 
oavsett organisationstillhörighet. Resurserna kommer att ledas fullt ut av ett gemensamt bemannat 
ledningssystem som är uppbyggt av olika ledningsfunktioner. Styrkeledare/arbetsledare, insatsledare 
och regional insatsledare arbetar med skadeplatsnära (yttre) ledning av räddningsinsatser. 
Ledningscentralen är lokaliserad på brandstationen i Örebro. Den är bemannad dygnet runt av ett 
larmbefäl och ett vakthavande befäl som tillsammans med räddningschef i beredskap utövar 
övergripande ledning av den operativa verksamheten. En samhällsgemensam ledningscentral (SLC) i 
Örebro är under uppbyggnad. SLC och kommer då att inrymma Räddningsregion Bergslagen, 
Polisregion Bergslagen, SOS Alarm med flera.  

BRT, såväl som närliggande räddningstjänster, är en del av samarbetet i Räddningsregion Bergslagen 
(RRB). Det innebär att räddningsregionens samlade resurser finns tillgängliga för insatser inom BRT 
såväl som att resurser från BRT är tillgängliga för insatser inom övriga räddningsregionen.   
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8.3.2 Alarmering av räddningstjänsten  
BRT är en del av RRB som genom den gemensamma ledningscentralen styr alarmering av 
räddningsresurser. RRB har i sin tur avtal med SOS Alarm AB. När 112-samtal inkommer larmar 
räddningsåtgörare hos SOS räddningsresurser enligt larmplan beslutad av räddningschefen samt 
samråd med räddningstjänstens befäl. Utlarmning sker på två av varandra oberoende vägar. Där 
Räddningstjänsten ansvarar för drift och underhåll av in- och utgående alarmeringsutrustning.  

Allmänheten har möjlighet att larma räddningstjänsten via det allmänna telenätet och över 
mobiltelefonnäten. Vid omfattande och långvariga störningar av båda näten samtidigt bemannas 
brandstationerna upp för att allmänheten skall kunna alarmera räddningstjänsten.   

8.3.3 Brandvattenförsörjning  
Respektive medlemskommun ansvarar, utan kostnad för BRT, att vatten för brandsläckning finns 
tillgängligt i de orter som har kommunalt VA nät. Brandpostsystemet bör vara utformat enligt 
anvisningar utgivna av Svenskt Vatten (P76 eller senare upprättade anvisningar).  

Aktuellt nät med ingående förändringar hålls tillgängliga för BRT genom respektive kommun. 
Respektive kommunerna ansvarar för underhåll, tillsyn, skötsel och tillgänglighet för upprättade 
brandposter. I förbundet finns endast konventionellt brandpostsystem. Ett eventuellt 
alternativsystem regleras i avtal mellan respektive kommun och BRT.  

8.3.4 Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsade åtgärder  
Finns förnärvarande inga avtal angående överlåtande inom BRT.  

8.3.5 Varning och information till allmänheten  
I händelse av allvarliga olyckor ska de som bor eller vistas i kommunen kunna varnas och informeras. 
Räddningstjänsten kan genombehörig aktör som är räddningsledare eller räddningschef via radio, TV 
och SMS sända ”Viktigt meddelande till allmänheten”, VMA. Varningsmeddelande sänds genast när 
det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller i miljön. Varningsmeddelandet kan, om 
räddningsledaren så beslutar, föregås av signalen ”Viktigt meddelande” som sänds med ljudgivare 
(tyfoner) i flera tätorter och även via sms. 

Myndighetsmeddelande är ett system för att varna människor om att något har hänt som inte akut 
hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. 

Myndighetsmeddelande kan användas vid till exempel: 

• Rekommendationer att koka vatten, på grund av vattenläcka eller misstanke om bakterier i 
dricksvattnet 

• Var man kan hämta vatten, vid problem med dricksvattenförsörjningen 

• Störningar i skolskjuts, vid extrema väderförhållanden 

• Eldningsförbud, vid torka 

Ett myndighetsmeddelande sänds endast lokalt i Sveriges Radios P4. För att få ut ett meddelande 
kontaktar den som vill få ut ett meddelande till allmänheten den lokala P4-redaktionen, eller 
sändningsledningen i Stockholm. Enligt Lag om Elektronisk Kommunikation får utskick av sms till 
mobiler som positionerats inom berört område endast användas vid VMA. Positionsbaserat sms får 
därmed inte skickas ut vid myndighetsmeddelande. 

Lagen medger dock att adressbaserade sms får skickas ut, det vill säga till de mobiltelefoner som är 
registrerade på en adress inom berört område. 
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8.3.6 Samverkan med andra aktörer  
BRT har samverkansavtal med angränsande räddningstjänster som inte ingår 
i RRB styr att närmsta resurs blir larmad till en händelse som inträffar i 
gränsområdena.  

BRT har i olika omfattning en etablerad samverkan med flera aktörer, såsom 
länsstyrelserna och regionerna i Värmland och Örebro län, Trafikverket, 
Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet, Polisen och  

Försvarsmakten. I övrigt har kommunen en etablerad samverkan med 
Frivilliga resursgrupperna vid behov av frivillig personal vid 
räddningsinsatser.   

Med de statliga myndigheter finns en fördjupad samverkan angående 
vattenrelaterade olyckor på Vänern, där samverkansövningar och 
samverkansutbildningar hålls regelbundet för att samordna åtgärder vid 
kommunala och statliga räddningsinsatser. JRCC är också en del av denna 
samverkan.  

Vänern är statligt räddningstjänstområde där ansvaret för livräddning åvilar 
Sjöfartsverket medan miljöräddningstjänst åvilar  

Kustbevakningen. Hamnområden definieras som kommunal räddningstjänst. Hamnområdet* i 
Kristinehamn omfattar Varnumsviken och Vålösundet till en linje mellan Stranduddens fyr och 
Sandvikarna på Vålön.  

*Hamnområde regleras i SJÖFS 1988:5. Sjöfartsverkets kungörelse med tillkännagivande av beslut om allmänna farleder och allmänna 
hamnar.  

 

8.4 Beskrivning av förmåga per olyckstyp  
Av kapitel 4 Risker framgår vilka vanligt förekommande olyckor som räddningstjänsten har att 
hantera. I hanteringen av en olycka är en viktig utgångspunkt vilken övergripande effekt som ska 
uppnås genom hanteringen. För att uppnå dessa effekter behöver uppgifter genomföras i syfte att ha 
positiv effekt på händelseförloppet så kallade nyckeluppgifter. Av dessa nyckeluppgifter är vissa 
sådana som är viktiga för att omedelbart begränsa det fortsatta olycksförloppet direkt i samband 
med att räddningstjänstens första enheter anländer till olycksplatsen. Andra nyckeluppgifter är 
centrala för att bryta hela skadeförloppet. Tabellen nedan anger per olyckstyp vilka övergripande 
effekter som ska uppnås samt vilka nyckeluppgifter som är centrala i hanteringen. Detta avser vad 
som behöver uppnås totalt sett för varje olycka för att hanteringen av olyckan ska kunna bedömas 
vara klar ur räddningstjänstens perspektiv. För att helt hantera en olycka och nå dessa effekter kan 
det behövas flera olika styrkor, specialresurser och ledningsresurser. Tabellen nedan anger vad en 
enskild station i normalfallet klarar av att genomföra per olyckstyp på egen hand innan eventuell 
förstärkning anländer.     

För vissa av olyckstyperna anges även vilka resurser som kan vara av särskild vikt för att kunna 
hantera olyckan och uppnå de önskade effekterna.   

Tabellen nedan anger vilka effekter som ska uppnås i hanteringen av respektive typ av olycka samt 
vilka uppgifter som är av särskild vikt för att ha positiv effekt på händelseförloppet, så kallade 
nyckeluppgifter.   

Nyckeluppgifterna delas in i inledande uppgifter som är av vikt för att omedelbart begränsa det 
fortsatta olycksförloppet samt vilka uppgifter som är centrala för att helt bryta skadeförloppet. Av 
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tabellen framgår även vilka resurser som kan vara av särskild vikt för att hantera en viss typ av olycka. 
Dessa resurser finns även samlade i kapitel 8.1.   

Brand i byggnad  

 Effekt som ska uppnås   Nyckeluppgifter    Nyckelresurser/förmåga   

 Ingen ska dö  
 Färre ska skadas  
 Mindre ska förstöras  
 (egendom och miljö  )  

 Livräddning    
 Utrymning   
 Invändig släckinsats   
 Utvändig släckinsats   
 Begränsa brandspridning    
 Rädda egendom   
 Akut omhändertagande   
 Vattenförsörjning   
 Ledning och samordning   
 Samverkan med olycksdrabbad   
 Säkra arbetsmiljön   
 Hantera släckvatten   
 Restvärdesräddning   
 Skydda samhällsviktiga funktioner 

och verksamheter   

 Skyddsnivå rökdykning    
 Höjdfordon/bärbar stegutrustning   
 Fordon med släckutrustning  
 Släckutrustning   
 Tankfordon   
 Motorsprutor   
 UAS   
 Insatskort/planer   
 Verksamhetskännedom   

   

  

 

Brand utomhus  

Effekt som ska uppnås   Nyckeluppgifter   Nyckelresurser/förmåga   

Ingen ska dö   
Färre ska skadas   
Mindre ska förstöras (egendom 
och miljö)   

Brandsläckning   
Begränsa brandspridning    
Rädda egendom   
Vattenförsörjning   
Utrymning   
Eftersläckning   
Ledning och samordning 
Samverkan med andra aktörer   
Skapa lägesbild   
Logistik   
Skydda samhällsviktiga funktioner 
och verksamheter   
   

Fordon med släckutrustning    
Tankfordon    
Skogsbrandskärra   
Terrängfordon   
Motorsprutor   
UAS   
Lokalkännedom   
Kommunikationsutrustning   
Förstärkningsresurser – via MSB   
Brandflyg – via Länsstyrelsen   
Samordning av frivilliga    
Flygande resurser – via MSB   
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Trafikolycka   

Effekt som ska uppnås   Nyckeluppgifter   Nyckelresurser/förmåga   

Ingen ska dö   
Färre ska skadas   
Mindre ska förstöras (egendom och 
miljö)   

Avspärrning   
Säkra olycksplatsen mot påkörning   
Säkra mot brand   
Losstagning   
Hantera utsläpp   
Ledning och samordning   
Samverkan med andra aktörer   
Minska samhällspåverkan   

Buffert/barriärfordon   
Varningsutrustning   
Losstagningsutrustning   
Utrustning tung räddning – via RRB   
Grundläggande kunskap om farligt 

gods 

  

Olycka med farliga ämnen   

Effekt som ska uppnås   Nyckeluppgifter   Nyckelresurser/förmåga   

Ingen ska dö   
Färre ska skadas   
Mindre ska förstöras (egendom och 

miljö)   

Riskidentifiering och bedömning   
Livräddning   
Utrymma eller inrymma   
Avspärra och varna   
Zonindelning   
Säkra arbetsmiljön   
Hantera utsläpp   
Ledning och samordning   
Samverkan med andra aktörer   
Skydda samhällsviktiga funktioner 

och verksamheter  

Kemutrustning   
Saneringsutrustning   
Tankfordon   
Kemdykningsförmåga   
Grundläggande kunskap om farliga 
ämnen (CBRNE)   
Grundläggande  
indikeringsutrustning för brand och 
radioaktivstrålning   
Varningsutrustning  
(avspärrningsband, VMA)   

Verksamhetskännedom 

Kvalificerad kemresurs, via RRB 

Avancerad indikering, via MSB 

UAS 

 

Naturolycka   

Effekt som ska uppnås   Nyckeluppgifter   Nyckelresurser/förmåga   

Ingen ska dö   
Färre ska skadas   
Mindre ska förstöras (egendom och 
miljö)   
Samhällsviktig verksamhet ska 
kunna upprätthållas   
   

Livräddning   
Förhindra följdolyckor   
Säkra arbetsmiljön   
Avspärra   
Utrymma   
Skapa lägesbild   
Logistik   
Ledning och samordning   
Samverkan med andra aktörer   
Skydda samhällsviktiga funktioner 

och verksamheter   

Losstagningsutrustning vid ras   
Översvämningsresurs   
Invallningsutrustning   
Pumpar   
Terrängfordon   
Motorsprutor   
Samordning av frivilliga    
Tung räddning – via MSB   
UAS   
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Drunkning   

Effekt som ska uppnås   Nyckeluppgifter   Nyckelresurser/förmåga   

Ingen ska dö   
Färre ska skadas   

Livräddning   
Akut omhändertagande   
Transport på vatten   
Skapa lägesbild   
Ledning och samordning   
Samverkan med andra aktörer   

Ytlivräddningsresurs   
Hansabräda   
Båt   
UAS   
Flygande resurser – via Region  
Värmland och JRCC   

 

Nedan följer en sammanställning i tabellform på de typolyckor som Bergslagens Räddningstjänst kan 

få till uppgift att hantera. Tabellen redovisar hur förmågan att hantera dessa larm är beroende på om 

händelsen inträffar i en kommun där första anländande styrka är heltidsanställda eller RIB-anställda. 

För de händelser där det inte uttryckligen framgår att styrkan kan hantera händelsen helt själva 

behövs förstärkande station och i tabell under avsnittet 8.2 finns tider till förstärkande stationer 

redovisat. 

 

Typolycka  Olyckstyp i detalj  Heltid  RIB  
Brand i byggnad  Brand i villa  Begränsa  Begränsa  

Brand i flerbostadshus, 

lägenhet  
Begränsa Begränsa 

Brand i flerbostadshus, Källare  Begränsa  Begränsa  
Brand i industri, 

samlingslokaler, 

vårdanläggningar  

Begränsa  Fördröja  

Brand i  
undermarksanläggningar  

Begränsa  Fördröja  

Brand ute  Fordonsbrand  Hantera helt själva  Hantera helt själva  

  Markbrand  Hantera helt själva  Hantera helt själva  

Skogsbrand  Begränsa  Begränsa  

Trafikolycka  Trafikolycka, singel  Hantera helt själva  Hantera helt själva  

Trafikolycka med flera fordon  Begränsa  Begränsa  

Trafickolycka med 

tungafordon och järnväg  

Fördröja  Fördröja  

Olycka med farliga ämnen  Farligt gods  Begränsa  Fördröja  

Industri  Begränsa  Fördröja  

Naturolycka  Stormskador  Hantera helt själva  Hantera helt själva  

Översvämning  Begränsa  Begränsa  

Drunkning  Grunt vatten  Livrädda  Livrädda  

Djupt vatten ≤ 3m  Livrädda    

Nödställd person  Suicid  Hantera helt själva  Hantera helt själva  

Arbetsplatsolycka  Begränsa  Begränsa  
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8.4.1 Övriga insatser   
Utöver insatser som är räddningstjänst enligt LSO genomför BRT även andra insatser. Dessa insatser 
utgör totalt sett en stor andel av de insatser som Räddningstjänsten genomför. Detta kan påverka 
BRT:s förmåga att genomföra samtidiga räddningsinsatser. IVPA/sjukvårdslarm är inte något som BRT 
enligt lag har ansvar för att utföra. IVPA är förkortning för ”I Väntan På Ambulans”. Med 
IVPA/sjukvårdslarm avses insatser som BRT utför åt Regionerna. RiB-personal med delegation att 
utföra uppdrag åt Regionen att vidta livsuppehållande åtgärder (prio 1) tills ambulans anländer och 
tar över insatsen. Räddningstjänsten genomför även årligen ett antal insatser som stöd till polisen, 
exempelvis vid bombhot, eftersök med mera. Dessa insatser bedöms vara till stor nytta för de som 
drabbas och för samhället att risken för att räddningsinsatsen till en eventuell annan olycka försenas 
accepteras.  

8.5 Ledning i räddningstjänsten   
Ledning av insatser är en viktig del av förmågan att genomföra effektiva räddningsinsatser.  

BRT är en del av RRB. Räddningsregionen är ett samarbete med gemensam övergripande ledning och 
där de samlade resurserna disponeras gemensamt.   

Styrkeledare finns ständigt tillgänglig på förbundets brandstationer förutom Åtorp där 
räddningsledarskapet utövas av larmbefäl RRB.  

Insatsledare finns tillgänglig inom BRT närliggande organisationer inom RRB.  

Regional insatsledare finns tillgänglig i Värmland och Örebro län.  

Övergripande ledning utövas gemensamt genom Vakthavande räddningschef, Vakthavande befäl och  

Larm- och ledningsbefäl. Personal i den övergripande ledningen är samlokaliserade med SOS Alarm 
AB i Räddningsregionens ledningscentral i Örebro. De kommande åren kommer ledningscentralen 
flyttas till den samhällsgemensamma ledningscentralen, SLC, i Örebro vilket innebär samlokalisering 
även med Polisen.  

Den övergripande ledningen i RRB bistår räddningschefen i omvärldsbevakning och att initiera 
beredskapsanpassningar utifrån förändringar i riskbilden.  

 

8.6 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser  
Att på ett bättre sätt hantera flera samtidiga larm och/eller större komplexa händelser är den enskilt 
största drivkraften bakom bildandet av RRB. I och med RRB har Bergslagens Räddningstjänst 
möjligheter att hantera flera samtidiga larm samt större och komplexa händelser ökat väsentligt. 
Hanteringen av sådana händelser sker inom ramen för RRB:s övergripande ledning enligt tidigare 
beskrivning i kapitel 8.3. Den övergripande ledningen (RRB) har via lägesrapporter från de 
räddningsinsatser som pågår en bra lägesbild över tillståndet på respektive skadeplats och har 
därmed en möjlighet att välja om redan berörd styrka/station ska larmas igen eller om en enhet från 
en annan brandstation ska hantera ett nytt larm. RRB:s övergripande ledning har uppgiften att tillse 
beredskapsläget hos Bergslagens Räddningstjänst där behovet av att upprätthålla en rimlig 
beredskap bedöms från situation till situation. Under vissa kortare perioder, ofta delar av ett dygn, 
kan det inträffa ett stort antal händelser som föranleder flertalet räddningsinsatser mer eller mindre 
samtidigt. Grundhändelsen som utlöser detta är ofta väderrelaterad såsom stormar, kraftig 
nederbörd eller svår torka i kombination med kraftig vind. Vid dessa situationer händer det att den 
övergripande ledningen på relativt bred front har de av förbundets styrkor som ännu inte är insatta i 
någon händelse på beredskap på respektive brandstation eller på någon annan mer  



Handlingsprogram 
  

Diarienummer: 2019/0187-145 

Upprättad datum: 2021-10-13 

 
strategisk plats i förbundet, beroende på händelseutvecklingen. Exakt hur detta genomförs hanterar 
den övergripande ledningen. Detta sker dock endast någon enstaka gång per år. 

Då resurserna placerade på närmaste brandstation redan är upptagna larmas resurser från näst 
närmaste station och så vidare. Genom samarbetet inom RRB fördelar Vakthavande/ledningsbefäl 
resurser inom RRB så att bästa möjliga beredskap uppnås inom hela regionen. Se även tabell ”Tid till 
förstärkning” i kapitel 8.2. 

Ambitionen är att insatstiden ej skall förlängas mer än med 30 minuter vid ytterligare larm inom 
samma stationsområde.  

 

8.7 Räddningstjänst under höjd beredskap  
Den kommunala organisationen för räddningstjänst utgör en viktig del av totalförsvaret. 
Totalförsvaret regleras i Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Totalförsvaret består 
av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Det civila försvaret 
handlar om att värna civilbefolkningen, säkerställa viktiga samhällsfunktioner och bidra till  

Försvarsmaktens förmåga. Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) ingår i det civila försvaret.   

Räddningstjänst under höjd beredskap beskrivs i LSO 8 kap. För att skydda och rädda människor och 
egendom vid höjd beredskap ska Räddningstjänsten enligt LSO 8 kap 2§ utöver sina normala 
uppgifter även ansvara för:  

· upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden,  

· indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot nukleära och kemiska vapen,  

· kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att denna verksamhet ska kunna 
fullgöras, samt delta i åtgärder för första hjälp och transport av skadade samt för 
befolkningsskydd.  

Lagen klargör att i övrigt ska samma regler och förhållanden gälla som vid utförande av kommunal 
räddningstjänst. Dessutom beskrivs att under höjd beredskap kan personal inom kommunens 
organisation för räddningstjänst tas i anspråk för uppgifter som inte berör den egna kommunen.   

Organisationen vid höjd beredskap bygger på den fredstida organisationen och dess 
ansvarsområden. I avvaktan på planeringsinriktningar från centrala myndigheter inriktas 
planeringsarbetet på att säkerställa förmåga och uthållighet i händelse av fredstida kriser. 
Planeringsarbete genomförs utifrån den nu gällande kommunöverenskommelsen för civilt försvar 
som omfattar arbete med krigsorganisation, kompetenshöjande åtgärder samt säkerhetsskydd.   

Gällande de specifika uppgifter som tillkommer enligt LSO 8 kap 2§ i händelse av höjd beredskap så 
krävs vägledning från centrala myndigheter för att i detalj kunna fortsätta planeringen avseende 
dessa uppgifter. Den fredstida organisationen innehåller dock förmågor som har relevans även för 
delar av de tillkommande uppgifterna, framför allt gällande CBRNE samt resurs för ras och tung 
räddning (RTR).  
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9 Uppföljning, utvärdering och lärande  
De uppsatta målen för verksamheten i respektive handlingsprogram följs upp fortlöpande inom 
ramen för ordinarie verksamhetsuppföljning och internkontroll och i samband med att målen följs 
upp genererar avvikelser i tydliga åtgärder inom ramen för den årliga verksamhetsplaneringen.  

Resultatet av årlig verksamhet och måluppfyllelse följs upp i samband med bokslut. Resultat och 
måluppfyllelse dokumenteras löpande i dokumentet Verksamhetsplan och budget för respektive år. 
Verksamheten ska utvärderas under sista året av varje mandatperiod utifrån målen i 
handlingsprogrammen. Utvärderingen syftar till att dels kvantifiera effekterna av de egna 
verksamheterna, dels uppskatta hur utfallet har påverkats av samhällsutvecklingen i övrigt. I syfte att 
sträva mot de nationella målen följs då också handlingsprogrammen upp genom att göra jämförelser 
med andra kommuner som bedöms jämförbara.   

En del av verksamhetsuppföljningen som är särskilt utpekad i LSO är olycksundersökningar. Syftet 
med kravet är att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen 
har genomförts. Dessa genomförs enligt särskild rutin och är bland annat en del av den interna 
kontrollen och kvalitetsarbetet.   
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10 Bilaga A – Dokumentförteckning   
 

Avtal:  

· Avtal gemensamt ledningssystem Räddningsregion Bergslagen  

· Samarbetsavtal Räddningsregion Bergslagen  

 

Andra styrande dokument:  

· Grundsyn ledning Räddningsregion Bergslagen  

· Tillsynsplan BRT  

· Riktlinjer olycksundersökning räddningstjänsten   

  

Samtliga avtal finns tillgängliga via räddningstjänstens expedition.   
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11 Bilaga B – Beskrivning av samråd  
Innan ett handlingsprogram antas, eller direktionen beslutar om betydande ändringar i ett befintligt 
handlingsprogram, ska direktionen samråda med de myndigheter som särskilt berörs. Med det avses 
enligt propositionen (2019/20:176) framför allt de myndigheter vars egen planering kan beröras av 
förändringen exempelvis samverkande kommuner och medlemskommuner.  

Handlingsprogrammet har innan det antagits varit på remiss till medlemskommunerna,  

Länsstyrelsen, Polismyndigheten Polisregion Bergslagen, Region Värmland, Region Örebro,  

Kustbevakningen 

 



Underskrift 
Elisabet Lilljebjörn 
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2021-12-13 
Kristinehamn, Degerfors, filipstad, Karlskoga, Storfors 

Plats och tid 

Beslutande 

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

Ellen Skaare Håkansson (KD) ordförande 
Barbro Davidsson (M) 
Ingrid Resare (S) 
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Ingegerd Nordkvist (-) 
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Inga-Lill Röhr (S) 
Britt-Marie Karlsson (S) 
Marianne Högberg (S) 

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

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter  

Ingegerd Nordkvist (-) 

Justering klar 2021-12-14 
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Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Elisabet Lilljebjörn 

Ellen Skaare Håkansson (KD) 

Ingegerd Nordkvist (-) 

Paragrafer 83-88 

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

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslag 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd §§ 83-88 

2021-12-13 

2021-12-14 Datum för borttagande 2022-01-04 

Förvaringsplats för protokollet Pärm på överförmyndarkontoret 



ÖSTRA 
VÄRMLANDS 
överförmyn darnäm n d 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(7) 

Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-12-13 

Öfn § 83 

Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkänns. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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överförrnyndarnämnd 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(7) 
Sammanträdesdatum 

2021-12-13 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Öfn § 84 

Information från förvaltningen 

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

Sammanfattning 

Jenny Alpmyr informerar om den löpande verksamheten. 

• Nuläget 
• Rekrytering av administratör 

S
ig

n
at

u
re

 r
ef

e
re

n
ce

: 
9
a
a
b
4 f

0
9
-4

8
0
8
-4

d
3
e
-b

5
5
3
-1

d
9
2
a9

fb
f2

5
1
 



ÖSTRA 
VÄRMLANDS 
överförrnyndarnämnd 

låtinehamn, Degerfors, filipstad, Karlskoga, Storfors 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(7) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-13 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Öfn § 85 

Information från ordförande 
Ellen Skaare Håkansson (Kf)) informerar om att från och med 2022 
kommer alla handlingar att skickas ut digitalt. Vid utskick av 
pappershandlingar sker det via rekommenderat brev. 
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ÖSTRA 
VARMLANDS 
ilnrerförnlyndarnämnd 

Kristinehamn. Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-12-13 

Sida 

5(7) 

Öfn § 86 

Deluppföljning internkontrollplan 2021 

Beslut 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd lägger ärendet till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt interkontrollplanen ska uppföljning gällande granskning av årsräkningar 
följas upp per 31 oktober. 

Samtliga årsräkningar, förutom två stycken är granskade och klara. De två som 
kvarstår avser 
ett ärende där det nu är det vitesföreläggande på samt där gode man även kommer att 
bytas 
ut. I andra ärendet är komplettering begärd två gånger. I det ärendet kommer man 
även utreda lämpligheten som god man. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-12-05 
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Justerandes sign 

   

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(7) 
Sammanträdesdatum 

Krittinehamn, Degerfors. Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-12-13 

Öfn § 87 

Internkontrollplan 2022 

Beslut 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd beslutar om att fastställa internkontrollplan 
2022. 

Sammanfattning 

Överförmyndarnärnnden ska varje år anta en plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Grund för planering och prioritering av interkontrollens omfattning 
utgörs av en riskbedömning av verksamheten. Utifrån den samlade 
riskbedömningen prioriteras tillsynsåtgärder inför kommande år i 
internkontrollplanen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-11-20 
Interkontrollplan 2022 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ÖSTRA 
VÄRMLANDS 
överförmyndarnämnd 

Krittinehamn, Degerfors. Filipstad, Karlskoga, Storfors 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-12-13 

Sida 

7(7) 

Öfn § 88 

Verksamhetsplan 2022 

Beslut 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd beslutar att fastställa 
verksamhetsplanen 2022. 

Sammanfattning 

Varje år ska Östra Värmlands överförmyndarnämnd besluta en 
verksamhetsplan med mål, aktiviteter för att nå målen och 
indikatorer för att 
mäta måluppfyllnaden. 

Verksamhetsplanen följs upp i delårsrapport samt årsberättelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-11-20 
Interkontrollplan 2022 
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kommun 
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Protokoll 
Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott  

 
Sekretariatet Mötesdatum 
 2021-11-29 

  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Digitalt via Pexip (Sirius), kl.09:00-10:20 
 
 

 

Beslutande Henrik Samuelsson (M) (ordförande) (Region Värmland) 
Eva Frykenberger (C) (vice ordförande) (Kils kommun) 
Mats Sandström (S) (Region Värmland) 
Ulla Carlberg (C) (Årjängs kommun) 
Yvonne Kristoffersen (SIV) (Region Värmland)  ersätter Marita Ögren (C) 
Aurora Rioflorido (S) (Storfors kommun) 

 
 

 

Ersättare Linda Johansson (S) (Region Värmland) 
 
 

 

I tjänsten Anna Frödin (Ledningsstrateg) 
Andreas Anderberg (Utvecklingsledare) §§51-55 
Tobias Nyåker (Enhetschef) §§51-54 
Erik Lisshammar (Nämndsekreterare) 

 
 

 

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

 

 

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

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

Underskrifter 

Justerande ...............................................        ................................................   
  Mats Sandström (M)  

 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott   
Sammanträdesdatum 2021-11-29   

Datum då anslaget  
sätts upp 

2021-12-08 Datum då anslaget  
tas ner 

2021-12-30 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Regionens hus 
  
Underskrift ................................................. 



 
Protokoll 
Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott  

 
Sekretariatet Mötesdatum 
 2021-11-29 

  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Beslutsärenden 
  

 

§ 55 Dnr  HMN/210038 

Remiss till kommunerna med två alternativa förslag för det 
fortsatta arbetet med välfärdsteknik 

 

Beslut 

Hjälpmedelsnämndens arbetsutskotts beslut 

1.    Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott beslutar att skicka ut projektgruppens två alternativa 
förslag gällande stödfunktioner för välfärdsteknik med ett följebrev på delremiss till 
kommunerna med begäran om svar senast 2022-02-01. Ordförande Henrik Samuelsson (M) 
får mandat att godkänna följebrevet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Projektgruppen redovisar två alternativa förslag eller scenarion som behandlar i vilken 
utsträckning stödfunktioner med anknytning till välfärdsteknik ska finnas gemensamt inom 
Hjälpmedelsservice respektive inom kommunerna och regionen. För att få vägledning i det 
fortsatta arbetet med införandet av välfärdsteknik vill projektgruppen veta hur kommunerna 
ställer sig till förslagen. 

 

Utdraget skickas till 

Kommuner i hjälpmedelsnämnden 

Projektgruppen 

 
 

  

























Delårsrapport 2021 
 

 

 

 

Värmlands läns vårdförbund 
 

 

 

  



 
 
 

 - 2 -  

Innehållsförteckning 
Delårsrapport 2021 ............................................................................................................................. - 1 - 

Förvaltningsberättelse ......................................................................................................................... - 3 - 

Översikt över verksamhetens utveckling ........................................................................................ - 3 - 

Den kommunala koncernen ............................................................................................................ - 3 - 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning ............................................................. - 6 - 

Händelser av väsentlig betydelse .................................................................................................... - 7 - 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .......................................................... - 9 - 

Övergripande verksamhetsmål ................................................................................................... - 9 - 

Måluppfyllelse ........................................................................................................................... - 10 - 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .................................................................. - 14 - 

Övergripande finansiella mål..................................................................................................... - 14 - 

Balanskravsresultat ....................................................................................................................... - 15 - 

Förväntad utveckling ..................................................................................................................... - 15 - 

Ekonomisk redovisning ...................................................................................................................... - 17 - 

Redovisningsprinciper ................................................................................................................... - 17 - 

Driftredovisning ............................................................................................................................. - 18 - 

Investeringsredovisning ................................................................................................................ - 18 - 

Resultaträkning ............................................................................................................................. - 19 - 

Balansräkning ................................................................................................................................ - 19 - 

Noter ............................................................................................................................................. - 20 - 

 

 

  



 
 
 

 - 3 -  

Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling 
Delårsredovisningen ger information om förbundets verksamhet och ekonomiska ställning, 

verksamheterna Beroendecentrum Värmland, akut- och utredningshemmet Flöjten samt länets 

utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården. 

Förbundet redovisar ett överskott per 2021-08-31. Prognosen per helår är ett underskott till följd av 

högre pensionskostnader än budgeterat samt högre nettokostnad för verksamheten Flöjten sista 

delen av året. 

Tabellen nedan visar verksamhetens utveckling över en femårsperiod.  

 

 

 

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

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

ansvarar tillsammans med Region Värmland för övergripande utvecklingsfrågor gällande länets 

missbruks och beroendevård.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Prognos Delår Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2021 2021 2020 2019 2018 2017

Rörelsens intäkter 24 996 16 966 24 008 22 547 19 086 18 354

Jämförelsestörande intäkt 135 135 302 129 5 24

Rörelsens kostnader -24 892 -16 022 -23 106 -20 422 -18 938 -18 954

Rörelseresultat före avskrivningar

och finansiella poster 239 1 079 1 204 2 255 153 -576

Avskrivningar -516 -328 -487 -172 -53 -99

Finansiella poster -39 -59 -51 -8 37 40

ÅRETS RESULTAT -316 692 666 2 074 137 -635

Soliditet 22% 24% 25% 21% 21% 19%
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från socialtjänsten och utifrån dessa uppdrag formuleras genomförandeplaner vilka fullföljs, 

utvärderas, revideras och ändras under placeringstiden. 

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

Verksamhetens inriktning är medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala 

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

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

abstinensbehandling. Beroendecentrum tar emot klienter via biståndsbeslut från socialtjänsten i 

vistelsekommunen. 

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

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

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

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

andra sammanhang angående missbruks- och beroendefrågor i länet.  

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

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

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

ledningsgrupper i länet sammansatta av tjänstepersoner från kommunerna och regionen.  

Styrande dokument för utvecklingen av missbruks- och beroendevården är länsöverenskommelserna 

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

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

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

utvecklingsarbetet.   

Organisationsskiss Värmlands läns vårdförbund 

 

  

Direktion

- förbundets beslutande 
organ

Arbetsutskott

- beredning till direktion

Beroendecentrum

Värmland

Utvecklingsfrågor

missbruk/beroende
Flöjten
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Organisationsskiss övergripande utvecklingsarbete för länets missbruks- och beroendevård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Instyrning av ärenden vid behov 

till länets 16 kommuners 

beslutande organ, socialnämnder, 

kommunstyrelse, 

kommunfullmäktige samt 

Värmlands läns vårdförbunds 

direktion 

Politisk styrgrupp 

Ansvarar för ledning och styrning 

av länets utvecklingsarbete inom 

missbruk- och beroendevård. 2 

ledamöter Region Värmland, 2 

ledamöter Värmlands läns 

vårdförbund. Protokoll går till 

direktionen VLV och hälso- och 

sjukvårdsnämnd RV. 

Instyrning av ärenden vid behov 

till Region Värmlands beslutande 

organ, hälso- och 

sjukvårdsnämnd, regionstyrelse 

och regionfullmäktige. 

 

Central ledningsgrupp 

Bereder ärenden till politiska 

styrgruppen. Ledningsgruppen 

ansvarar för implementering av 

länsöverkommelsen. 

Tjänstepersonerna från 

kommunerna, regionen och 

Värmlands läns vårdförbund. 

5 lokala ledningsgrupper 

Norra, Södra, Västra, Östra och 

Centrala. Samverkan och 

utveckling på lokal nivå. 

Ansvarsfördelning vem som gör 

vad. Tjänstepersoner från 

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

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

tillgänglighet, kvalité, brukarinflytande och beläggning. Covid-19 har under 2021 fortsatt påverkan på 

verksamheterna främst utifrån restriktionerna och begränsningar i att anordna kurser och 

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

Flöjten.  

På Flöjten är medelbeläggningen per dygn 8,48 per delåret mot budgeterade 7,75. Antal vårddygn 

2020 var 1520 per delår och för 2021 är motsvarande siffra 2060 vilket är en ökning på 35,5 %. 

Efterfrågan har under perioden varit hög och relativt jämn, undantaget augusti månad då 

beläggningsgraden var låg. Trots att ökningen från föregående år har Flöjten haft 31 unika 

förfrågningar om plats/platser där verksamheten inte har kunnat ta emot. I 30 fall av 31 har det varit 

fullt och i ett fall har det handlat om matchningsproblem.  

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

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

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

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

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

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

tillgängligheten för nya familjer och barn blir något sämre.  

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

år. Antal vårddygn 2020 var 1878 per delår och för 2021 är motsvarande siffra 2171 vilket är en 

ökning på 15,6 %. Medelbeläggningen per dygn är per delår 8,96 mot budgeterade 9,25. Under 

augusti månad har beläggningen varit väsentligt lägre än tidigare månader vilket gör att 

beläggningsmålet inte nås.  

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

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

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

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

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

hög servicegrad hos personalen är en framgångsfaktor. Snabba återkopplingar och 

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

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

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

rekrytering av hyrläkare. 

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

begränsad under året.  Flertalet utbildningar skett digital, förutom utbildning i ASI (Addiction Severity 

Index) och HAP (Haschavvänjningsprogram). Under perioden januari till juni har utbildning skett i 

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

Under hösten har utbildning i ÅP (Återfallsprevention), ASI och MET planerats in. Personal från 

Beroendecentrum har deltagit i HAP, ASI och ÅP under året. 
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Direktionen beslutade i maj 2021 att ett regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med 

missbruksproblem ska öppnas upp. Förbundet har rekvirerat 4 114 476 kr i projektmedel som är 

avsedda att användas i uppstarten av behandlingshemmet. Pengarna kommer från regeringens 

satsning på psykisk hälsa och rekvirerades från Region Värmland som organiserar fördelningen av 

medlen. En projektgrupp tillsattes i maj och har sedan dess arbetat med förberedelser inför 

öppnandet av det nya behandlingshemmet som är tänkt att öppna kring årsskiftet 2021/2022.  

Pensionsförpliktelse 

Avsättning för pensioner uppgår till 128 tkr och pensionsskulden minskar med 123 tkr per delår. 

 

 

 

Förvaltade pensionsmedel 

Värmlands läns vårdförbunds pensionsmedel är förvaltade hos SBAB. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Flöjten 

Verksamheten har under året ökat beläggningsgraden med 35,5% jämfört med föregående år. 

Effekterna av covid-19 i kombination med matchningsproblem under 2020 ledde till att Flöjten inte 

nådde upp till beläggningsmålet då. Under 2021 har covid-19 fortsatt påverkat verksamheten på så 

sätt att det emellanåt varit många sjukskrivna och att det emellanåt har varit svårt att få in vikarier. 

Vad gäller matchning det varit svårt för verksamheten att ta emot ensamma barn. Under 2021 har 

behovet varit stort gällande utredningsplaceringar för familjer. Det är ofta svårt att kombinera 

familjer och ensamma barn. Under 2020 var många av placeringarna ensamma barn, under 2021 är 

det främst familjer som haft placering på Flöten. Efterfrågan på platser har varig hög. Trots ökningen 

av antal vårddygn har Flöjten per delår fler förfrågningar om placeringar där plats inte kunnat 

erbjudas än förfrågningar som lett till placering. Efterfrågan från kommunerna är fortsatt stor 

gällande placeringar av ensamma barn. Flöjten har inte möjlighet att möta upp behovet av platser på 

Avsättningar för pensioner Prognos Delår

2021 2021

Ansvarsförbindelse (inkl. löneskatt)

Pensionsskuld, intjänad tom 1997 8 079 8 250

Avsättningar (inkl. löneskatt) 114 128

Totala pensionsförpliktelser 8 193 8 378

Specifikation

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

Minskad pensionsskuld -308 -123

Utgående avsättning ti ll pensioner  (inkl. löneskatt) 8 193 8 378
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egen hand. Frågan om ytterligare ett HVB-hem med inriktning på ensamma barn har väkts hos 

medlemskommunerna. 

Verksamhetens utökning och flytt till nya lokaler under hösten 2019 ledde till stora förändringar i 

verksamheten. Under 2020 var pandemin en stor faktor och även svårigheterna kring matchning av 

ensamma barn. Efterfrågan på platser finns från medlemskommunerna och ett arbetssätt där Flöjten 

kan klara av en högre beläggning har etablerats under året. I och med fastighetens beskaffenhet 

finns möjlighet att ta emot placeringar även om beläggningen är hög om någon familj är på väg ut 

inom rimlig tid. Utmanande är dock fortfarande att få personal i tillräcklig utsträckning.  

Beroendecentrum 

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

Medelbeläggningen har varit 8,96 per dygn för delåret. Beläggningen har dock ökat i jämförelse med 

föregående år. Läkartillgången har varit konstant under året och inte orsakat några problem kring 

inskrivningar. Tillgängligheten på platser har varit god under året. Efterfrågan på platser varierar över 

året. Sommarmånaderna juni-augusti brukar generellt ha en lägre beläggning än övriga månader. Så 

var fallet även i år då främst augusti månad sticker ut med låg beläggning av platserna. 

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

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

samma ekonomiska villkor där regionen betalar vårddygnsavgift till förbundet precis som 

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

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

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

Beroendecentrum. 

En revidering av samverkansavtalet mellan förbundet och Region Värmland avseende 

Beroendecentrum inklusive har påbörjats under våren 2021. Arbetet har fördröjts då en bilaga 

gällande städning inte kunnat färdigställas då det finns oklarheter som inte är utredda. Revideringen 

väntas vara klar under hösten 2021.  

Utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården 

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

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

tidigare arbetats fram. Planen är att öppna verksamheten kring årsskiftet 2021/2022. Arbetet med 

förberedelserna inför öppnandet har varit pågående under stor del av året. Behandlingshemmet 

kommer att kallas Riddarnäset och kommer att ligga i Nykroppa i Filipstads kommun. En 

projektgrupp bestående av tjänstepersoner från förbundet har arbetat fram en projektplan. Gruppen 

kompletterades senare med representation från Region Värmland. Fastigheten behöver anpassas 

och renoveringar pågår och förväntas vara klara till december 2021. Förbundet kommer att hyra 

fastigheten som ägs av Filipstads kommun. En option på köp av fastigheten finns att nyttja under en 

period om 5 år.  

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

personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer 
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samordnat. Utredaren ska bland annat föreslå hur ansvaret kan samlas hos en huvudman. Förbundet 

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

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

med utredningsgruppen angående pågående utvecklingsbeslut i länet som berör samsjukliga samt 

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

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

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

helt i linje med samsjuklighetsutredningens inriktningsdirektiv. Utredningen ska vara klar till den 1:a 

november 2021.  

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

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

finansierar del av verksamheten. Förbundet förfogar över projektmedel som ska föras över till Region 

Värmland och användas till driftskostnader för första året.  

 

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

under året. 

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

Flöjten – verksamheten utgår från barnens behov i centrum och kännetecknas av god kvalité och 
tillgänglighet för medlemskommunerna.  
 
Beroendecentrum – verksamheten kännetecknas av god kvalité, hög tillgänglighet med brukarens 
behov i centrum.  
 
Utvecklingsarbetet missbruk/beroende – förbundet ska verka för en ökad kvalité i missbruks- och 
beroendevården i länet.  
 

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

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

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

För Beroendecentrum och tillnyktringsenheten finns en styrgrupp bestående av ansvariga 

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

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

relaterade till Beroendecentrum och tillnyktringsenheten på verksamhetsnivå. Styrgrupperna har 

haft sammanträde vid två tillfällen under 2021. 

Den politiska styrgruppen ansvarar för ledning och styrning av länets utvecklingsarbete inom 

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

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

från Värmlands läns vårdförbund. Styrgruppen har haft två sammanträden 2021. 
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Den centrala ledningsgruppen har representanter från Region Värmland, länets kommuner, 

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

sammanträden vid två tillfällen under 2021.  

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

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.  

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

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

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

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

vår verksamhet uppnår en god kvalitet.  

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

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

kontrolleras och med vilken frekvens.   

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

tillgänglighet för medlemskommunerna 

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

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

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

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

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

Medelbeläggningen per 31 augusti är 8,48 placerade per dygn. Under första halvåret var efterfrågan 

hög och verksamheten har legat på gränsen till fullt under långa perioder. Detta trots att Flöjten haft 

flera utredningsplaceringar som varit kvar långt längre än 8 veckor på grund av ändrande 

förutsättningar, som till exempel att socialtjänsten velat få observationer över längre tid. Detta är 

både bra och dåligt vi får en hög beläggning men samtidigt blir tillgängligheten något lägre då 

placeringarna blir längre än 8 veckor. Samma tid förra året hade Flöjten en beläggningsgrad på 6,29 

så beläggningen har ökat avsevärt. Efterfrågan har under perioden varit hög och relativt jämn, 

verksamheten har haft kö där kommuner som kunnat vänta på plats stått på kö. I en del fall har vi 

inte kunnat bereda plats när kommunen inte kunnat vänta. Vi har inte kunnat hjälpa alla trots att vi 

tagit emot fler än föregående år.    

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

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

Tillgängligheten har under årets första åtta månader ökat, verksamheten har kunnat ta emot fler 

placeringar än föregående år. Vi försöker få till en jämn takt i antalet placeringar och att de ska 

överlappa varandra så att det blir lite spridning på när det skrivs in och ut, men detta är utmanande 

att få till, då förutsättningar ändras under placeringstidens gång, några blir längre än planerat och har 

vi lediga platser tar vi emot även om det blir inskrivning av två familjer samma dag vilket innebär att 
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två familjer skrivs ut samma dag om det inte blir förändringar längs vägen. Får vi många lediga platser 

samma dag kan det vara svårt att fylla dessa på en gång om vi inte har kö.  

Under framför allt sommaren fick vi säga nej till flera förfrågningar gällande ensamplacerade barn 

med stora egna svårigheter. När förfrågan kommer gällande ensamplacerade barn överväger vi noga 

om vi har möjlighet att ta emot, matchar barnets behov mot de redan inskrivna. Det krävs också att 

verksamheten har extra personal att sätta in över tid och att kan vi garantera allas säkerhet så att vi 

kan ge vård på ett tryggt och säkert sätt.  

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

uppdragsgivare. Synpunkter från uppdragsgivarna inhämtas efter varje placering. 

De allra flesta kommuner är mycket nöjda med våra utredningar, de håller en mycket hög kvalité, de 

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

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

att utredningen var för lång och att det var svårt att se den röda tråden. Vi tar givetvis åt oss av 

kritiken och vi jobbar ständigt med att förbättra och utveckla våra utredningar. Vi vill ju ge en så bra 

och bred beskrivning av situationen som möjligt och utgår, väver in de frågeställningar som 

placerande kommun har och det blir lätt omfattande. Av 30 placeringar är 1 missnöjd vilket ger en 

nöjdhetsgrad på 97 % i förhållande till målsättningen på 100 %. 

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

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

inflytande och delaktighet vid inskrivning uppföljning och utskrivning.  

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

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

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

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

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

 

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

behov i centrum. 

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

 Tillgänglighet – tid från vårdbegäran till inskrivning ska överensstämma med 

uppdragsgivarnas behov. Uppfyllt 

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

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

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

Verksamheten har haft en jämn beläggning i nivå med budget under våren och sommaren fram till 

augusti. Låg beläggning i augusti gör att Beroendecentrum inte riktigt når upp till budgetmålet utan 

stannar på en medelbeläggning på 8,96 per delår. Verksamheten jobbar ständigt med att ha en 

dialog i arbetsgruppen kring vilka som ska/kan ingå vår målgrupp. Att ständigt ha som målsättning att 

öka tryggheten på avdelningen gör att vi har en beredskap för att ta emot relativt ”svåra” patienter.   
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Tillgänglighet: Tid från vårdbegäran till inskrivning ska överensstämma med uppdragsgivarnas behov. 

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

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

inplanerade inskrivningar alternativt full beläggning.  

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

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

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

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

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

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

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

servicegraden hos personalen en av framgångsfaktorerna. Snabba återkopplingar och 

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

Verksamheten har även varit mån om att vi ska ha läkare på plats samtliga vardagar då läkaren måste 

vara på plats vid inskrivningar. Detta har inte tummats på vid avropsförfrågningar utan varit ett av 

kraven. 

Kvalitet: Vården på beroendecentrum ska utgå från evidensbaserad praktik. Kriterierna är att 

evidensbaserade metoder ska användas i samtliga placeringar där val av metod utgår från uppdraget 

i kombination med brukarens situation och önskemål. Verksamheten ska ha tillräcklig kompetens för 

att tillgodose detta.  

Verksamheten har uppfyllt målet, men har emellanåt haft svårigheter att få till alla metoder och 

screeningsinstrument pga. att vi under året haft hög frånvaro bland medarbetarna. Vi har därför 

under våren och kommer att fortsätta under hösten att utbilda fler medarbetare (även vikarier) i de 

metoder vi använder på avdelningen. Bl.a. har två medarbetare fått utbildning i HAP, två 

medarbetare fått utbildning i ASI och två medarbetare har fått en utbildning i återfallsprevention.  

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

måluppfyllelse är att samtliga brukare ska vid inskrivning, mittmöte, utskrivning samt vid behov 

informeras om sina möjligheter till inflytande och delaktighet.  

Brukarna har alltid inflytande i sin behandling på BC. Brukarna är med på samtliga möten som gäller 

dem och har därmed stor möjlighet att vara delaktiga i sin planering. Dock har delaktigheten på 

gruppnivå varit svårare att få till under pandemin då vi haft svårt att ha möten i grupp. Våra 

morgonmöten tillsammans med brukarna har ställts in en tid, men i takt med att man börjat släppa 

på restriktionerna så vi har nu börjat ha dessa möten igen.  

 

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

beroendevården i länet.  

 Kurser och konferenser – förbundet ska anordna kurser och konferenser inom området 

missbruk/beroende. Uppnått 



 
 
 

 - 13 -  

 Utveckla nya verksamheter – förbundet ska verka för att fler integrerade verksamheter 

startas upp. Uppnått 

 Länsöverenskommelser och lokala överenskommelser – förbundet ska verka för en god 

följsamhet till de överenskommelser som finns i länet gällande missbruk/beroende. Uppnått 

 Brukarinflytande – förbundet ska verka för att kompetens från brukarorganisationer tas 

tillvara i utvecklingsarbetet. Uppnått 

Kurser och konferenser – förbundet ska anordna kurser och konferenser inom området 

missbruk/beroende.  

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

begränsad under året.  Flertalet utbildningar skett digital, förutom utbildning i ASI (Addiction Severity 

Index) och HAP (Haschavvänjningsprogram).  Under perioden januari till juni har utbildning skett i 

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

Under hösten har utbildning i ÅP (Återfallsprevention), ASI och MET planerats in. Personal från 

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

På uppdrag av den centrala ledningsgruppen en Länskonferens planerats: Unga/unga vuxna med 

risk- och missbruk https://varmlandsvardforbund.se/category/konferenser/ Konferensen kommer 

äga rum i november och har ett deltagartak på 200 med representation från hälso- och sjukvård, 

socialtjänst och elevhälsa. Medverkande i länskonferensen representeras av politisk inledning, 

omvärldsbevakning, vad är på gång i länet, goda exempel i länet, vad säger forskningen, specifika 

preparat unga, samsjuklighet. Föreläsare representeras av hälso- och sjukvård, Vårdförbundet, 

Karlstad kommun, Uppsala universitet samt Beroendecentrum Stockholm.   

Utveckla nya verksamheter – förbundet ska verka för att fler integrerade verksamheter startas upp. 

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

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

tidigare arbetats fram. Planen är att öppna verksamheten kring årsskiftet 2021/2022. Arbetet med 

förberedelserna inför öppnandet har varit pågående under stor del av året. Behandlingshemmet 

kommer att kallas Riddarnäset och kommer att ligga i Nykroppa i Filipstads kommun. En 

projektgrupp bestående av tjänstepersoner från förbundet har arbetat fram en projektplan. Gruppen 

kompletterades senare med representation från Region Värmland. Fastigheten behöver anpassas 

och renoveringar pågår och förväntas vara klara till december 2021. Förbundet kommer att hyra 

fastigheten som ägs av Filipstads kommun. En option på köp av fastigheten finns att nyttja under en 

period om 5 år.  

Länsöverenskommelser och lokala överenskommelser – förbundet ska verka för en god följsamhet 

till de överenskommelser som finns i länet gällande missbruk/beroende.  

Länsöverenskommelser och lokala överenskommelser reviderades under 2020. Från och med 2021 

har Region Värmland ordförande- och sekreteraransvaret i Centrala ledningsgruppen, här har två 

möten skett digitalt under perioden jan-juni. De fem lokala ledningsgrupperna som representeras av 

hälso- och sjukvård (psykiatri, VC), socialtjänst och skola (elevhälsa) har genomfört två 

sammankomster var digitalt under perioden jan-juni. Undertecknad deltar i dessa möten. Totalt 

berör de lokala ledningsgrupperna 80 st. av första linjens chefer, utvecklingsledare och 

verksamhetsutvecklare i länet. De lokala ledningsgrupperna har huvudfokus på de lokala 

https://varmlandsvardforbund.se/category/konferenser/
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överenskommelserna.  Synpunkter från de lokala ledningsgrupperna har delgivits den centrala 

ledningsgruppen, vilket bl. a. medfört att en tydligare dagordning tagits fram. 

Brukarinflytande – förbundet ska verka för att kompetens från brukarorganisationer tas tillvara i 

utvecklingsarbetet.  

Brukarenkäter som berör inneliggande patienter på BC sammanställs per halvår i form av 

stapeldiagram. Vad det gäller Brukarrådet så har deras besök stoppats på BC och i övriga 

psykiatrihuset, detta sedan mars 2020. Kontakt har under tiden skett med representanter från 

Brukarrådet. En representant från brukarrådet deltar fr.o.m. hösten 2021 i styrgruppen för BC samt 

styrgrupp för TNE. Frågan om tillträde till BC för besök av brukarrådet har lyfts fram till ansvarig i 

psykiatrihuset, besked i detta väntas under hösten 2021.  Ett omtag och värvning av nya 

representanter i Brukarrådet ska genomföras utifrån att de tappat representanter under pågående 

pandemi.  

 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Direktionen och verksamheterna skall verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna 

ramar kan hållas och därmed bidra till att förbundets övergripande mål kan nås. Kontinuerlig 

uppföljning av verksamhet och ekonomi har gjorts under året. Resultaten har omvandlats till prognos 

för resterande del av året och åtgärder har vidtagits för att budgeten skall hållas. Förbundet har en 

helhetssyn på alla resurser i verksamheterna. Förbundet följer upp verksamhetens utveckling av 

kvalitet och kvantitet. Förbundet skall ha ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser och 

beredskap för oförutsedda kostnader. 

Övergripande finansiella mål 

 Resultatnivån ska uppgå till en nivå så att balanskravet uppfylls, (I kommunallagen finns ett 

krav på absolut budgetbalans varje enskilt år, vilket också gäller för Vårdförbundet). Om ett 

överskott uppstår som överstiger 350 tkr, lyfts frågan till Direktionen.   Uppnått 

 Förbundets resultat per delår är ett överskott om 692 tkr.  Uppnått 

 En budgetmarginal ska eftersträvas för oförutsedda händelser under året.  Uppnått  

 Ekonomin sätter ytterst gränsen för det totala verksamhetsutrymmet, om det blir konflikt 

mellan mål och resurser. Uppnått 

 Verksamheter och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna 

ramar kan hållas och därmed bidra till att förbundets övergripande mål kan nås.  Uppnått 

Resultatet för delåret 2021 är ett överskott med 692 tkr. Prognosen per helår är ett underskott om 

316 tkr och balanskravsutredningen visar på ett krav om återställande de kommande tre åren. Det 

prognostiserade underskottet beror till stor del av ökade pensionskostnader samt högre 

nettokostnad för verksamheten Flöjten sista delen av året. Den ökade pensionskostnaden beror på 

att personal uppnått förmånspensions-försäkringen i högre utsträckning än pensionsbolagets 

beräkningar inför 2021, samt att pensionsskuldens förändring är lägre än beräknat. 
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Balanskravsresultat 
Enligt balanskravsutredningen ska förbundet återställa ett underskott de kommande tre åren. 

 

 

 

Förväntad utveckling 
Efterfrågan på platser på Flöjten är fortsatt hög. Verksamheten har under året utvecklat arbetssätt 

som klara en högre beläggning än tidigare. Här ser vi dock att behovet av platser för ensamma barn 

är svårt att tillgodose. Om medlemskommunerna så önskar avser förbundet att utreda frågan om att 

öppna upp ytterligare en verksamheter som riktar sig till ensamma barn.  

På Beroendecentrum har 2021 inneburit fortsatt arbete med att utveckla tillgängligheten. Region 

Värmland har erbjudits 2 platser vilket bör öka beläggningen. Detta är en åtgärd på prov under 6 

månader. Behovet har påtalats från både slutenvårdspsykiatrin och från psykiatrisk öppenvård.  

Öppnandet av det nya HVB-hemmet Riddarnäset kommer att vara en stor utmaning under 

kommande år. Förarbetet är viktigt så att vi från start kan erbjuda en insats med god kvalité. Första 

året är beläggningsmålet lägre än år två och tre, därmed kommer kostnaden för 

medlemskommunerna vara dyrare per plats under första året.  

Inom ramen för medlemskommunernas önskemål finns fler utvecklingsmöjligheter där förbundet 

finns med som en part. En utredning om HVB för vuxna med samsjuklighet är framtagen i ett första 

skede och har varit ute på en remissrunda. Det förefaller dessutom finnas behov av fler platser för 

ensamma barn i länet. Förbundet är också involverade i frågan kring länsgemensamma 

öppenvårdsresurser för både unga och vuxna. Kommunikationen med medlemskommunerna är 

viktig både när det gäller befintliga verksamheter och hur vi ska förhålla oss till nya behov. 

Samsjuklighetsutredningen kommer att vara klar i november då regeringens särskilde utredare 

BALANSKRAVSUTREDNING Prognos Delår Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2021 2021 2020 2019

Årets resultat -316 692 666 2 074

-Reducering av samtliga realisationsvinster -3 574

+Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

+Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

+Orealiserade förluster i värdepapper

-Justering återföring av orealiserade förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -316 692 666 -1 500

-reservering av medel till resultatutjämningsreserv

+användning av medel från resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultat -316 692 666 -1 500

(IB) Ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 0 -499

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen -316 692 666 -1 500

+Synnerliga skäl att inte återställa under längre tid 1 999

(UB) Ackumulerade negativa resultat att återställa -316 692 0 0

(UB) Synnerliga skäl som ska återställas över längre tid

(UB) Ackumulerade ej återställda negativa resultat -316 692 0 0

Varav från 2017   (återställs senast 2020) 0
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kommer lägga fram utredningens förslag. Värmland har varit högts delaktiga i framtagandet och de 

utvecklingsförslag som redan finns i länet ligger väl i linje med vad utredningen kommer presentera i 

november. 
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Ekonomisk redovisning 
Redovisningsprinciper 
Förbundet följer lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt i stort 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Leverantörsfakturor 

Leverantörsfakturor som inkommit efter den 31 augusti och som avser perioden januari-augusti, har 

skuldbokförts och belastar delårets redovisning. 

Räkenskapsrevision 

Upplysning ska lämnas om den sammanlagda kostnaden för revisorernas granskning av bokföring, 

delårsrapport och årsredovisning.  

Pensionsskuld 

Förbundets samlade pensionsskuld uppgår till 8,38 mnkr per 2021-08-31.  

Med hänvisning till rättvisande räkenskaper redovisar förbundet samtliga pensionsåtagande oavsett 

intjäningsår som avsättning.  

Materiella anläggningstillgångar  

Förbundet har gjort en bedömning av genomsnittlig nyttjandeperiod. Den genomsnittliga 

nyttjandeperioden är för fastigheten Lövnäs 1:70 är 23 år och för inventarier 5 år. 

Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Linjär avskrivning tillämpas 

med avskrivningstider i huvudsak anpassad till rekommendationer i RKR:s idéskrift. 

Komponentgrupp Avskrivningstid 

Stomme inkl. grund 60  

Fasad 40  

Fönster, papptak, ledningar o centraler mm 30  

Entrépartier, vent.-aggregat, storkök, asfalt mm 20  

Styr o regler, belysning, inbrott mm 15  

Belysning, svagström, styr o regler 10  

Maskiner och inventarier 5  

 

Redovisning av lånekostnader 

I anskaffningsvärdet ingår lånekostnader för inköp av fastighet med 5 mnkr.  

Genomsnittlig upplåningsränta är 1,67 % och den genomsnittliga räntelåningstiden är 5 år. Lånet 

förfaller inom fem år.  
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Driftredovisning 
 

 

Förbundschef visar ett bättre resultat jämfört med budget för delåret. Årets prognostiserade resultat 

ligger i harmoni med den budgeterade nettokostnaden.  

Flöjtens resultat per delåret är ett överskott om 441 tkr. Prognosen per helår visar ett underskott om 

103 tkr jämfört med ett budgeterat överskott om 597 tkr. Underskottet beror på högre nettokostnad 

sista delen av 2021.  

Beroendecentrum redovisar ett överskott både till delåret samt i prognosen för helår. Verksamheten 

uppnår i prognosen även det budgeterade målet, ett överskott om 697 tkr.  

Utvecklingsledare visar ett något bättre resultat än budget per delår samt prognoser per helår. 

 

Investeringsredovisning 
Inga investeringar har gjorts fram till delåret 2021. 

 

 

  

Driftredovisning (tkr) Budget 2021 Redovisat 2021 delår Prognos 2021

Ansvar Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto

10 Förbundschef -1 747 1 847 100 -1 070 1 231 161 -1 741 1 847 106

1001 Enhetschef Flöjten -11 676 12 273 597 -8 460 8 901 441 -12 961 12 858 -103

103 Avd.chef Beroendecentrum -9 296 9 921 697 -5 767 6 399 632 -8 933 9 729 796

104 Utvecklingsledare -972 439 -533 -758 434 -324 -1 077 562 -515

Totalt -23 691 24 480 861 -16 056 16 966 910 -24 712 24 996 284

Investeringsredovisning (tkr) Redovisat 2021 delår Bokslut 2020

Kostnad Intäkt Netto Netto

Fastighet Lövnäs 1:70 0 0 0 -164

Inventarier Flöjten 0 0 0 0

Totalt 0 0 0 -164
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Resultaträkning 
 

 

 

Balansräkning 

  

RESULTATRÄKNING Budget Prognos Delår Bokslut Delår

Belopp i tkr Not 2021 2021 2021 2020 2020

Rörelsens intäkter 1 24 480 24 996 16 966 24 008 14 073

Jämförelsestörande intäkt 2 0 135 135 302 143

Rörelsens kostnader 3 -23 601 -24 892 -16 022 -23 106 -14 934

Rörelseresultat före avskrivningar och

finansiella poster 879 239 1 079 1 204 -719

Avskrivningar 4 -516 -516 -328 -487 -323

Finansiella poster 5 -39 -39 -59 -51 -61

ÅRETS RESULTAT 324 -316 692 666 -1 102

BALANSRÄKNING Prognos Delår Bokslut Delår

Belopp i tkr 2021 2021 2020 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 6

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter 8 247 8 399 8 703 8 855

Inventarier 97 109 133 145

Summa anläggningstillgångar 8 344 8 508 8 836 9 000

Omsättningstillgångar

Korta fordringar 7 3 582 4 937 5 385 4 065

Kassa och bank 18 796 18 796 14 365 14 917

Summa omsättningstillgångar 22 378 23 733 19 750 18 982

SUMMA TILLGÅNGAR 30 722 32 241 28 586 27 983

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 7 017 7 017 6 351 6 351

Årets resultat -316 692 666 -1 102

Summa eget kapital 6 702 7 709 7 017 5 249

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 8 8 193 8 378 8 501 8 734

Summa avsättningar 8 193 8 378 8 501 8 734

Skulder

Långfristiga skulder 9 4 417 4 458 4 583 4 792

Kortfristiga skulder 10 11 411 11 695 8 484 9 208

Summa skulder 15 827 16 154 13 068 14 000

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

 OCH SKULDER 30 722 32 241 28 586 27 983
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Noter 
 

 

  

NOTER Budget Prognos Delår Bokslut Delår

Belopp i tkr Not 2021 2021 2021 2020 2020

Rörelsens intäkter 1

Kommunal- och landstingsbidrag 1 450 1 450 967 2 800 933

Vårddagavgifter 22 064 22 521 15 235 18 971 12 110

Övriga intäkter 966 1 025 764 2 236 1 030

Summa intäkter 24 480 24 996 16 966 24 008 14 073

Jämförelsestörande intäkt 2

Ersättning höga sjuklönekostnader 0 135 135 302 143

Summa intäkt 0 135 135 302 143

Rörelsens kostnader 3

Direktion, arbetsutskott, kansli 1 747 1 741 1 029 1 614 948

- varav räkenskapsrevision 57 57 0 57 0

Flöjten 11 161 12 445 8 080 12 064 8 206

Beroendecentrum 9 296 8 933 5 719 8 741 5 785

Utvecklingsarbete 972 1 077 751 1 473 640

Personalförsäkringsavgifter -1 039 -1 134 -844 -1 813 -1 444

Pensioner 1 464 1 830 1 287 1 026 800

Summa kostnader 23 601 24 892 16 022 23 106 14 934

Avskrivningar 4

Årets avskrivningar: 516 516 328 487 323

- varav Fastighet Hammarö Lövnäs 1:70 480 480 304 450 298

- varav inventarier Flöjten 36 36 24 37 25

Summa avskrivningar 516 516 328 487 323

Finansiella poster 5

Intäktsränta 40 40 0 30 0

Kostnadsränta -79 -79 -59 -81 61

Summa finansiella poster -39 -39 -59 -51 61

Anläggningstillgångar 6

Fastighet

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 9 300 9 300 9 136 9 136

Årets inköp 164 164

Årets försäljning

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 9 300 9 300 9 300 9 300

Ingående ackumulerat avskrivning -597 -597 -146 -146

Årets försäljning

Året avskrivningar -480 -304 -450 -298

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 077 -900 -597 -444

Utgående bokfört värde 8 223 8 399 8 703 8 855
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NOTER Prognos Delår Bokslut Delår

Belopp i tkr Not 2021 2021 2020 2020

Inventarier

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 182 182 182

Årets inköp 0

Årets utrangeringar

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 0 182 182 182

Ingående ackumulerat avskrivning -49 -49 -12 -12

Årets utrangeringar

Året avskrivningar -36 -24 -37 -25

Utgående ackumulerade avskrivningar -85 -73 -49 -37

Utgående bokfört värde -85 109 133 145

Korta fordringar 7

Kundfordringar 1 889 2 325 3 514 2 480

Skattefordran

Skattekonto 1 154 1 154 1 206 1 047

Momsfordran 0 48 0 73

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 519 1 390 646 446

Övriga fordringar 20 20 20 20

Summa korta fordringar 3 582 4 937 5 385 4 065

Avsättningar för pensioner 8

Ansvarsförbindelse (inkl. löneskatt) 8 079 8 250 8 348 8 569

Avsättningar (inkl. löneskatt) 114 128 152 165

Totala pensionsförpliktelser 8 193 8 378 8 501 8 734

Specifikation

Ingående avsättning och ansvarsförbindelse för 

pensioner (inkl. löneskatt) 8 501 8 501 8 951 8 951

Minskad pensionsskuld -308 -123 -451                                                                                  

Utgående avsättning till pensioner 8 193 8 378 8 501 8 951

Långfristiga skulder 9

Ingående skuld 4 583 4 583 4 917 4 917

       

Amortering -167 -125 -167 -125

varav kortfristig del -167 -167 -167

Utgående långfristig skuld 4 417 4 458 4 583 4 792
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NOTER Prognos Delår Bokslut Delår

Belopp i tkr Not 2021 2021 2020 2020

Korta skulder 10

Kortfristig del långfristig skuld 167 167 167

Övriga kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 975 807 811 1 171

Ankomstregistrerade fakturor -1

Skickade betalningsuppdrag 5 38

Öresutjämning 0

Semesterlöneskuld 938 789 938 624

Upplupen pensionskostnad index del 626 416 580 381

Periodisering projekt 8 391 9 198 5 608 6 475

Övriga periodiseringar 314 314 343 558

Summa korta skulder 11 411 11 695 8 484 9 208

Projektredovisning

Projektmedel intäkt 9 198 9 198 6 108 8 061

Projektmedel kostnad -807 0 -500 -1 586

Projektmedel periodisering 8 391 9 198 5 608 6 475
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-02 
Diarienummer 
KS/2021:495 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Tjut, ansökan om medlemsskap i kost och 
servicenämnden, Region Värmland 
Diarienummer: KS/2021:495 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2021-10-25 § 179 fattades beslut att kyld mat ska levereras 
till kunder med beviljad insats matdistrubition, enligt Socialtjänstlagen. 
Kost och servicenämnden inom Region Värmland har möjlighet att sälja kylda matlådor under 
förutsättning att Storfors kommuns ansökan om medlemskap i kost och servicenämnden 
beviljas. Medlemskap innebär att Storfors kommun ingår samverkansavtal med Region 
Värmland varmed ingen upphandling krävs. De kommuner som beviljats medlemskap ingår i 
ett samverkansavtal vilket möjliggör att ingen upphandling krävs. 
Leverans av matlådor till Storfors samt till enskild individ utreds vidare om ansökan om 
medlemskap i kost och servicenämnden beviljas.   
Kostenheten informerar Storfors kommun att utöver avgift för varje beställd matlåda är 
medlemskapet inte förenat med ytterligare avgifter, utan med politikers och tjänstepersoners 
deltagande vid nämndens sammanträden. Antalet sammanträden för politiker är enligt 
nämnden 4 gånger per år. Tjänstepersoner sammanträder 9 -12 gånger per år. 

Finansiering 
Arvode och omkostnader enligt arvodesbestämmelser för förtroendevalda inom Storfors 
kommun 
Ersättningar belastar Ansvar 100, verksamhet 1010 (Kommunfullmäktige) samt inarbetas i 
budget 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsebeslut 2021-10-25 § 179 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Ansöka om medlemskap i kost och servicenämnden, Region Värmland från och med 
 2022-03-01 
Utse en ordinarie politisk ledamot samt en politisk ersättare för deltagande i sammanträden 
inom kost och servicenämnden, Region Värmland 

Beslutet ska skickas till 
Ann-Louise Izindre 
Margareta Albért 
Kost och servicenämnden, Region Värmland, 651 82 Karlstad 
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       LK/180991 
 

Avtal om samverkan i gemensam kost- och servicenämnd 
 

Landstinget i Värmland och Karlstads, Kils och Kristinehamns kommuner har kommit 
överens om att fr.o.m. 2012-09-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad kost- och  
servicenämnden.  
 
Från och med 2019-01-01 samverkar även Hammarö kommun i den gemensamma 
nämnden. 
 
Landstinget i Värmland och kommunalförbundet Region Värmland bildar från och med 
2019-01-01 regionkommunen Region Värmland. 

 
 

1 § Organisationstillhörighet 
Den gemensamma nämnden ingår i regionens organisation. Region Värmland är juridisk 
person för den gemensamma nämnden. 

 
 

2 § Syfte 
Parternas syfte är att åstadkomma kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet. 
Parterna är överens om att bifogat reviderat reglemente ska gälla från och med 2019-01-
01. 

 
 

3 § Uppgifter m.m. 
Nämnden svarar gentemot de samverkande huvudmännen för: 

 
- att produktion av måltider sker i enlighet med de krav som fastställts av 

huvudmännen i samverkansavtal, 
 

- att kostproduktion sker enligt gällande lagar och avtal. 
 

Viss utvidgning av uppgifter ska kunna ske löpande, under förutsättning att uppgifterna  
inryms inom ramen för samverkan av måltidsverksamheten. 

 
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt lag och i enlighet med detta avtal och 
reglementet. 

 
Nämnden ska till respektive fullmäktige i kommuner och regionen redovisa hur  
verksamheten bedrivs och utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

 
Nämnden ska samråda med berörda nämnder i kommuner och regionen samt med andra 
berörda myndigheter och enskilda organisationer. 

 
 

4 § Administration 
Område stöd, Region Värmland, ska ha ansvaret för beredning och verkställighet av 
nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för. 
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Villkoren för kostverksamheten ska närmare regleras i underavtal mellan område stöd i 
regionen och ansvarig verksamhet i respektive kommun. 

 
För nämnden ska finnas ett sekretariat, bestående av en sekreterare och en föredragande i 
den gemensamma nämnden. 

 
 

5 § Äganderätt till egendom 
Fast och lös egendom som används i nämndens kostproduktion ska ägas av Region 
Värmland. 

 
 

6 § Försäkring 
Respektive huvudman tecknar försäkring för den egendom som huvudmannen äger. 
Egendom som nyttjas gemensamt och ägs av regionen ingår i regionens försäkringsansvar. 

 
 

7 § Personalansvar 
Regionen är arbetsgivare för personalen i den gemensamma nämndens ansvarsområde. 

 
 

8 § Kostnadsfördelning 
Region Värmland ska fastställa budgeten för den gemensamma nämnden efter samråd med 
de kommuner som ingår i samverkan. Förslag till budget bör tillställas kommunerna senast 
under september månad. Samråd ska därefter ske mellan berörda parter under oktober 
månad. 

 
Kommunerna ska lämna ett årligt bidrag till den gemensamma nämnden med belopp som 
motsvarar de totala faktiska kostnaderna för måltidsverksamheten som hänför sig till  
respektive kommuns behov. Förskottsbetalning av bidraget ska göras med 1/12-del senast 
den sista dagen varje månad. 

 
Budgeten baseras på de angivna årsvolymerna av måltider, prissatta enligt de i budgeten 
angivna kalkylerna för förekommande produkter och servicenivåer. De volymer som  
samverkande kommuner anser sig vara i behov av ska vara vägledande för respektive  
kommuns andel i nämndens budget. 

 
Över-/underskott regleras årligen och fördelas proportionellt utifrån respektive huvudmans 
andel av den totala årsvolymen. Den definitiva slutavräkningen sker snarast efter årsskiftet, 
dock senast tre månader därefter. 

 
 

9 § Insyn i förvaltningen 
Kommunerna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens 
verksamhet. Nämnden ska till respektive huvudmans fullmäktige årsvis skriftligen 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 
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10 § Mandatperiod 
Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det år allmänna val 
till fullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet ska dock upphöra tidigare om 
uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång.  

 
 

11 § Sammansättning 
Nämnden ska bestå av sex (6) ledamöter och sex (6) ersättare. Region Värmland utser två 
(2) ledamöter och två (2) ersättare. Samverkande kommuner utser vardera en (1) ledamot 
och en (1) ersättare. 

 
Av kommunallagen följer att Region Värmland ska utse posterna som ordförande och 
vice ordförande. Huvudmännen är överens om att ordförande bör nomineras bland 
regionens ledamöter samt vice ordförande bör nomineras bland kommunernas ledamöter, 
båda för samma tid som ledamöterna utses i nämnden. 

 
Såväl utseende av ledamöter och ersättare som nominering av ordförande respektive vice 
ordförande ska föregås av samråd mellan parterna. 

 
 

12 § Drifts- och utvecklingsgrupp 
Inom den gemensamma nämndens verksamhet ska det finnas en drifts- och utvecklings- 
grupp, som har till uppgift att följa upp och vidareutveckla verksamheten. Regionen är 
sammankallande för representanter från de deltagande kommunerna. 

 
 

13 § Omförhandling 
Omförhandling av avtalet kan påkallas av en eller flera huvudmän om förutsättningarna för 
avtalet väsentligen har förändrats. 

 
Exempel på större förändringar kan vara investeringar, ombyggnation, och större 
prisförändringar. Om avropade volymer väsentligen skulle öka eller minska i förhållande 
till vad som var känt genom tillämpning av befolkningsprognoser och verksamhetsplaner 
vid detta avtals ikraftträdande, ska detta också betraktas som sådan större förändring. 

 
 

14 § Tvister 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom  
förhandling mellan berörda huvudmän. För det fall huvudmännen inte kan komma 
överens ska tvisten avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 
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15 § Särskild reglering av investeringsutgifter vid eventuellt upphörande av 
nämndens verksamhet 
Regionen genomför med stöd av samverkansavtalet erforderliga investeringar för att 
genomföra överenskommet åtagande avseende kostverksamhet. Dessutom nyttjas i 
verksamheten tidigare genomförda investeringar. Dessa redovisas i bilaga till underavtalet. 

 
Verksamheten belastas årligen med kapitalkostnader, i enlighet med Region Värmlands 
redovisningsreglemente. 

 
Skulle verksamheten upphöra ska återstående kostnader, det vill säga icke avskrivna delar 
av investeringsutgifterna, fördelas mellan de huvudmän som under någon del av de senaste 
fyra kalenderåren ingått i samarbetet och i förhållande till värdet av avropad volym. Inför 
den eventuella avvecklingen väljer regionen om inredning och utrustning ska finnas kvar 
eller demonteras och avvecklas. 

 
 

16 § Avtalets giltighet 
Detta reviderade avtal gäller från och med 2019-01-01, eller från den senare tidpunkt då 
samtliga samverkande parter godkänt revideringarna, till och med 2022-12-31, under 
förutsättning att fullmäktige i Landstinget i Värmland och Hammarö, Karlstads, Kils och 
Kristinehamns kommuner godkänt avtalet genom beslut som vunnit laga kraft. 

 
Sker inte uppsägning senast 12 månader före avtalstidens utgång, är avtalet förlängt med 
fyra år varje gång. 
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Kost- och servicenämnden 

Allmänt om nämndens uppgifter 

Landstinget i Värmland och Karlstads-, Kils- och Kristinehamns kommun har 

kommit överens om att från och med 2012-09-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad 

kost- och servicenam̈nden. Från och med 2019-01-01 samverkar även Hammarö 

kommun i den gemensamma nämnden. 

Landstinget i Värmland och kommunalförbundet Region Värmland bildar från och 

med 2019-01-01 regionkommunen Region Värmland. Den gemensamma nämnden 

ingår i regionens organisation. Region Värmland ar̈ juridisk person för den 

gemensamma nämnden.  

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan de samverkande 

huvudmännen ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.  

Nam̈ndens uppgifter 

• svara gentemot de samverkande huvudmännen för att produktionen av måltider

sker i enlighet med de krav som fastställts av huvudmännen i samverkansavtal

samt för att kostproduktionen sker enligt gällande lagar och avtal

• besluta om en verksamhetsplan för sitt ansvarsområde

• utarbeta förslag till budget och ekonomisk flerårsplan inom de av fullmäktige

fastlagda ramarna

• avge yttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för nämndens

ansvarsområde

• i övrigt bereda ärenden till regionfullmäktige inom nämndens ansvarsområde

• följa upp verksamheten och ekonomin och redovisa därmed förknippade rapporter

(bland annat prognoser, delårs- och årsbokslut) till regionstyrelsen

• inom nämndens ansvarsområde verkställa regionfullmäktiges beslut
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Viss utvidgning av uppgifter ska kunna ske löpande, under förutsättning att 

uppgifterna ryms inom ramen för samverkan av måltidsverksamheten.  

Nam̈ndens stal̈lning 

Nämnden fattar beslut i Region Värmland och ingår avtal för Region Värmlands 

räkning. Region Värmland har dar̈för att hantera och svara för civilrättsliga krav som 

utomstående part kan komma att ställa på grund av avtal som nam̈nden ingat̊t.  

Region Var̈mland har regressrätt mot övriga samverkande huvudmän med anledning 

av eventuella civilraẗtsliga krav som har riktats mot regionen enligt första stycket.    

Den gemensamma nam̈nden ar̈ part vid laglighetsprövning och den enskildes motpart 

vid förvaltningsbesvar̈.  

Talerätt m.m. 

Nam̈nden får sjal̈v eller genom ombud föra de samverkande huvudmännens talan i 

alla ar̈enden inom sitt verksamhetsomrad̊e. Nam̈nden äger i sad̊ana mal̊ och ar̈enden 

raẗt att på de samverkande huvudmännens vägnar traf̈fa överenskommelse om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal.  

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

Nam̈nden ska till fullmak̈tige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 

ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapporteringens omfattning och 

frekvens styrs av regionstyrelsen eller fullmäktige genom särskilda beslut eller 

riktlinjer. Nam̈nden ska vidare, som underlag till regionens samlade ar̊sredovisning, 

till regionstyrelsen lam̈na verksamhetsbeskrivning och jam̈förelser mellan budget 

och utfall enligt anvisningar som regionstyrelsen utfar̈dar.  

Samtliga rapporter ska tillhandahållas de samverkande huvudmännen vid samma 

tillfälle.  

Sammanträden 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer; dock ska nämnden 

sammanträda minst två gånger per år. Nämnden sammanträder där nämnden beslutar.  
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Sammansaẗtning 

Nam̈nden består av sex ledamöter och sex ersaẗtare. Region Värmland utser tva ̊

ledamöter samt tva ̊ersaẗtare och varje kommun en ledamot och en ersaẗtare.  

Av kommunallagen följer att Region Var̈mland ska utse nam̈ndens ordförande och 

vice ordförande.  

Sav̊al̈ val av ledamöter och ersaẗtare som nominering av ordförande respektive vice 

ordförande ska föregas̊ av samrad̊ mellan huvudmännen.  

Ersättarnas tjänstgöring och avbruten tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta 

i ett sammanträde ska ersättaren från den samverkande huvudman som valt 

ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett 

pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i 

ledamotens ställe. 

Ersättare, som inte tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att närvara och yttra sig på 

sammanträde men äger inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

Ordföranden har möjlighet att ändå tillåta en protokollsanteckning i ett enskilt fall. 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter 

tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat 

hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 

mellan partierna.  

Inkallande av ersättare 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta i den ordning som nämnden bestämmer. 

Anmälan ska ske till nämndens sekreterare. 

Ersättare för ordföranden 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i 

en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens 

uppgifter. 
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Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för 

sammanträdet. 

Kallelse ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 

sammanträdesdagen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. 

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 

åldern äldste ledamoten göra detta. 

Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en 

paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör i så fall redovisas 

skriftligt innan nämnden justerar den. 

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande huvudmans anslagstavla. 

Nämndens sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll anslagits 

på de olika anslagstavlorna. Anslagstiden räknas från dagen efter det sist anslagna 

tillkännagivandet satts upp. 

Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 

tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
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Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, sekreterare eller annan anställd som 

nämnden bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 

nämndens sekreterare. 

Från nämnden utgående skrivelser som avser löpande ärenden eller ärenden av 

mindre vikt undertecknas av nämndens sekreterare. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. 

Revision 

Nämnden ska granskas av revisorerna hos var och en av de samverkande 

huvudmännen. Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige 

hos var och en av de samverkande huvudmännen.  

Vid vägrad ansvarsfrihet är det enbart fullmäktige hos den huvudman som valt 

personen ifråga som kan besluta om entledigande från uppdraget.  

Arvode 

Varje huvudman ansvarar själv för samtliga kostnader för sina respektive 

förtroendevalda enligt respektive huvudmans arvodesregler.  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-13 
Diarienummer 
KS/2021:476 

Handläggare:  
Ann-Louise Izindre 
Verksamhetsutvecklare 
 
Tjut-Borgensåtagande 
Diarienummer: KS/2021:476 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Idrottsalliansen i Storfors har för avsikt att anlägga ett sport- och aktivitetscenter med padel, 
pickelball, bordtennis, luftgevärsskytte, boule samt golf- och skyttesimulatorer. Ytor för 
interaktiv fitness samt för övrig rörelseaktivitet- och träning planeras det också för.   
Idrottsalliansen består idag av Storfors FF, Storfors Innebandyförening, Storfors Judoklubb, 
Storfors Bordtennisklubb, Storfors Pistolskytteklubb, Storfors Skytteförening och Lundsbergs 
Golfklubb. Idrottsalliansen har god erfarenhet av att arbeta med anläggningar av liknande 
karaktär, föreningen driver sedan 1998 Bollhallen i Storfors. 
 
Storfors Sport- och aktivitetscenter byggs i anslutning till Bollhallen och utgör en unik 
tillgänlighetsanpassad mötesplats som skapar förutsättningar för en meningsfull fritid och att 
idrott kan utövas på orten. Anläggningen stärker kommunens attraktivitet och Storfors 
profileras som en kommun i framkant när det gäller folkhälsa. Vilket ligger i linje med 
Storfors kommuns vision 2030, Tillsammans skapar vi Storfors framtid och specifikt 
insatsområdet Leva och Bo. Här lyfts betydelsen av en meningsfull fritid liksom aktiv fritid 
genom idrott.  
Hälsa utgör en samhällsutmaning, och för Storfors specifikt den socioekonomiska 
ojämlikheten som återfinns i hela kommunen. Storfors är den näst sämsta kommunen i 
Sverige när det gäller barn och ungas idrottande (Centrum för idrottsforskning).  Storfors 
Kommun utgör således ett idrottssvagt område. Parallellt präglas kommunen av högra siffror 
när det gäller fetma och övervikt. Den socioekonomiska ojämlikheten ger signaler om att 
utmaningen måste bemötas med full kraft för att bryta den negativa trenden. Anläggandet av 
Storfors Sport- och aktivitetscenter utgör en viktig infrastrukturell förutsättning för att 
motverka den socioekonomiska ojämlikheten. Anläggningen förväntas aktivera och stimulera 
fler barn och unga som idag inte utövar någon idrott, rörelse eller aktivitet.  
 
Skolans samtliga verksamheter och skolformer kommer ta del av anläggningen under 
verksamhetstid. Anläggningen stärker kommunen som en attraktiv arbetsgivare genom 
möjligheter att erbjuda ytterligare pedagogiska lärmiljöer samt att anläggningen kan nyttjas 
för friskvård.  
 
Storfors Sport- och aktivitetscenter kalkyleras kosta 23 550 000 SEK att anlägga, vilket ska 
finansieras via banklån och extern finansiering. Idrottsalliansen har framtagit 
beräkningsunderlag vad gäller drifts- och kapitalkostnader samt intäkter utifrån 
uthyrningsgrad.  I kalkylen finns även beräkning av räntesatser, amorterings- och 
avskrivningstider. Föreningen ser även över kostnadsbudgeten i dialog med den entreprenör 
som föreningen anlitat för att se vilka möjligheter som finns till kostnadsreduceringar.  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-13 
Diarienummer 
KS/2021:476 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2021-04-15 § 37 fattades borgensåtagande för Storfors 
Sport- och aktivitetscenter på 15 000 000 SEK.  
Storfors kommun ingår borgensåtagande för de lån som Idrottsalliansen behöver uppta för 
byggnation av Storfors Sport och Aktivitetscenter under byggnation till en maximal summa 
av 40 miljoner kronor. 
Storfors kommun ingår borgensåtagande för lån som Idrottsalliansen behöver uppta efter 
uppförande av Storfors Sport och Aktivitetscenter till en maximal summa av 20 miljoner 
kronor. 
 

Finansiering 
Borgensåtagandet medför ingen kostnad 

Beslutsunderlag 
Beräkningsunderlag drifts- och kapitalkostnader samt intäkter 
§37 Borgen för Storfors Sport- och aktivitetscenter (Dnr KS/2020:599)  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Besluta att upphäva tidigare beslut om borgensåtagande enligt § 37 Borgen för Storfors  
Sport- och aktivitetscenter (Dnr KS/2020:599 ) 
 
Storfors kommun ingår borgensåtagande för de lån som Idrottsalliansen behöver uppta för 
byggnation av Storfors Sport och Aktivitetscenter under byggnation till en maximal summa 
av 40 miljoner kronor. 
 
Storfors kommun ingår borgensåtagande för lån som Idrottsalliansen behöver uppta efter 
uppförande av Storfors Sport och Aktivitetscenter till en maximal summa av 20 miljoner 
kronor. 
 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Annette Olsson, Ekonomichef 
Jukka Mäenpää, Enhetschef Teknisk drift 
Anne-Louise Izindre, Verksamhetsutvecklare   
 









 
 

STORFORS 
KOMMUN 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 

Datum 

2021-03-22 

Diarienummer 

- 

 

Handläggare:  
  
  
 
Kalkyl på kapital- och driftskostnader Storfors Sport- och aktivitetscenter 
Diarienummer: - 
Beslutsinstans: - 
 

Kapitalkostnader 
Anbud     21 550 000 

Projektering, brandskydd, arkitekt etc.      800 000 

Produktionskostnad   22 350 000 

Kalkylerade bidrag      8 500 000 

Erforderligt lån   14 000 000 

 

 

 

Prod.kostn Bidrag Ränta 

% 

Räntekostnad/år Amortering 30 

år 

Kapitalkostnader 

22 350 000 8 500 000 2 280 000 461 000 741 000 
22 350 000 8 500 000 1.5 210 000 461 000 671 000 
22 350 000 8 500 000 1 140 000 461 000 601 000 

 
 

 

Intäkter 

Intäkter beräknade på uthyrning av padel under 10 månader (säkerhetsmarginal 2 månader) 
Beräkning utifrån 300: - alternativt 400: -/h för 3 banor på 15 timmar (öppettider 7.00–22.00) 
 

Uthyrningsgrad 300: -/h 400: -/h 300 dagar ./.moms Netto 
50 % 6 750/dag 9 000/dag 2 025 000 405 000 2 160 000 
40 % 5 400/dag 7 200/dag 1 620 000 324 000 1 728 000 
30 % 4 050/dag 5 400/dag 1 215 000 243 000 1 296 000 

 
 

Intäkter från golfsimulator 
 

15 tim/vecka*150 ./.moms 11 700: - 46 800: - 
5 tim/vecka*300 ./. moms 7 900: - 31 200: - 
   78 000: - 
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Datum 

2021-03-22 

Diarienummer 

- 

 

Intäkter totalt  

 
 30 %  40 % 50 % Rimligt 
Padel 1 296 000 1 728 000 2 160 000 1 300 000 
Golf          78 000 
Totalt    1 378 000 

 
 

Kostnader 

 

Kapitalkostnader lån 14 000 000 601 000  1 % ränta 30 års amortering 
Kapitalkostnader lån 14 000 000 671 000  1.5%  ränta 30 års amortering 
Kapitalkostnader lån 14 000 000 741 000  2 % ränta 30 års amortering 
El 50 000 
Värme * 120 000 
VA 5 000 
Underhåll/år 50 000 
Personal 50 000 
Oförutsedda utgifter 150 000 
Totalt 1 096 000 

 
* Uppgift från motsvarande byggnation med bergvärme 
 

Storfors Idrottsallians kalkylerar med ett överskott på 282 000:- 

 
 



Information om varför ärendet ej behandlats och antagits av kommunfullmäktige i Karlskoga 
 
Utredare Övergripande verksamhet Karin Jirénius meddelade 2022-02-03 att Kommunfullmäktige 
vid sitt sammanträde 2022-02-01 inte hann med samtliga ärenden. Det innebär att reglementet för 
Tillväxt- och tillsynsnämnden dröjer ytterligare en månad innan det kan fastställas av 
Kommunfullmäktige i Karlskoga. 
 
Med anledning av att det står i förslaget att reglementet ska börja gälla från och med 2022-03-01 
kontaktade jag Karin Jirénius. 
 
Karin Jirénius föreslog att datum från och med när reglementet ska börja gälla flyttas fram till  
2022-04-01. Då hinner både Kommunfullmäktige i Storfors och Kommunfullmäktige i Karlskoga att 
anta reglementet. 
 
Förslagsvis får någon förtroendevald föreslå denna förändring på Kommunfullmäktige att i 
kraftträdandedatum ändras från 2022-03-01 till 2022-04-01. 
 
 
 
Storfors 2022-02-07 

Lennart Aronsson                                                                             
Kommunsekreterare 
Storfors kommun 
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Handläggare 

Karin Jirénius 
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2021-11-24 KS 2021-00636 

  

 
 
 
 
 

Revidering av tillväxt- och tillsynsnämndens 
reglemente avseende ansvar för trafikfrågor 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 21 juni 2021 i § 124 fastställt reglemente 
för tillväxt- och tillsynsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade 
samtidigt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden och tillväxt- och 
tillsynsnämnden att gemensamt utreda frågan kring ansvar för trafik-
frågorna. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden och tillväxt- och tillsynsnämnden har 
behandlat frågan den 19 oktober 2021 i § 110 respektive den 11 
november 2021 i § 66. Utredningen medför behov av ändring i de båda 
nämndernas reglementen. För tillväxt- och tillsynsnämndens reglemente 
föreslås en ändring i avsnitt A § 2 stycke 3.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 24 november 
2021 
Förslag till reglemente för tillväxt- och tillsynsnämnden 
Tillväxt- och tillsynsnämndens protokoll den 11 november 2021 § 66 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2021 
Samhälle och serviceförvaltningens yttrande avseende förtydligande om 
trafikfrågor den 22 oktober 2021   
 

Beskrivning av ärendet  
Samhällsbyggnadsnämnden och tillväxt- och tillsynsnämnden har 
behandlat utredning av ansvar för trafikfrågor den 19 oktober 2021 i § 
110 respektive den 11 november 2021 i § 66. Utredningen medför behov 
av ändring i de båda nämndernas reglementen. 
 
Utredningen visar att samhällsbyggnadsnämnden ska vara väghållnings-
myndighet samt tillika trafiknämnd enligt vad som avses i lagen om 
nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234). Undantaget är parkerings-
tillstånd för rörelsehindrad enligt Trafikförordningen 13 kap 3 och 8 §§. 
Ansvaret för parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska därför anges i 
tillväxt och tillsynsmyndighetens reglemente.  
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KS 2021-00636  

 

 

Ansvar för beslut om skymmande växtlighet enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) ingår redan i reglementet för tillväxt- och tillsynsnämnden. 
 
Formuleringen i avsnitt A § 2 stycke 3 ”Nämnden ansvarar för de 
trafikuppgifter som avses i lagen om nämnden för vissa trafikfrågor 
(1978:234) undantaget lokala trafikföreskrifter (TrF 1998:1276, 10 kap 
§§).” ersätts med: 
”Nämnden ansvarar för den trafikuppgift som avses i lagen om nämnder 
för vissa trafikfrågor (1978:234) avseende parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad enligt Trafikförordningen (1998:1276) 13 kap 3 och 8 §§. 
 
Understruken text markerar ny formulering eller tillägg medan 
överstruken text markerar uppgifter som föreslås tas bort. 
 
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reglemente 
för tillväxt- och tillsynsnämnden. Reglementet ska gälla från den 1 mars 
2022.  
 

Johan Harryson 
Kommundirektör 
 
   Karin Jirénius  

Utredare  
    
 
 
Expedieras till 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 
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A. Tillväxt- och tillsynsnämndens uppgifter 

Allmänt  
1 § Karlskoga och Storfors kommuner har bildat en gemensam myndighetsnämnd från och 
med 1 januari 2015. Karlskoga kommun är värdkommun och nämnden ingår i Karlskoga 
kommuns organisation.  
 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget 
samverkansavtal för nämnden.  
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens verksamhetsområde  

Tillväxt- och tillsynsnämndens uppgifter  
2 § Tillväxt- och tillsynsnämnden är den nämnd som ansvarar för de myndighetsuppgifter 
som åvilar kommunal nämnd som avses i nedanstående lagar, inklusive de föreskrifter och 
förordningar som meddelats med stöd av dessa lagar, samt angränsande lagar, förordningar 
och föreskrifter.  

- Miljöbalken (1998:808)  
- Livsmedelslagen (2006:804)  
- Tobakslagen (2018:2088)  
- Alkohollagen (2010:1622)  
- Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 
- Strålskyddslagen (1998:220)  
- Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag  
- Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799)  

 
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom Plan och Bygglagen (2010:900) undantaget 
översikts-, detalj- och regionplanering samt områdesbestämmelser (3-7 kap §§).  
 
Nämnden ansvarar för de trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor 
(1978:234) undantaget lokala trafikföreskrifter (TrF 1998:1276, 10 kap §§). Nämnden 
ansvarar för den trafikuppgift som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) 
avseende parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt Trafikförordningen (1998:1276) 13 kap 
3 och 8 §§.  
 
Nämnden ansvarar för överklagan av lantmäteriförrättningar.  
 
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde och ur ett myndighetsperspektiv delta i 
kommunal planering.  
 

Inriktning  
3 § Nämnden ska  

1. Se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente och upprättat avtal mellan kommunerna,  
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2. Medverka vid kommunens planering på olika områden och, inom de övergripande 
planer och planeringsförutsättningar som finns, lämna förslag till verksamhetens 
utveckling,  

3. Arbeta med den interna kontrollen, 
4. Bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete d.v.s. att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter,  
5. Arbeta mot diskriminering.  

 
Nämnderna fullgör övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 
kommunfullmäktige överlämnats till nämnderna.  
 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen  

Ekonomisk förvaltning  
4 § Det åligger nämnden att underhålla och förvalta sin egendom.  
 
Nämnder med egen ekonomisk förvaltning ska i övrigt svara för att den ekonomiska 
förvaltningen inom verksamhetsområdet sker i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade 
direktiv.  
 

Delegering från kommunfullmäktige  
5 § Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden  

1. Om inte kommunfullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra 
kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens 
förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal,  

2. Med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av 
kommunfullmäktige besluta om avskrivning av sådan kommunal fordran, som härför 
sig till nämndens förvaltningsområde,  

3. Omfördela medel i driftsbudget och i investeringsbudget som anslagits till nämndens 
ansvarsområde,  

4. Fastställande och tillämpning av avgifter/taxor inom nämndens eget 
verksamhetsområde när avgifterna/taxorna saknar egentlig kommunalekonomisk 
betydelse och inte är av principiell vikt,  

5. Beredning av övriga taxor inom nämndens verksamhetsområde som beslutas av 
fullmäktige,  

6. Begära överlåtelse av ansvaret för den operativa tillsynen enligt miljöbalken i enlighet 
med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen. 

 

B. För kommunstyrelsen/nämnderna gemensamma bestämmelser 

Uppdrag och verksamhet  
1 § Tillväxt- och tillsynsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag 
eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
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Organisation inom verksamhetsområdet  
2 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till 
av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.  
 

Förvaltningsorganisation  
3 § Under nämnden lyder förvaltningen. Nämnden ansvarar för organisationen av sin egen 
förvaltning.  
 

Personalansvar  
4 § Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för 
förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och nämnderna har 
hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde 
med undantag av de frågor som anges i kommunstyrelsens reglemente avsnitt A § 9.  
 
Genomförande av uppdrag kan delegeras till anställd i någon av medlemskommunerna eller 
lösas genom avtal med annan part.  
 

Behandling av personuppgifter  
5 § Tillväxt- och tillsynsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker i dess verksamhet.  
 
Nämnden ska utse dataskyddsombud.  
 

Arkiv och dokumenthantering  
6 § Allmänna handlingar ska behandlas i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) samt tryckfrihetsförordningen.  
 
Nämnden ska se till att dokumenthanteringen i övrigt uppfyller arkivlagens (1990:782) krav 
och att reglerna i kommunens arkivreglemente följs.  
 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige  
7 § Tillväxt- och tillsynsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  
 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till respektive fullmäktige hur de har fullgjort de 
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem  

1. i reglemente,  
2. genom finansbemyndigande.  

 
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts.  
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till 
kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
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Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.  
 

Information och samråd  
8 § Nämnden ska aktivt informera allmänheten om sin verksamhet. Särskild uppmärksamhet 
ska ägnas åt information till och samråd med dem som berörs av nämndens verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive partiföreträdare ska i möjligaste 
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten 
till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  
 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet.  
 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet.  
 

Sammanträdesformer  

Tidpunkt för sammanträden  
9 § Tillväxt- och tillsynsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  
 
Nämnden ska för varje verksamhetsår upprätta en plan över sina sammanträden utifrån 
fullmäktiges sammanträdesplan.  
 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det 
extra sammanträdet.  
 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde.  
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet.  
 

Kallelse  
10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 
nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 
ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
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sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det 
inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  
 
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden 
ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.  
 

Offentliga sammanträden  
11 § Tillväxt- och tillsynsnämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 
sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 
förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.  
 

Sammanträde på distans  
12 § Tillväxt- och tillsynsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar i förväg anmäla detta till nämndens 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Högst hälften av nämndens ledamöter får delta på distans vid nämndens sammanträden. 
Ordföranden kan vid synnerliga skäl medge avsteg från detta. Ordföranden måste finnas 
fysiskt på plats vid sammanträdet.  
 
Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att 
tillämpas, d.v.s. vid behandling av ärenden som gäller val eller anställning av personal.  
 
Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sekretesskyddade ärenden behandlas.  
 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.  
 

Närvarorätt  
13 § Kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande samt 
tjänstemän med kommunövergripande ansvar får närvara vid samtliga nämnder och delta i 
deras överläggningar. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot 
någon enskild. Den gäller inte heller i ärenden i vilka det förekommer uppgifter som omfattas 
av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
 
Förvaltningschef samt verksamhetschefer får närvara och delta i överläggningarna vid 
nämndens sammanträde då ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområden 
behandlas. 
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Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden.  
 
Partiföreträdare som utsetts av kommunfullmäktige får närvara vid samtliga 
nämndsammanträden och har yttranderätt, men ingen förslags- eller beslutanderätt. 
Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Den 
gäller inte heller i ärenden där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
 
Partiföreträdare har rätt att temporärt kunna kalla in sin ersättare om rådet inte har någon 
ordinarie ledamot i nämnden och inte kan närvara vid ett sammanträde eller en aktivitet.  
 

Sammansättning  
14 § Tillväxt- och tillsynsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare, varav fem 
ledamöter och fem ersättare ska utses av Karlskoga kommun samt två ledamöter och två 
ersättare utses av Storfors kommun.  
 

Ordföranden  
15 § Det åligger ordföranden  

1. att leda nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  
6. bevaka att nämndens beslut verkställs,  
7. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  
8. främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder,  
9. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden, om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.  
 

Presidium  
16 § Tillväxt- och tillsynsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande. Ordförande och andre vice ordförande ska utses av Karlskoga 
kommun och förste vice ordförande ska utses av Storfors kommun.  
 
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs.  
 
Ärenden till nämnden ska beredas vid presidieberedning.  
 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  
17 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills 
valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst 
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tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem.  
 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 
en längre tid.  
 
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.  
 

Förhinder  
18 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, kallar själv in sin ersättare. Om ersättaren inte kan nås kontaktar ledamoten 
sekreteraren som inkallar nästa ersättare i enlighet med den av fullmäktige fastställda 
inkallelseordningen.  
 

Ersättares tjänstgöring  
19 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra 
och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående 
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  
 
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som respektive 
kommunfullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den 
ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. Ersättare träder in i första hand 
utifrån vilken kommun som representeras, i andra hand utifrån vilket parti som representeras i 
det fall nämnden inte är beslutsför.  
 
Ersättare som inte tjänstgör får yttra sig, men har inte rätt att ställa yrkanden, delta i besluten 
eller få sin mening antecknad i protokollet.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, 
får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i turordningen.  
 

Jäv, avbruten tjänstgöring  
20 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 
än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.  
 

Yrkanden  
21 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.  
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Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 
det skriftligt.  
 

Deltagande i beslut  
22 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas.  
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden 
fattar det med acklamation.  
 

Reservation  
23 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering.  
 
En protokollsanteckning/särskilt yttrande kan bifogas protokollet om ordföranden godkänner 
det.  
 

Justering av protokoll  
24 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. En ersättare till justeraren ska utses.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.  
 
Nämndens protokoll ska anslås på Karlskoga kommuns och Storfors kommuns officiella 
anslagstavla senast två dagar efter justeringen.  
 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  
25 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 
enligt gällande bestämmelser.  
 

Delgivningsmottagare  
26 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar.  
 

Undertecknande av handlingar  
27 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden 
utser. 
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Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade 
direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av 
delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav 
undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som 
utses därtill.  
 

Ersättning  
28 § Kostnaderna för de förtroendevalda (arvoden, resor, utbildning etc.) i den gemensamma 
nämnden ska betalas av respektive kommun.  
 

C. Utskott  

Inrättande av utskott  
1 § Nämnden får inrätta utskott.  
 

Val av ledamöter i utskott  
2 § Om utskott inrättas ska nämnden i samband därmed bestämma hur många ledamöter och 
ersättare utskottet ska ha, dock inte fler än hälften av ledamöterna i nämnden och högst fem 
ledamöter. Utskott väljs bland ledamöterna och ersättarna i nämnden.  
 

Presidium för utskott  
3 § Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande.  
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  
 

Närvaro vid utskottssammanträden  
4 § Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 
ordningen.  
 

Fyllnadsval för utskott  
5 § Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas.  
 

Sammanträdestider för utskott  
6 § Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna begär 
det. 
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Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet.  
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet.  
 

Kallelse till utskottssammanträden  
7 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden 
som ska behandlas.  
 

Handläggning av ärenden i utskott  
8 § Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  
 
Utskottssammanträde på distans  
9 § Utskottet får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att 
tillämpas.  
 
Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sekretesskyddade ärenden behandlas. 
 
 
 







Valnämnd 2019-2022 

 

 

 
 Ordinarie Ersättare 
Ordförande 
 

Lena Axén Näslund 
(Ej politisk) 

Aurea Rioflorido Karlsson (S) 
 

Vice 
ordförande 

Peter Högberg (V) 
 

Birgitta Viberg (S) 
 

 

 

Lars Johrin (M) 
 

Ingrid Andersson (C) 
 



Valnämnd 2019-2022 

 

 

 
 Ordinarie Ersättare 
Ordförande 
 

Lena Axén Näslund 
(Ej politisk) 

Aurea Rioflorido Karlsson (S) 
 

Vice 
ordförande 

Peter Högberg (V) 
 

Birgitta Viberg (S) 
 

 

 

Lars Johrin (M) 
 

Ingrid Andersson (C) 
 


	Kallelse
	1 Inledning
	2 Varför en regional förvaltningsplan för vildsvin?
	2.1 Regeringsuppdrag till länsstyrelserna
	2.2 Förvaltningen av vildsvin en del av livsmedelsstrategin
	2.3 Den nationella förvaltningsplanen är styrande
	2.3.1.1 Resultatmål
	2.3.1.2 Åtgärdsmål


	3 Syftet med planen
	4 Allmänna förutsättningar för vildsvinsförvaltning
	4.1 Vem ansvarar för vad?
	4.2 Lokalt styrd vildsvinsförvaltning
	4.3 Lagstiftning
	4.4 Jakt
	4.4.1 Avskjutningen
	4.4.2 Jaktmetoder, allmänt
	4.4.3 Vildsvin som livsmedel
	4.4.4 Livsmedelsstrategin
	4.4.5 Provtagning av vildsvinskött
	4.4.6 Direktförsäljning av vildsvin till konsumenter och detaljhandelsanläggningar


	5 Arbetssätt
	6 Kunskap om nuläget
	6.1 Möjligheter och utmaningar
	6.1.1 Vildsvinsförekomst i Värmland
	6.1.2 Avskjutning
	6.1.3 Trafikolyckor
	6.1.4 Skador orsakade av vildsvin
	6.1.5 Vildsvin på tallriken

	6.2 Intressenter och roller i vildsvinsförvaltningen
	Tabell över intressenter inom vildsvinsförvaltningen samt deras roll


	7 Målsättning för vildsvinsförvaltningen
	7.1.1 Regionala mål för avskjutningen och rapporteringen av vildsvin i Värmlands län
	7.1.2 Regionala mål för förhindrande av smittspridning i Värmlands län
	7.1.3 Regionala mål för samverkan inom vildsvinsförvaltningen i Värmlands län
	7.1.4 Regionala mål för vildsvinsskador i jordbruket i Värmlands län
	7.1.5 Regionala mål för trafikolyckor med vildsvin inblandade i Värmlands län
	7.1.6  Regionalt mål för att främja vildsvinskött som livsmedel

	8 Åtgärder för att nå målen
	8.1 Samverkan och samarbete
	8.1.1 Rapporteringskampanj
	8.1.2 Beredskap vid smittspridning
	8.1.3 Åtgärder för att främja vildsvinskött som livsmedel

	8.2 Exempel på åtgärder för kommuner
	8.3 Åtgärder för markägare och jakträttshavare
	8.3.1 Skriftliga jakträttsavtal
	8.3.2 Planerat jakttryck
	8.3.3 Vildsvinshjälp
	8.3.4 Jaktkampanjer
	8.3.5 Åtling och utfodring
	8.3.6 Möjlighet att besluta om förbud mot utfodring av vilt
	8.3.7 Sammanfattning av Åtgärder

	8.4 Åtgärder i trafiken
	8.4.1 Viltstängsel
	8.4.2 Planskilda faunapassager
	8.4.3 Varningsskyltar
	8.4.4 Hastighetsbegränsningar
	8.4.5 Rörelsedetektorer


	9 Övervakning
	9.1 Inventering av vildsvin
	9.1.1 Avskjutningsstatistik
	9.1.2 Viltkameror
	9.1.3 Systematisk observation
	9.1.4 Trender i antal trikinprover
	9.1.5 Vildsvinsbarometern
	9.1.6 Inventering av skador i jordbruket orsakade av vildsvin

	9.2 Vetlandamodellen
	9.2.1 Att tänka på vid planering och genomförande av Vetlandamodellen

	9.3  Läs mer

	Tid och plats
	Tjänstgörande
	Ersättare
	Justerare
	Tid och plats för justering
	ANSLAG/BEVIS
	Övriga närvarande
	Underskrifter
	Sammanträdestider 2022
	Gemensam drift- och servicenämnds beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	Information
	Tjänstgörande ersättare
	Ledamöter
	Ersättare
	Justerare
	Justeringsdag
	Paragrafer
	Datum då anslaget publiceras
	Förvaringsplats för protokollet
	Övriga deltagare
	Underskrifter
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut
	Sammanfattning
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Beskrivning av ärendet
	Finansiering
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till
	Beskrivning av ärendet
	Finansiering
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till
	Revidering av tillväxt- och tillsynsnämndens reglemente avseende ansvar för trafikfrågor
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beskrivning av ärendet
	Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut

	A. Tillväxt- och tillsynsnämndens uppgifter
	Allmänt
	Tillväxt- och tillsynsnämndens verksamhetsområde
	Tillväxt- och tillsynsnämndens uppgifter
	Inriktning

	Ledningsfunktionen och styrfunktionen
	Ekonomisk förvaltning
	Delegering från kommunfullmäktige


	B. För kommunstyrelsen/nämnderna gemensamma bestämmelser
	Uppdrag och verksamhet
	Organisation inom verksamhetsområdet
	Förvaltningsorganisation
	Personalansvar
	Behandling av personuppgifter
	Arkiv och dokumenthantering
	Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
	Information och samråd
	Sammanträdesformer
	Tidpunkt för sammanträden
	Kallelse
	Offentliga sammanträden
	Sammanträde på distans
	Närvarorätt
	Sammansättning
	Ordföranden
	Presidium
	Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
	Förhinder
	Ersättares tjänstgöring
	Jäv, avbruten tjänstgöring
	Yrkanden
	Deltagande i beslut
	Reservation
	Justering av protokoll
	Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
	Delgivningsmottagare
	Undertecknande av handlingar
	Ersättning


	C. Utskott
	Inrättande av utskott
	Val av ledamöter i utskott
	Presidium för utskott
	Närvaro vid utskottssammanträden
	Fyllnadsval för utskott
	Sammanträdestider för utskott
	Kallelse till utskottssammanträden
	Handläggning av ärenden i utskott


