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10 Rapportering ej verkställda 
beslut/avbrott , avbrott i 
verkställighet 4 Q 2021 

KS/2021:246 Verksamhetschef 
Vård och omsorg 
Margareta Albért 

11 Ansökan om partistöd för 
Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna 2022 

KS/2022:102 KSAU § 24 

12 Ansökan om partistöd för 
Sverigedemokraterna 2022 

KS/2022:106 KSAU § 25 

13 Ansökan om partistöd 
Kristdemokraterna 2022 

KS/2022:104 KSAU § 26 
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Vänsterpartiet  2022 

KS/2022:105 Kommunsekreterare 
Lennart Aronsson 

15 Rapport internkontroll 
avseende systematiskt 
brandskyddsarbete år 2021 

KS/2022:119 KSAU § 28 Säkerhetssamordnare 
Michael Björklund 

16 Svar på Medborgarförslag 
utegym Kyrksten 

KS/2021:243 KSAU § 29 

17 Redovisning 
patientsäkerhetsberättelse 
2021 

KS/2022:116 KSAU 30 Verksamhetschef 
Vård och omsorg 
Margareta Albért 
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Ann-Louise Izindre 

19 Arvode och lön vid valet 
2022 

KS/2022:133 KSAU § 32 Personalchef  
Daniel Bekking 

20 Verksamhetsberättelse 
familjecentralen 2021 

KS/2022:117 KSAU § 33 Biträdande Rektor 
Lena Duvander 



KALLELSE Sida 3 (4) STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-05-09 

Ärenden Dnr Paragraf Tjänsteperson 

21 Riktlinjer ekonomiskt 
bistånd 2022 
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Margareta Albért 

22 Namnändring på 
Verksamheten Vård och 
omsorg till Verksamheten 
Vård och stöd 

KS/2021:488 KSAU § 36 Verksamhetschef 
Vård och omsorg 
Margareta Albért 

23 Framtidens Värmland - 
Tillsammans utvecklar vi 
en god och nära vård, hälsa 
& omsorg 

KS/2022:67 KSAU § 37 Verksamhetschef 
Vård och omsorg 
Margareta Albért 

24 Äldreomsorgsplan Storfors 
kommun 2023-2027 

KS/2022:84 KSAU § 38 Verksamhetschef 
Vård och omsorg 
Margareta Albért 

25 Kvalitetsberättelse SoL 
2021 
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Vård och omsorg 
Margareta Albért 

26 Tillfällig utökning av 
personlig assistans 

KS/2021:440 KSAU § 40 Enhetschef 
Funktionsstöd  
Minna Rudnick 

27 Medel för anställning av 
administratör 20 % inom 
Funktionsstöd 2022-03-01 
till 2022-12-31 

KS/2022:132 KSAU § 41 Enhetschef 
Funktionsstöd 
Minna Rudnick 

28 Renovering av simhallen KS/2022:135 KSAU § 43 Enhetschef  
Teknisk drift  
Jukka Mäenpää 

29 Ny anslutningsväg till 
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KS/2022:147 KSAU § 44 Enhetschef  
Teknisk drift  
Jukka Mäenpää 
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KS/2022:149 KSAU § 46 Skolchef  
Annelie Izindre 
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Kommuninvest Ekonomisk 
förening 

KS/2022:121 KSAU § 47 Ekonomichef  
Annette Olsson 

33 Rapport om ändringar i 
bolagsordningen för AB 
Storfors mark- och 
Industrifastigheter 

KS/2022:130 KSAU § 48 Ekonomichef  
Annette Olsson 

34 Aktieägartillskott 
Inlandsbanan AB 

KS/2022:142 KSAU § 50 Ekonomichef  
Annette Olsson 

35 Avvikelse från grafisk 
profil gällande inflyttar 
Webb 

KS/2022:148 KSAU § 51 Kommunchef  
Johan Rosqvist 

36 Revidering av ägarstyrning 
Renhållningsbolaget 

KS/2022:152 KSAU § 52 Kommunchef  
Johan Rosqvist 

37 Samråd detaljplan för del 
av Alkvettern 2:96, 
Kyrkstens skola m.fl 

KS/2021:206 KSAU § 53 Kommunchef 
Johan Rosqvist 

38 Årsredovisning Storfors 
kommun 2021 

KS/2022:2, 
KS/2022:3 

Ekonomichef  
Annette Olsson 

Hans Jildesten 
Ordförande



2022-03-01 

Kommunrevisionen 

1 

För kännedom: Revisorerna för de ingående kommunerna i den gemensamma nämnden; Östra 
Värmlands Överförmyndarnämnd (Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors). 

Beträffande granskning av Östra Värmlands Överförmyndarnämnd 
2021 

För kännedom överlämnar härmed revisorerna i Kristinehamn en redogörelse för årets 
granskningsinsatser avseende den gemensamma nämnden; Östra Värmlands 
Överförmyndarnämnd. 

Revisorerna har genomfört den årliga grundläggande granskningen via studier av relevanta 
dokument bl.a. protokoll, verksamhetsplan, delårsrapport, internkontrollplan. Därutöver har 
revisorerna genomfört ett dialogmöte med ledamöter från nämnden.  

Vi har i vår granskning inte funnit något som föranleder några avvikande uttalanden i vår 
revisionsberättelse avseende Östra Värmlands Överförmyndarnämnd.  

Om ni önskar en redogörelse eller har frågor kring den grundläggande granskningen finns 
erbjudande om ett Teams-möte med Kristinehamns kommuns revisorer den 8 april kl. 10.30. 
Anmälan till detta möte sker till: 
david.backer@kpmg.se  

Rolf Larsson  
Ordförande kommunrevisionen Kristinehamns kommun 
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1 Inledning/Bakgrund 
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  
Den grundläggande granskningen är den granskning som varje år genomförs 
avseende styrelse och nämnder. Den är till sin karaktär en löpande insamling av fakta 
och iakttagelser och ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. 

1.1 Syfte 
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har varit att bedöma om 
nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och kontroll av 
verksamheten. 

1.2 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av underlag, som bland annat 
verksamhetsplan, strategisk plan, delårsrapport samt internkontrollplan och tillhörande 
rapport för 2021. Detta har sedan kompletterats med ett dialogmöte mellan 
Kristinehamns kommunrevisorer och företrädare för överförmyndarnämnden. 
Iakttagelserna har sammanställts till en rapport vars primära syfte är att utgöra delar av 
underlaget till revisorernas ansvarsprövning för år 2021. 
 

2 Resultat av granskningen 
Nedan redovisas resultatet från dokumentstudierna samt från de iakttagelser utifrån 
den dialog som fördes mellan med ledamöterna i nämnden. Iakttagelserna utifrån 
dialogen baseras på revisorernas diskussion med ledamöterna. Ambitionen är inte att 
fullständigt redovisa för de diskussioner som förts med varje nämnd/styrelse utan att 
återge revisorernas viktigaste iakttagelser. 
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2.1 Östra Värmlands överförmyndarnämnd 

2.1.1 Målstyrning 
Överförmyndarnämnden har formulerat fem mål för 2021. Då nämnden är gemensam 
för fyra kommuner är inte målen kopplade till någon av kommunernas 
kommunfullmäktiges mål. 
Delårsrapporten för 2021 innehåller en uppföljning av mål och indikatorer och 
inkluderar en prognos för måluppfyllnad vid årets slut. En analys per mål har gjorts. 
Enligt delårsrapporten är prognosen för måluppfyllnad vid årets slut: 

— 1 av 5 mål bedöms bli uppnådda utifrån beslutade indikatorer. 

— 3 av 5 mål bedöms bli delvis uppnådda utifrån beslutade indikatorer. 

— 1 av 5 mål bedöms inte bli uppnådda utifrån beslutade indikatorer. 

 
 
Nämndens ledamöter upplever målen som relevanta och beskriver att förvaltningen tar 
fram förslag till mål som politikerna tar ställning till. Nämnden upplever att de får bra 
redovisningar av måluppfyllelsen och har nära samarbete med verksamheten.  
Ledamöterna beskriver att en av nämndens utmaningar är att ärendena blir allt mer 
komplexa och att det då är svårt att få ställföreträdare. Beslut har fattats om att anlita 
professionella ställföreträdare, vilket ju dock är förknippat med en kostnad. 

2.1.2 Ekonomistyrning 
Delårsrapporten innehåller en ekonomisk uppföljning inklusive prognos för helåret. 
Prognosen anger ett positivt resultat, vilket förklaras i ett analysavsnitt i rapporten.  
Nämndens ledamöter upplever att budgeten är anpassad till verksamheten. Under 
2021 fick nämnden ett överskott på grund av frånvarande personal under pandemin. 
Nämnden har under året fått information om avvikelser. Ekonomisk uppföljning sker tre 
gånger per år där ekonomen medverkar och presenterar det ekonomiska utfallet. 

2.1.3 Intern kontroll 
Vi har tagit del av internkontrollplan för 2021, som tydligt innehåller riskområde, 
kontrollpunkt, tidpunkt, hur och vem som ansvarar. Vi har även tagit del av 
delårsrapporteringen av internkontrollplanen till nämnden, där status på 
kontrollpunkterna framgår.  
Nämndens ledamöter anser sig delaktiga i arbetet med riskanalys och att de har 
påverkan på internkontrollplanen och lägger även till kontroller. Nämndens ordförande 
anser förvaltningen ger er nämndsledamöter god information om risker i olika 
verksamheter, system och processer. 
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2.2 Bedömning 
Vi bedömer att överförmyndarnämndens måluppfyllelse är delvis tillfredsställande.   
Vår bedömning är att överförmyndarnämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning 
och rapportering avseende verksamhetens ekonomi och resultat.  
Vår övergripande bedömning är att överförmyndarnämnden har ett system för att 
säkerställa en tillräcklig intern kontroll.  
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För kännedom: Revisorerna för de ingående kommunerna i den gemensamma nämnden; Admi-
nistrativa nämnden (Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga) 

 

Beträffande granskning av Administrativa nämnden 2021 

För kännedom överlämnar härmed revisorerna i Kristinehamn en redogörelse för årets gransk-
ningsinsatser avseende den gemensamma nämnden; Administrativa nämnden. 

Revisorerna har genomfört den årliga grundläggande granskningen via studier av relevanta do-
kument bl.a. protokoll, verksamhetsplan, delårsrapport, internkontrollplan. Därutöver har revi-
sorerna genomfört ett dialogmöte med ledamöter från nämnden.  

Vi har i vår granskning inte funnit något som föranleder några avvikande uttalanden i vår revis-
ionsberättelse avseende den administrativa nämnden.  

Om ni önskar en redogörelse eller har frågor kring den grundläggande granskningen finns er-
bjudande om ett Teams-möte med Kristinehamns kommuns revisorer den 8 april kl. 10.30. An-
mälan till detta möte sker till: 
david.backer@kpmg.se  
 

 

Rolf Larsson 
Ordförande kommunrevisionen Kristinehamns kommun 
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1 Inledning/Bakgrund 
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  
Den grundläggande granskningen är den granskning som varje år genomförs 
avseende styrelse och nämnder. Den är till sin karaktär en löpande insamling av fakta 
och iakttagelser och ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. 

1.1 Syfte 
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har varit att bedöma om 
nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och kontroll av 
verksamheten. 

1.2 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av underlag, som bland annat 
verksamhetsplan, strategisk plan, delårsrapport samt internkontrollplan och tillhörande 
rapport för 2021. Detta har sedan kompletterats med ett dialogmöte mellan 
Kristinehamns kommunrevisorer och företrädare för administrativa nämnden. 
Iakttagelserna har sammanställts till en rapport vars primära syfte är att utgöra delar av 
underlaget till revisorernas ansvarsprövning för år 2021. 
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2 Resultat av granskningen 
Nedan redovisas resultatet från dokumentstudierna samt från de iakttagelser utifrån 
den dialog som fördes mellan med ledamöterna i nämnden. Iakttagelserna utifrån 
dialogen baseras på revisorernas diskussion med ledamöterna. Ambitionen är inte att 
fullständigt redovisa för de diskussioner som förts med varje nämnd/styrelse utan att 
återge revisorernas viktigaste iakttagelser. 

2.1 Administrativa nämnden 
Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors har en gemensam administrativ nämnd 
som har uppdraget att hantera löneadministrationen. Nämnden är placerad i 
Kristinehamn. 
Karlskoga kommun har under 2021 gjort en fördjupad granskning av Lönecentrum. 
Kristinehamns revisorer har fått ta del av rapporten under januari 2022. Några av 
granskningens slutsatser inkluderar är att löne- och pensionsadministrationsprocessen 
inom Lönecentrum fungerar tillfredsställande  

Administrativa nämnden rekommenderas att 
— utforma en övergripande dokumenterad beskrivning av hela löneprocessen 

där det tydligt framgår de olika funktionernas uppdrag och ansvar i de olika 
delarna av processen  

— säkerställa att Lönecentrum har tillgång till kommunens attestförteckning för 
att kunna kontrollera att rätt attestant undertecknat manuella rapporter  

— genomföra en årlig riskbedömning som underlag till beslut om 
internkontrollplan  

— ta initiativ till att förtydliga chefernas ansvar i löneprocessen samt ta fram 
förslag på rutiner för hur cheferna ska signera/attestera löneutbetalningarna  

2.1.1 Målstyrning 
Då den administrativa nämnden är gemensam för fyra kommuner har nämndens mål 
inte tydlig koppling till någon av kommunernas kommunfullmäktiges mål. Nämnden 
anger att de har haft diskussioner om vilken kommuns mål man ska ta hänsyn till. 
Nämndens ledamöter upplever en delaktighet i att ta fram målen. De framhåller att de 
faktum att nämnden endast har en målgrupp dvs anställda som får lön från 
kommunerna, gör det enklare att sätta konkreta mål, än för andra nämnder. 
Nämndens måluppfyllelse följs inte upp under året, utan endast i samband med 
årsredovisningen. Rapporten för 2021 är ännu inte beslutad, men i underlagen till 
nämndsammanträdet i februari 2022 framgår nedan resultat: 

— 2 av 3 mål bedöms som uppnådda utifrån beslutade indikatorer. 

— 1 av 3 mål bedöms som delvis uppnådda utifrån beslutade indikatorer. 

— 0 av 3 mål bedöms en inte uppnådda utifrån beslutade indikatorer. 
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2.1.2 Ekonomistyrning 
Vi har tagit del av nämndens ekonomiska uppföljning för januari-oktober 2021. Den 
innehåller inte en prognos för återstoden av året.  
Uppföljningen visar på ett ekonomiskt överskott vid tredje kvartalet. Nämndens 
ledamöter uppger att årets utfall inte gett lika stort överskott som tidigare, vilket betyder 
att de varit bättre på att budgetera. Ledamöterna upplever den ekonomiska 
redovisningen som tydlig och att det är enkelt att återrapportera till sin egen kommun. 

2.1.3 Intern kontroll 
Nämnden fastställer en årlig internkontrollplan, vilken följs upp under året. Vi har tagit 
del av uppföljningen per juli 2021 och noterar att rapporten beskriver hur verksamheten 
har arbetat med de identifierade kontrollerna. Nämndens ledamöter upplever att 
nämndens handfasta uppdrag gör att det är enkelt att ta fram relevanta internkontroller. 
Vidare upplever de att Lönecentrum har fungerande system för att uppmärksamma och 
ta hand om avvikelser, och rapporterar då till nämnden.  
Nämnden har inte gjort en omvärldsanalys för att identifiera större risker som kommer 
från externt håll, exempelvis rörande IT-säkerhet.  

2.2 Bedömning 
Verksamhetsmålen bedöms vara utformade så att de är mätbara men nämnden har 
dock inte följt upp dem under året. Vi bedömer att Administrativa nämndens 
måluppfyllelse är delvis tillfredsställande.   
Vår bedömning är att administrativa nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning 
och rapportering avseende verksamhetens ekonomi och resultat.  
Vår övergripande bedömning är att administrativa nämnden har ett system för att 
säkerställa en tillräcklig intern kontroll.  
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    2022-03-18 

Följebrev granskning av årsbokslut   

Vi har, med hjälp av KPMG, genomfört en granskning av kommunens årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 
Uppdraget innebär att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna och 
kommunfullmäktige ett tillräckligt underlag inför revisionsberättelsen. 

KPMG har granskat årsredovisningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter i 
denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed. Resultatutfallet för helåret 
uppgår till 9,0 mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än budgeterat resultat. Skatteintäkter och 
generella statsbidrag blev 10,7 mnkr högre än budget samtidigt som finansnettot och 
nettokostnaderna också blev högre än budgeterat. Det beror främst på negativa 
budgetavvikelser inom Funktionsstöd, Hemtjänst och Särskilt boende samt en nedskrivning 
av andelar i dotterbolag. Bedömningen är att kommunen har uppnått balanskravet för 
helåret. Av underskottet från 2019 återstår 2,3 mnkr att återställa inom ett år. Det saknas 
upplysning i förvaltningsberättelsen om på vilket sätt kommunen avser att kunna återställa 
underskottet. 

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 
för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen har inte gjort någon sammantagen 
bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås. Vi rekommenderar 
kommunstyrelsen att göra en sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk 
hushållning kommer att uppnås. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte 
omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet. Vi rekommenderar 
kommunstyrelsen att ta fram mål med betydelse för god ekonomisk hushållning 
för kommunkoncernen. Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda 
finansiella målen endast delvis har uppnåtts 2021 eftersom endast två av tre mål bedöms 
uppfyllda.  

Vår sammanfattande bedömning är att det är svårt att avgöra vad som krävs för att ett 
verksamhetsmål ska anses vara uppfyllt. Verksamhetsmålen och inriktningsmålen bedöms 
också svåra att mäta. Av den anledningen avstår vi ifrån att uttala oss om huruvida resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. 

Utöver ovanstående synpunkter hänvisar vi till vår rapport som helhet. 

Vi önskar att kommunstyrelsen inkommer med kommentarer utifrån ovanstående 
iakttagelser, senast den 15 augusti 2021. 

För kommunrevisionen 

 
Ingemar Olsson 
Ordförande 
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Drifts- och servicenämnden
Grundläggande granskning Karlstads kommun 2021
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PwC
Grundläggande granskning av styrelse och nämnder Karlstads kommun Mars 2022

Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar 
och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, 
kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan 
riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin.
4. Internkontroll.

Nr (1) och (4) utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att 
bedöma om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). 
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av 
mål och budget 2021.

Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I 
övrigt se “syfte och revisionsfrågor”. Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), 
gult (delvis) och röd (otillräckligt).

2

Inledning
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3

Sammanfattning - Drifts- och servicenämnden

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts 
på ett ändamålsenligt sätt under år 2021. I drift- och 
servicenämndens årsredovisning 2021 bedöms 4 av 8 mål som 
uppfyllda. Vid flera mål noteras att ett arbete kommer fortsatt pågå 
under 2022, bland annat insatser för att öka kännedom om 
nämndens potential, framtida samverkansområden inom nämndens 
ansvarsområde samt utveckling av gymnasiesamverkan. 
Med anledning av ovanstående redovisad måluppfyllelse bedöms 
måluppfyllelsen som delvis god, detta då ca 50% av nämndens mål 
är uppfyllda. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. Drift- och 
servicenämndens mål är som alltid att visa ett kostnadsneutralt 
resultat där varje kostnad också ska motsvaras med en intäkt. Årets 
överskott beror på att intäkterna från medlemsavgifterna var 328 tkr 
högre än omkostnaderna för nämnden.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d, 6a-f

Gul Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har delvis 
varit tillräcklig under år 2021. Detta med hänvisning till att nämnden 
inte beslutat om någon internkontrollplan för året 2021.
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4

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön 2021-02-26 §3
Verksamhetsplan och budget 2021

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön 2021-02-26 §3
Verksamhetsplan och budget 2021

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön I verksamhetsplanen framgår mål för nämndens 
verksamhet.

b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Grön Antagen budget är att betrakta som ekonomiskt 
mål.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul En övervägande del av målen för nämnden 
baseras på genomförda aktiviteter. För ett fåtal av 
målen finns en indikator och målvärde.

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön I Karlstads kommun ska ekonomi och verksamhet 
följas upp i samband med 4-månaders prognos 
(T1), delårsrapport (T2)  och årsredovisning. 
Verksamhetsmålen följs upp i samband med T2 
och årsredovisning.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön En tydlig rapportering av ekonomi redovisas vid 
tertialrapport 1, 2 och årsredovisning. Nämnden 
följer upp mål i samband med delårsrapport och 
årsredovisning. I delårsrapport görs en avstämning 
mot antalet genomförda aktiviteter samt en 
beskrivning av hur verksamheten arbetar med 
respektive mål. 

I delårsrapport lämnas prognos för måluppfyllelsen 
(vilka och hur många mål som förväntas uppfyllas). 
Att nämnden lämnar en prognos är en positiv 
utveckling i jämförelse med föregående år.
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5

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Röd I drift- och servicenämndens delårsrapport 2021 
bedöms 5 av 8 mål som uppfyllda. 
Vid flera mål noteras att ett arbete ännu inte 
påbörjats, bland annat arbetet med att öka 
kännedom om nämndens potential. 
Vid sammanträdet 2021-09-17 §7 godkänner 
nämnden delårsrapporten och vidtar inga 
ytterligare åtgärder för ökad måluppfyllnad. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Ej tillämpbar Inga budgetavvikelser beräknas för 2021. 
Revisionsfrågan bedöms som ej tillämpbar.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul I drift- och servicenämndens årsredovisning 2021 
bedöms 4 av 8 mål som uppfyllda. Vid flera mål 
noteras att ett arbete kommer fortsatt pågå under 
2022, bland annat insatser för att öka kännedom 
om nämndens potential, framtida 
samverkansområden inom nämndens 
ansvarsområde samt utveckling av 
gymnasiesamverkan. 

Med anledning av ovanstående redovisad 
måluppfyllelse bedöms måluppfyllelsen som 
delvis god, detta då ca 50% av nämndens mål är 
uppfyllda. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Drift- och servicenämndens mål är att visa ett 
kostnadsneutralt resultat där varje kostnad också 
ska motsvaras med en intäkt. Årets överskott 
2021 beror på att intäkterna från 
medlemsavgifterna var 328 tkr högre än 
omkostnaderna för nämnden.
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6

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Intern kontroll a)Finns en dokumenterad riskanalys för intern 
kontroll? Ej tillämpbar Ej tillämpbar med hänvisning till 6b.

b)Har nämnden antagit en plan för intern kontroll 
för innevarande år? Röd Drifts- och servicenämnden har inte beslutat om 

någon internkontrollplan för 2021. 

c)Är planen heltäckande, dvs. omfattar den 
förekommande risker av olika slag? Ej tillämpbar Ej tillämpbar med hänvisning till 6b.

d)Har nämnden upprättat direktiv för rapportering 
av intern kontroll till nämnden? Ej tillämpbar Ej tillämpbar med hänvisning till 6b.

e)Sker rapportering till nämnden enligt direktiv?
Ej tillämpbar Ej tillämpbar med hänvisning till 6b.

f)Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån 
lämnad rapportering? Ej tillämpbar Ej tillämpbar med hänvisning till 6b.
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7

Sammanfattning - Drifts- och servicenämnden

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Vi rekommenderar att nämnden säkerställer att mål även mäts genom en indikator med ett mätvärde som är 
kopplat till respektive mål. Detta för att nämnden ska konsekvent kunna följa upp måluppfyllelse i samband med 
rapportering. 

● Vi rekommenderar nämnden att vid låg prognostiserad måluppfyllelse vidta åtgärder. 

● Vi rekommenderar nämnden att upprätta en internkontrollplan årligen, detta i enlighet med Karlstads kommuns 
reglemente för internkontroll. 
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8

Sammanställning närvaro
Närvaro sammanträden per 
kommun

2021-02-26 2021-05-21 2021-09-17 2021-11-12 2021-12-03 2022-02-25 Totalt

Sunne x x x x x 5/6

Eda x x x x x x 6/6

Filipstad x x x x 4/6

Forshaga x x x x x x 6/6

Grums x x x x x x 6/6

Hagfors x x x x x x 6/6

Hammarö x x x x x x 6/6

Kristinehamn x x x x 4/6

Munkfors x x x x 4/6

Storfors x 1/6

Säffle x x x x x x 6/6

Årjäng x x x x x 5/6

Arvika x x x x 4/6

Kil x x x x 4/6

Region Värmland x x x x x x 6/6

Torsby x x x x x 5/6

Karlstad x x x x x x 6/6
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Grundläggande granskning av 
Hjälpmedelsnämnden

2022-03-14
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Granskningen

• Rapportens syfte är att utgöra ett 
underlag för revisorerna i Region 
Värmland och länets kommuner i 
ansvarsprövningen. 

• Rapporten är en grundläggande 
granskning av Hjälpmedelsnämnden 
under 2021. 
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Bakgrund

• Hjälpmedelsnämnden bildades 2004 av 
dåvarande Landstinget i Värmland och länets 
16 kommuner. 

• Den gemensamma nämnden ingår i Region 
Värmlands nämndorganisation och regionen 
är juridisk person för nämnden.

• Den gemensamma nämnden ska erbjuda 
länets invånare en god hjälpmedelsför-
sörjning på lika villkor.
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Iakttagelser 2021
• Nämnden har haft fyra protokollförda möten.
• Deltagandet vid nämndens möten, som är digitala

under 2021 – låg närvaro vilket väcker frågor 
– Fem kommuner har deltagit vid samtliga fyra 

möten
– Fyra kommuner har deltagit vid tre möten
– En kommun har deltagit vid två möten
– Tre kommuner, har deltagit vid ett möte
– Tre kommuner, Hagfors, Filipstad och Forshaga, 

har inte deltagit vid något möte
– Region Värmland deltog fulltaligt vid alla möten
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Iakttagelser 2021

• Närvaro vid nämndens möten:
• Fyra möten: Grums, Kil, Sunne, Storfors, 

Årjäng
• Tre möten: Hammarö, Karlstad, 

Kristinehamn, Torsby
• Två möten: Arvika
• Ett möte: Eda, Munkfors, Säffle
• Inget möte: Filipstad, Forshaga, Hagfors
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Ärenden och händelser 2021
exempel 

• Hjälpmedelsservice deltar i 9 upphandlingar 
inom sjukvårdsregion Mellansverige.

• 15 nätverksträffar har genomförts.  
• 35 utbildningstillfällen har genomförts.
• 1 digital förskrivarutbildning har tagits fram
• 18 ärenden inom teknisk beredskap.
• Säkerställa leveranssäkerhet inom 10 dagar 

för beställningsvaror och lagervaror.  
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Politisk representation

• Ordförande: Henrik Samuelsson, 
Region Värmland

• Vice ordförande: Eva Frykenberger   
Kils kommun 
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Iakttagelser 2021
• Politisk representation enligt mandat-

fördelning i regionfullmäktige – ej helt 
enligt avtalet. Ökad skillnad efter valet 
2018.

• Det har i praktiken varit svårt att uppfylla 
sedan nämnden bildades, då mandat-
fördelningen i de kommunerna ser olika 
ut och nya partier har tillkommit. 
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Iakttagelser 2021

• Resultatet  för 2021, ett överskott om 
19 000 kr, godkändes på nämndens  
möte den 11mars 2022. 

• Nämnden gör den fördelning av 
överskott/underskott som avtalet 
föreskriver, med 50% till kommunerna 
och 50 % till regionen.
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Iakttagelser 2021
• Protokollen innehåller, trots justering, vissa 

otydligheter. 
• Det är utifrån nämndens protokoll för 2021 

svårt att fastställa om nämnden säkerställt att 
en del av det som ska göras enligt 
reglementet blir verkställt. Det bör under 
rubriken i protokollen ”utdraget skickas till” 
framgå att årsredovisning och delårsrapport 
skickas till de värmländska kommunerna. 
Detta har gjorts under tidigare år men inte 
under 2021 och inte under 2020.  
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Bedömning 2021
Av nämndens redovisning och protokoll 
för 2021 framgår att nämnden, utöver 
nämnda iakttagelser, i allt väsentligt 
verkat enligt de intentioner och riktlinjer 
som fastställdes vid bildandet.

57



Rapportens hantering

• Efter genomförd granskning överlämnas 
rapporten till regionfullmäktige, region-
styrelsen och Hjälpmedelsnämnden.

• Rapporten översänds till kommun-
revisorernas ordförande och sakkunnig-
stöd.

• En avrapportering sker vid ett digitalt 
seminarium om gemensamma nämnder med 
region- och kommunrevisorer den 14 mars.
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Efter val 2018
Forum V S C L KD M SIV MP SD HEL OR
Regionfullm. 6 28 8 4 5 12 6 2 10 0 0

% 7,4 34,6 9,9 4,9 6,2 14,8 7,4 2,5 12,3 0,0 0
HMN ordinarie 0 9 4 0 1 3 0 0 0 1 1

% 0 47,3 21,0 0,0 5,3 15,8 0,0 0,0 0 5,3 5,3
HMN ers 0 6 5 0 2 5 1 0 0 0 0

% 0 26,3 26,3 0,0 10,5 26,3 5,3 0,0 0 5,3 0
HMN ord + ers 0 15 9 0 3 8 1 0 0 1 1

% 0 39,5 23,7 0,0 7,9 21,1 2,6 0,0 0 2,6 2,6

Underrepresenterade i förh till mandatförd. V, SIV, SD, MP, L
Ersättare inräknat
Hela Edas lista 1 ord
Oberoende realister 1 ord
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Totalt
81

100,0
19

100,0
19

100,0
38

100,0
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Drifts- och servicenämnden
Grundläggande granskning Karlstads kommun 2021
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PwC
Grundläggande granskning av styrelse och nämnder Karlstads kommun Mars 2022

Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar 
och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, 
kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan 
riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin.
4. Internkontroll.

Nr (1) och (4) utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att 
bedöma om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). 
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av 
mål och budget 2021.

Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I 
övrigt se “syfte och revisionsfrågor”. Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), 
gult (delvis) och röd (otillräckligt).

2

Inledning
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3

Sammanfattning - Drifts- och servicenämnden

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts 
på ett ändamålsenligt sätt under år 2021. I drift- och 
servicenämndens årsredovisning 2021 bedöms 4 av 8 mål som 
uppfyllda. Vid flera mål noteras att ett arbete kommer fortsatt pågå 
under 2022, bland annat insatser för att öka kännedom om 
nämndens potential, framtida samverkansområden inom nämndens 
ansvarsområde samt utveckling av gymnasiesamverkan. 
Med anledning av ovanstående redovisad måluppfyllelse bedöms 
måluppfyllelsen som delvis god, detta då ca 50% av nämndens mål 
är uppfyllda. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. Drift- och 
servicenämndens mål är som alltid att visa ett kostnadsneutralt 
resultat där varje kostnad också ska motsvaras med en intäkt. Årets 
överskott beror på att intäkterna från medlemsavgifterna var 328 tkr 
högre än omkostnaderna för nämnden.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d, 6a-f

Gul Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har delvis 
varit tillräcklig under år 2021. Detta med hänvisning till att nämnden 
inte beslutat om någon internkontrollplan för året 2021.
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4

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön 2021-02-26 §3
Verksamhetsplan och budget 2021

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön 2021-02-26 §3
Verksamhetsplan och budget 2021

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön I verksamhetsplanen framgår mål för nämndens 
verksamhet.

b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Grön Antagen budget är att betrakta som ekonomiskt 
mål.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul En övervägande del av målen för nämnden 
baseras på genomförda aktiviteter. För ett fåtal av 
målen finns en indikator och målvärde.

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön I Karlstads kommun ska ekonomi och verksamhet 
följas upp i samband med 4-månaders prognos 
(T1), delårsrapport (T2)  och årsredovisning. 
Verksamhetsmålen följs upp i samband med T2 
och årsredovisning.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön En tydlig rapportering av ekonomi redovisas vid 
tertialrapport 1, 2 och årsredovisning. Nämnden 
följer upp mål i samband med delårsrapport och 
årsredovisning. I delårsrapport görs en avstämning 
mot antalet genomförda aktiviteter samt en 
beskrivning av hur verksamheten arbetar med 
respektive mål. 

I delårsrapport lämnas prognos för måluppfyllelsen 
(vilka och hur många mål som förväntas uppfyllas). 
Att nämnden lämnar en prognos är en positiv 
utveckling i jämförelse med föregående år.
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5

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Röd I drift- och servicenämndens delårsrapport 2021 
bedöms 5 av 8 mål som uppfyllda. 
Vid flera mål noteras att ett arbete ännu inte 
påbörjats, bland annat arbetet med att öka 
kännedom om nämndens potential. 
Vid sammanträdet 2021-09-17 §7 godkänner 
nämnden delårsrapporten och vidtar inga 
ytterligare åtgärder för ökad måluppfyllnad. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Ej tillämpbar Inga budgetavvikelser beräknas för 2021. 
Revisionsfrågan bedöms som ej tillämpbar.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul I drift- och servicenämndens årsredovisning 2021 
bedöms 4 av 8 mål som uppfyllda. Vid flera mål 
noteras att ett arbete kommer fortsatt pågå under 
2022, bland annat insatser för att öka kännedom 
om nämndens potential, framtida 
samverkansområden inom nämndens 
ansvarsområde samt utveckling av 
gymnasiesamverkan. 

Med anledning av ovanstående redovisad 
måluppfyllelse bedöms måluppfyllelsen som 
delvis god, detta då ca 50% av nämndens mål är 
uppfyllda. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Drift- och servicenämndens mål är att visa ett 
kostnadsneutralt resultat där varje kostnad också 
ska motsvaras med en intäkt. Årets överskott 
2021 beror på att intäkterna från 
medlemsavgifterna var 328 tkr högre än 
omkostnaderna för nämnden.
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6

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Intern kontroll a)Finns en dokumenterad riskanalys för intern 
kontroll? Ej tillämpbar Ej tillämpbar med hänvisning till 6b.

b)Har nämnden antagit en plan för intern kontroll 
för innevarande år? Röd Drifts- och servicenämnden har inte beslutat om 

någon internkontrollplan för 2021. 

c)Är planen heltäckande, dvs. omfattar den 
förekommande risker av olika slag? Ej tillämpbar Ej tillämpbar med hänvisning till 6b.

d)Har nämnden upprättat direktiv för rapportering 
av intern kontroll till nämnden? Ej tillämpbar Ej tillämpbar med hänvisning till 6b.

e)Sker rapportering till nämnden enligt direktiv?
Ej tillämpbar Ej tillämpbar med hänvisning till 6b.

f)Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån 
lämnad rapportering? Ej tillämpbar Ej tillämpbar med hänvisning till 6b.
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7

Sammanfattning - Drifts- och servicenämnden

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Vi rekommenderar att nämnden säkerställer att mål även mäts genom en indikator med ett mätvärde som är 
kopplat till respektive mål. Detta för att nämnden ska konsekvent kunna följa upp måluppfyllelse i samband med 
rapportering. 

● Vi rekommenderar nämnden att vid låg prognostiserad måluppfyllelse vidta åtgärder. 

● Vi rekommenderar nämnden att upprätta en internkontrollplan årligen, detta i enlighet med Karlstads kommuns 
reglemente för internkontroll. 
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8

Sammanställning närvaro
Närvaro sammanträden per 
kommun

2021-02-26 2021-05-21 2021-09-17 2021-11-12 2021-12-03 2022-02-25 Totalt

Sunne x x x x x 5/6

Eda x x x x x x 6/6

Filipstad x x x x 4/6

Forshaga x x x x x x 6/6

Grums x x x x x x 6/6

Hagfors x x x x x x 6/6

Hammarö x x x x x x 6/6

Kristinehamn x x x x 4/6

Munkfors x x x x 4/6

Storfors x 1/6

Säffle x x x x x x 6/6

Årjäng x x x x x 5/6

Arvika x x x x 4/6

Kil x x x x 4/6

Region Värmland x x x x x x 6/6

Torsby x x x x x 5/6

Karlstad x x x x x x 6/6
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Storfors kommun
2022-02
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Inskrivna arbetslösa, februari 2022 som andel (%) 
av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Länen

Kommun
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Södermanlands län 9,8% -1,3
Gävleborgs län 9,4% -1,4
Skåne län 9,2% -1,7
Västmanlands län 8,9% -1,6
Blekinge län 8,4% -1,7
Västernorrlands län 7,8% -1,3
Kronobergs län 7,7% -1,4
Örebro län 7,6% -1,4
Östergötlands län 7,5% -1,3
Värmlands län 7,3% -1,5
Riket 7,2% -1,5
Stockholms län 6,7% -1,5
Kalmar län 6,7% -1,4
Uppsala län 6,6% -1,0
Västra Götalands län 6,4% -1,8
Dalarnas län 6,4% -1,2
Jönköpings län 5,8% -1,6
Hallands län 5,5% -1,5
Gotlands län 5,4% -1,8
Norrbottens län 5,4% -1,5
Jämtlands län 5,2% -1,8
Västerbottens län 4,9% -1,6

* Jämfört med samma månad 2021
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Inskrivna arbetslösa, februari 2022, som andel (%) 
av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Värmlands kommuner

Kommun
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Säffle 11,0% -1,0
Filipstad 10,5% -1,4
Kristinehamn 9,4% -1,3
Storfors 9,0% -1,8
Grums 9,0% -1,7
Munkfors 8,8% -0,5
Eda 8,2% -1,3
Värmlands län 7,3% -1,5
Forshaga 7,3% -1,2
Riket 7,2% -1,5
Karlstad 7,2% -1,4
Hagfors 7,0% -1,8
Kil 6,3% -0,7
Torsby 5,8% -1,1
Årjäng 5,5% -1,9
Arvika 5,5% -2,8
Sunne 5,4% -1,3
Hammarö 4,2% -1,0

* Jämfört med samma månad 2021
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Inskrivna arbetslösa, februari 2022, som andel (%) 
av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Värmlands kommuner

Kommun
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Säffle 16,0% -2,1
Forshaga 15,7% -3,6
Grums 15,5% -2,8
Kil 13,7% -3,8
Kristinehamn 13,6% -4,4
Storfors 12,9% -6,3
Munkfors 12,2% -3,1
Filipstad 11,5% -2,7
Hammarö 10,9% -2,8
Eda 10,6% -2,1
Värmlands län 10,4% -3,4
Hagfors 10,1% -4,0
Torsby 9,3% -3,3
Arvika 9,0% -6,8
Riket 8,9% -2,7
Karlstad 8,6% -2,8
Årjäng 8,2% -3,7
Sunne 6,8% -2,8

* Jämfört med samma månad 2021
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Storfors kommun
Antal inskrivna arbetslösa, 16-64 år,

2019-2022
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Storfors kommun
Antal inskrivna arbetslösa, 18-24 år,

2019-2022
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Storfors kommun

Tid utan arbete
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Storfors kommun
Arbetslösheten för olika grupper

februari 2022
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Storfors kommun

Kvarstående inskrivna som tillhör etableringen,
2019-2022

Ingen redovisning av antal < 5 (= grön stapel med total  eller ingen stapel).
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Antal inskrivna arbetslösa med en funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga, 2022-02
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Utbildningsnivå för inskrivna arbetslösa, 
2022-02
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Antal nyanmälda platser i Värmlands län
per månad 2020-2022
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Antal nyanmälda platser i Värmlands län
2020-2022, ackumulerat per år
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Varsel Värmlands län
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Storfors kommun
2022-03
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Inskrivna arbetslösa, mars 2022 som andel (%) 
av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Länen

Kommun
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Södermanlands län 9,6% -1,3
Gävleborgs län 9,3% -1,3
Skåne län 8,9% -1,6
Västmanlands län 8,7% -1,6
Blekinge län 8,2% -1,7
Västernorrlands län 7,6% -1,3
Kronobergs län 7,5% -1,4
Örebro län 7,4% -1,4
Östergötlands län 7,3% -1,2
Värmlands län 7,1% -1,3
Riket 7,0% -1,5
Stockholms län 6,6% -1,4
Kalmar län 6,5% -1,3
Uppsala län 6,4% -0,9
Dalarnas län 6,3% -1,2
Västra Götalands län 6,3% -1,6
Jönköpings län 5,6% -1,4
Hallands län 5,4% -1,3
Norrbottens län 5,3% -1,4
Jämtlands län 5,2% -1,5
Gotlands län 5,1% -1,8
Västerbottens län 4,8% -1,6

* Jämfört med samma månad 2021
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Inskrivna arbetslösa, mars 2022, som andel (%) 
av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Värmlands kommuner

Kommun
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Säffle 10,9% -0,6
Filipstad 10,3% -1,5
Grums 9,1% -1,2
Kristinehamn 9,0% -1,4
Munkfors 8,6% -0,3
Storfors 8,6% -2,0
Eda 7,7% -1,5
Forshaga 7,2% -1,2
Karlstad 7,1% -1,3
Värmlands län 7,1% -1,3
Riket 7,0% -1,5
Hagfors 6,7% -1,5
Kil 6,0% -0,4
Torsby 5,9% -0,6
Arvika 5,4% -2,4
Årjäng 5,4% -1,8
Sunne 5,3% -1,2
Hammarö 4,0% -0,8

* Jämfört med samma månad 2021
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Inskrivna arbetslösa, mars 2022, som andel (%) 
av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Värmlands kommuner

Kommun
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Grums 15,5% -2,4
Säffle 15,3% -2,7
Forshaga 14,2% -4,6
Munkfors 13,5% -0,6
Kristinehamn 13,3% -4,6
Storfors 12,3% -5,3
Kil 12,1% -3,2
Filipstad 11,5% -2,3
Hammarö 11,1% -2,2
Värmlands län 10,0% -3,1
Eda 9,3% -1,9
Arvika 9,2% -5,6
Hagfors 9,1% -3,8
Torsby 9,1% -2,5
Riket 8,6% -2,5
Karlstad 8,5% -2,3
Årjäng 7,2% -4,7
Sunne 5,8% -3,5

* Jämfört med samma månad 2021
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Storfors kommun
Antal inskrivna arbetslösa, 16-64 år,

2019-2022
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Storfors kommun
Antal inskrivna arbetslösa, 18-24 år,

2019-2022
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Storfors kommun

Tid utan arbete
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Storfors kommun
Arbetslösheten för olika grupper

mars 2022
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Storfors kommun

Kvarstående inskrivna som tillhör etableringen,
2019-2022

Ingen redovisning av antal < 5 (= grön stapel med total  eller ingen stapel).
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Antal inskrivna arbetslösa med en funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga, 2022-03
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Utbildningsnivå för inskrivna arbetslösa, 
2022-03
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Antal nyanmälda platser i Värmlands län
per månad 2020-2022
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Antal nyanmälda platser i Värmlands län
2020-2022, ackumulerat per år
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Varsel Värmlands län
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STORFORS 
KOMMUN 

 2022-03-21 
  

 HR-enheten 

 

Statistikredovisning sjukfrånvaro 2022-02 
 

 
 
Sjukfrånvaron för februari 2022 är 9,46 % jämfört med 9,74 % föregående år. 
Verksamheterna har under årets början påverkats i mycket hög grad av coronavirusvarianten 
Omicron. Samtidig uppvisas ett lågt antal smittade kunder inom äldreomsorgen jämfört med 
andra kommuner, något som uppmärksammats medialt.  
 
I denna månadsrapportering ingår 2021 års jämförande statistik från Kolada.se som jämför 
Storfors sjukfrånvaro med övriga kommuner i Sverige, utifrån både total sjukfrånvaro och den 
delen av sjukfrånvaron som pågått mer än 59 dagar. Sjukfrånvaron som pågått mer än 59 
dagar presenteras i procent av den totala sjukfrånvaron enligt SKRs mått i Kolada.se.  
 
Februari och mars är månader som statistiskt har den högsta korttidsfrånvaro, med influensa 
och magsjuka som bakomliggande årstidsrelaterade orsaker. Sjukfrånvaron har under åren 
2020 och 2021 också påverkats av pandemin med covid-19 och Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd, om att stanna hemma vid sjukdomssymptom för att minska spridningen av 
pandemin. Regeringens beslut om temporärt avskaffad karensavdrag samt slopat krav på 
läkarintyg vid kortare sjukdomsperioder har upphört från och med 1 oktober.  
 
Den stegring av sjukfrånvaron som skedde under mars 2020 visar att arbetsgivaren och 
medarbetarna hörsammat Folkhälsomyndighettens allmänna råd om att stanna hemma från 
arbetet vid sjukdomssymptom.  
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Flerårsstatistik från Kolada.se. Storfors kommuns sjukfrånvaro jämfört med medelvärdet för Sveriges kommuner 
 
 
 

 
 
 
Flerårsstatistik från Kolada.se. Storfors kommuns sjukfrånvaro jämfört med medelvärdet för Sveriges 
kommuner. Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro (%) ackumulerat under året. 

Förebyggande arbete för sänkt sjukfrånvaro 

 
Personalrond 

Arbetsgivaren och företagshälsovården bedriver en pågående insats för att minska 
korttidssjukfrånvaron. Insatsen, benämnd Personalrond, innebär att ansvarig chef kontaktas 
av företagshälsovården för uppföljande medicinsk bedömning vid upprepad 
korttidssjukfrånvaro. Vid behov genomförs rehabiliteringsmöte med chef och medarbetare för 
individuell bedömning och eventuell insats/rehabiliteringsplan.  
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Medarbetarenkät  

En del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är medarbetarenkäten och det efterföljande 
gemensamma arbetet på arbetsplatsen. Chef med arbetsmiljöansvar leder arbetet och som 
resurser finns skyddsombud, företagshälsovård och personalenheten. Enkätfrågorna fokuserar 
på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) inom områden som arbetsbelastning, 
ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling och är framtagen av Prevent. Enkäten 
omfattar nio områden med 56 frågor och tar omkring tio minuter att besvara. Svaren är 
anonyma. I enkäten ingår också nio delfrågor tillsammans utgör nyckeltalet HME, Hållbart 
medarbetarengagemang, som Sveriges kommuner och regioner utarbetat. Resultaten från 
enkäten visar att Storfors kommun under de tre senaste enkätomgångarna fått en toppnotering 
bland kommunala arbetsgivare i Sverige gällande indexet HME, vilket är positivt ur 
arbetsmiljöperspektiv men också när det gäller att rekrytera och behålla kompetens.  

Under december 2021 har en medarbetarenkät genomförts. Resultatet för kommuntotal visar 
ett fortsatt högt HME-resultat. Syftet med HME-modellen är tredelat: 

 Att möjliggöra analyser av den egna organisationens arbetsgivarpolitik utifrån 
aspekten medarbetarengagemang. 

 Att möjliggöra transparenta jämförelser av arbetsgivarpolitiken mellan olika 
kommuner och regioner utifrån aspekten medarbetarengagemang. 

 Att möjliggöra analyser av kopplingen mellan arbetsgivarpolitik – utifrån aspekten 
medarbetarengagemang – och verksamhetsresultat på lokal och central nivå. 

Jämförelsemöjligheterna skapas genom att enkätsvaren redovisas i Kolada, som är en 
nyckeltalsdatabas för kommuner och regioner. För att skapa ett underlag för styrning av de 
delar av arbetsgivarpolitiken som handlar om att stärka medarbetarengagemanget riktar HME-
enkäten in sig på områdena motivation, ledarskap och styrning. 

Förutom medarbetarenkäten så finns också obligatoriska forum för arbetsmiljösamverkan i 
form av arbetsplatsträff, medarbetarsamtal, Loksam och Cesam. Dessa finns angivna i 
Storfors kommuns samverkansavtal.  

Daniel Bekking 
Personalchef 
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 HR-enheten 

 

Statistikredovisning sjukfrånvaro 2022-03 
 
 

 
 
Sjukfrånvaron för mars 2022 är 9,23 % jämfört med 8,62 % föregående år. Verksamheterna 
har under årets början påverkats i mycket hög grad av coronavirusvarianten Omicron. 
Samtidig uppvisas ett lågt antal smittade kunder inom äldreomsorgen jämfört med andra 
kommuner, något som uppmärksammats medialt.  
 
I månadsrapporteringen ingår 2021 års jämförande statistik från Kolada.se som jämför 
Storfors sjukfrånvaro med övriga kommuner i Sverige, utifrån både total sjukfrånvaro och den 
delen av sjukfrånvaron som pågått mer än 59 dagar. Sjukfrånvaron som pågått mer än 59 
dagar presenteras i procent av den totala sjukfrånvaron enligt SKRs mått i Kolada.se.  
 
Februari och mars är månader som statistiskt har den högsta korttidsfrånvaro, med influensa 
och magsjuka som bakomliggande årstidsrelaterade orsaker. Sjukfrånvaron har under åren 
2020, 2021 och 2022 också påverkats av pandemin med covid-19 och Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd, om att stanna hemma vid sjukdomssymptom för att minska spridningen av 
pandemin. Regeringens beslut om temporärt avskaffad karensavdrag samt slopat krav på 
läkarintyg vid kortare sjukdomsperioder har upphört från och med 1 oktober 2021.  
 
Den stegring av sjukfrånvaron som skedde under mars 2020 visar att arbetsgivaren och 
medarbetarna hörsammat Folkhälsomyndighettens allmänna råd om att stanna hemma från 
arbetet vid sjukdomssymptom.  
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Flerårsstatistik från Kolada.se. Storfors kommuns sjukfrånvaro jämfört med medelvärdet för Sveriges kommuner 
 
 
 

 
 
 
Flerårsstatistik från Kolada.se. Storfors kommuns sjukfrånvaro jämfört med medelvärdet för Sveriges 
kommuner. Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro (%) ackumulerat under året. 

Förebyggande arbete för sänkt sjukfrånvaro 

 
Personalrond 

Arbetsgivaren och företagshälsovården bedriver en pågående insats för att minska 
korttidssjukfrånvaron. Insatsen, benämnd Personalrond, innebär att ansvarig chef kontaktas 
av företagshälsovården för uppföljande medicinsk bedömning vid upprepad 
korttidssjukfrånvaro. Vid behov genomförs rehabiliteringsmöte med chef och medarbetare för 
individuell bedömning och eventuell insats/rehabiliteringsplan. Ett förebyggande arbete 
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bedrivs också genom att kommunens hälsoutvecklare genomför utbildningsinsatser på 
enhetsnivå inom området kost, sömn, motion och stress.  

Medarbetarenkät  

En del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är medarbetarenkäten och det efterföljande 
gemensamma arbetet på arbetsplatsen. Chef med arbetsmiljöansvar leder arbetet och som 
resurser finns skyddsombud, företagshälsovård och personalenheten. Enkätfrågorna fokuserar 
på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) inom områden som arbetsbelastning, 
ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling och är framtagen av Prevent. Enkäten 
omfattar nio områden med 56 frågor och tar omkring tio minuter att besvara. Svaren är 
anonyma. I enkäten ingår också nio delfrågor tillsammans utgör nyckeltalet HME, Hållbart 
medarbetarengagemang, som Sveriges kommuner och regioner utarbetat. Resultaten från 
enkäten visar att Storfors kommun under de tre senaste enkätomgångarna fått en toppnotering 
bland kommunala arbetsgivare i Sverige gällande indexet HME, vilket är positivt ur 
arbetsmiljöperspektiv men också när det gäller att rekrytera och behålla kompetens.  

Under december 2021 har en medarbetarenkät genomförts. Resultatet för kommuntotal visar 
ett fortsatt högt HME-resultat. Syftet med HME-modellen är tredelat: 

 Att möjliggöra analyser av den egna organisationens arbetsgivarpolitik utifrån 
aspekten medarbetarengagemang. 

 Att möjliggöra transparenta jämförelser av arbetsgivarpolitiken mellan olika 
kommuner och regioner utifrån aspekten medarbetarengagemang. 

 Att möjliggöra analyser av kopplingen mellan arbetsgivarpolitik – utifrån aspekten 
medarbetarengagemang – och verksamhetsresultat på lokal och central nivå. 

Jämförelsemöjligheterna skapas genom att enkätsvaren redovisas i Kolada, som är en 
nyckeltalsdatabas för kommuner och regioner. För att skapa ett underlag för styrning av de 
delar av arbetsgivarpolitiken som handlar om att stärka medarbetarengagemanget riktar HME-
enkäten in sig på områdena motivation, ledarskap och styrning. 

Förutom medarbetarenkäten så finns också obligatoriska forum för arbetsmiljösamverkan i 
form av arbetsplatsträff, medarbetarsamtal, Loksam och Cesam. Dessa finns angivna i 
Storfors kommuns samverkansavtal.  

Daniel Bekking 
Personalchef 
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Datum 
2022-03-03
  

Dokumentansvarig 
verksamhetschef 

 
 

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

Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 90 558 2 
Februari                            64 120                         1 
Mars 101 920 2 
April 60 700 2 
Maj 0 0 
Juni 0 0 
Juli 0 0 
Augusti 0 0 
September 0 0 
Oktober 0 0 
November 0 0 
December 0 0 
Summa 317 298  
Januari 0 0 
Februari   
Mars   
April   
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 0  
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KOMMUN 
 

INDIVID-FAMILJEOMSORG 

Datum 
2022-03-31
  

Dokumentansvarig 
verksamhetschef 

 
 

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

Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 90 558 2 
Februari                            64 120                         1 
Mars 101 920 2 
April 60 700 2 
Maj 0 0 
Juni 0 0 
Juli 0 0 
Augusti 0 0 
September 0 0 
Oktober 0 0 
November 0 0 
December 0 0 
Summa 317 298  
Januari 0 0 
Februari 0 0 
Mars   
April   
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 0  
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KOMMUN 

 
INDIVID-FAMILJEOMSORG 

Datum 
2022-03-03 
 

Dokumentansvarig 
Verksamhetschef 

 
 

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

Placeringar köpta platser totalt 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 412 073 5 
Februari 355 052 5 
Mars 376 754 4 
April 364 520 4 
Maj 377 910 4 
Juni 345 930 4 
Juli 344 686 3 
Augusti 338 086 3 
September 376 510 4 
Oktober 414 157 4 
November 406 410 4 
December 412 824 4 
Summa 4 524 912  
Januari 373 818 3 
Februari   
Mars   
April   
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 373 818  
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Från april 2020 uppdateras rapporter med att visa typ av placeringar, d.v.s. rapporteras om en 
placering är institutions placering eller om det är placering i konsulentstött familjehem 
 

Institutions placeringar 2021/2022 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 192 200 1 
Februari 202 828 1 
Mars 235 631 1 
April 228 030 1 
Maj 235 631 1 
Juni 228 030 1 
Juli 232 931 1 
Augusti 226 331 1 
September 269 630 2 
Oktober 303 631 2 
November 297 030 2 
December 306 931 2 
Summa 2 958 834  
Januari 322 833 2 
Februari   
Mars   
April   
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 322 833  
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Placeringar i konsulentstött familjehem 2021/2022 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 219 873 4 
Februari 152 224 4 
Mars 141 123 3 
April 136 490 3 
Maj 142 279 3 
Juni 117 900 3 
Juli 111 755 2 
Augusti 111 755 2 
September 106 880 2 
Oktober 110 526 2 
November 109 380 2 
December 105 893 2 
Summa 1 566 078  
Januari 50 985 1 
Februari   
Mars   
April   
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 50 985  
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Placeringar familjehem 2021/2022 
Placeringar familjehem egen regi totalt (inkl. vårdnadsöverflyttade) 

Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 438 899 17 
Februari 418 034 15 
Mars 418 234 15 
April 418 039 15 
Maj 414 298 15 
Juni 411 432 15 
Juli 378 663 13 
Augusti 394 985 14 
September 423 076 15 
Oktober 408 952 15 
November 408 952 15 
December 408 952 15 
Summa 4 942 517  
Januari 408 964 15 
Februari   
Mars   
April   
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 408 964  
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Från april 2020 uppdateras rapporter med att visa om placering är i familjehem i eget regi eller 
om det är frågan om vårdnadöverflyttade placering.  

Familjehem i egen regi 2021/2022 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 303 251 10 
Februari 282 385 8 
Mars 282 585 8 
April 282 390 8 
Maj 280 935 8 
Juni 278 511 8 
Juli 245 742 6 
Augusti 262 065 7 
September 290 156 8 
Oktober 276 032 8 
November 276 032 8 
December 276 032 8 
Totalt 3 336 116  
Januari 276 044 8 
Februari   
Mars   
April   
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Totalt 276 044  
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Vårdnadsöverflyttade placeringar 2020/2021 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 135 649 7 
Februari 135 649 7 
Mars 135 649 7 
April 135 649 7 
Maj 133 363 7 
Juni 132 920 7 
Juli 132 920 7 
Augusti 132 920 7 
September 132 920 7 
Oktober 132 920 7 
November 132 920 7 
December 132 920 7 
Summa 1 606 401  
Januari 132 920 7 
Februari   
Mars   
April   
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 132 920  
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KOMMUN 

 
INDIVID-FAMILJEOMSORG 

Datum 
2022-03-31 
 

Dokumentansvarig 
Verksamhetschef 

 
 

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

Placeringar köpta platser totalt 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 412 073 5 
Februari 355 052 5 
Mars 376 754 4 
April 364 520 4 
Maj 377 910 4 
Juni 345 930 4 
Juli 344 686 3 
Augusti 338 086 3 
September 376 510 4 
Oktober 414 157 4 
November 406 410 4 
December 412 824 4 
Summa 4 524 912  
Januari 373 818 3 
Februari 342 142 3 
Mars   
April   
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 715 960  
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Från april 2020 uppdateras rapporter med att visa typ av placeringar, d.v.s. rapporteras om en 
placering är institutions placering eller om det är placering i konsulentstött familjehem 
 

Institutions placeringar 2021/2022 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 192 200 1 
Februari 202 828 1 
Mars 235 631 1 
April 228 030 1 
Maj 235 631 1 
Juni 228 030 1 
Juli 232 931 1 
Augusti 226 331 1 
September 269 630 2 
Oktober 303 631 2 
November 297 030 2 
December 306 931 2 
Summa 2 958 834  
Januari 322 833 2 
Februari 296 212 2 
Mars   
April   
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 619 045  
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Placeringar i konsulentstött familjehem 2021/2022 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 219 873 4 
Februari 152 224 4 
Mars 141 123 3 
April 136 490 3 
Maj 142 279 3 
Juni 117 900 3 
Juli 111 755 2 
Augusti 111 755 2 
September 106 880 2 
Oktober 110 526 2 
November 109 380 2 
December 105 893 2 
Summa 1 566 078  
Januari 50 985 1 
Februari 45 930 1 
Mars   
April   
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 96 915  
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Placeringar familjehem 2021/2022 
Placeringar familjehem egen regi totalt (inkl. vårdnadsöverflyttade) 

Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 438 899 17 
Februari 418 034 15 
Mars 418 234 15 
April 418 039 15 
Maj 414 298 15 
Juni 411 432 15 
Juli 378 663 13 
Augusti 394 985 14 
September 423 076 15 
Oktober 408 952 15 
November 408 952 15 
December 408 952 15 
Summa 4 942 517  
Januari 408 964 15 
Februari 413 774 15 
Mars   
April   
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 822 738  
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Från april 2020 uppdateras rapporter med att visa om placering är i familjehem i eget regi eller 
om det är frågan om vårdnadöverflyttade placering.  

Familjehem i egen regi 2021/2022 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 303 251 10 
Februari 282 385 8 
Mars 282 585 8 
April 282 390 8 
Maj 280 935 8 
Juni 278 511 8 
Juli 245 742 6 
Augusti 262 065 7 
September 290 156 8 
Oktober 276 032 8 
November 276 032 8 
December 276 032 8 
Totalt 3 336 116  
Januari 276 044 8 
Februari 280 854 8 
Mars   
April   
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Totalt 556 898  
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Vårdnadsöverflyttade placeringar 2020/2021 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 135 649 7 
Februari 135 649 7 
Mars 135 649 7 
April 135 649 7 
Maj 133 363 7 
Juni 132 920 7 
Juli 132 920 7 
Augusti 132 920 7 
September 132 920 7 
Oktober 132 920 7 
November 132 920 7 
December 132 920 7 
Summa 1 606 401  
Januari 132 920 7 
Februari 132 920 7 
Mars   
April   
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 265 840  
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Datum 
2022-04-22
  

Dokumentansvarig 
verksamhetschef 

 
 

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

Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 90 558 2 
Februari                            64 120                         1 
Mars 101 920 2 
April 60 700 2 
Maj 0 0 
Juni 0 0 
Juli 0 0 
Augusti 0 0 
September 0 0 
Oktober 0 0 
November 0 0 
December 0 0 
Summa 317 298  
Januari 0 0 
Februari 0 0 
Mars 25 280 1 
April   
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 25 280  
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INDIVID-FAMILJEOMSORG 

Datum 
2022-04-22 
 

Dokumentansvarig 
Verksamhetschef 

 
 

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

Placeringar köpta platser totalt 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 412 073 5 
Februari 355 052 5 
Mars 376 754 4 
April 364 520 4 
Maj 377 910 4 
Juni 345 930 4 
Juli 344 686 3 
Augusti 338 086 3 
September 376 510 4 
Oktober 414 157 4 
November 406 410 4 
December 412 824 4 
Summa 4 524 912  
Januari 423 821 4 
Februari 387 306 4 
Mars 172 749 4 
April   
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 983 876  
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Från april 2020 uppdateras rapporter med att visa typ av placeringar, d.v.s. rapporteras om en 
placering är institutions placering eller om det är placering i konsulentstött familjehem 
 

Institutions placeringar 2021/2022 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 192 200 1 
Februari 202 828 1 
Mars 235 631 1 
April 228 030 1 
Maj 235 631 1 
Juni 228 030 1 
Juli 232 931 1 
Augusti 226 331 1 
September 269 630 2 
Oktober 303 631 2 
November 297 030 2 
December 306 931 2 
Summa 2 958 834  
Januari 372 836 3 
Februari 341 376 3 
Mars 121 764 3 
April   
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 835 976  
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STORFORS RAPPORT Sida 1 (2)
 

 

 

Placeringar i konsulentstött familjehem 2021/2022 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 219 873 4 
Februari 152 224 4 
Mars 141 123 3 
April 136 490 3 
Maj 142 279 3 
Juni 117 900 3 
Juli 111 755 2 
Augusti 111 755 2 
September 106 880 2 
Oktober 110 526 2 
November 109 380 2 
December 105 893 2 
Summa 1 566 078  
Januari 50 985 1 
Februari 45 930 1 
Mars 50 985 1 
April   
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 147 900  
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STORFORS 
KOMMUN

Sida 2 (2)

 
 
Placeringar familjehem 2021/2022 
Placeringar familjehem egen regi totalt (inkl. vårdnadsöverflyttade) 

Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 438 899 17 
Februari 418 034 15 
Mars 418 234 15 
April 418 039 15 
Maj 414 298 15 
Juni 411 432 15 
Juli 378 663 13 
Augusti 394 985 14 
September 423 076 15 
Oktober 408 952 15 
November 408 952 15 
December 408 952 15 
Summa 4 942 517  
Januari 408 974 15 
Februari 413 784 15 
Mars 363 184 15 
April   
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 1 185 942  
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STORFORS 
KOMMUN

Sida 2 (2)

Från april 2020 uppdateras rapporter med att visa om placering är i familjehem i eget regi eller 
om det är frågan om vårdnadöverflyttade placering.  

Familjehem i egen regi 2021/2022 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 303 251 10 
Februari 282 385 8 
Mars 282 585 8 
April 282 390 8 
Maj 280 935 8 
Juni 278 511 8 
Juli 245 742 6 
Augusti 262 065 7 
September 290 156 8 
Oktober 276 032 8 
November 276 032 8 
December 276 032 8 
Totalt 3 336 116  
Januari 276 054 8 
Februari 280 864 8 
Mars 214 552 8 
April   
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Totalt 771 470  
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Vårdnadsöverflyttade placeringar 2020/2021 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 135 649 7 
Februari 135 649 7 
Mars 135 649 7 
April 135 649 7 
Maj 133 363 7 
Juni 132 920 7 
Juli 132 920 7 
Augusti 132 920 7 
September 132 920 7 
Oktober 132 920 7 
November 132 920 7 
December 132 920 7 
Summa 1 606 401  
Januari 132 920 7 
Februari 132 920 7 
Mars 148 632 7 
April   
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 414 472  
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Ekonomiskt bistånd  2017 - 2022 i tkr/mån

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

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

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

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

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

2021 247 217 294 214 219 256 247 229 230 232 258 271 2913 243 4000
2022 198 151 303 652 217 3500

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

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

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

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

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

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

2021 247 217 294 214 219 256 247 229 230 232 258 271 2913 243 4000
2022 198 151 349 174 3500

Ekonomiskt bistånd  2017 - 2022 i tkr/mån
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Rapport kö till boenden 
 
 Särskilt boende Korttidsvistelse Betalningsansvar 

Datum Antal 
personer 

som 
väntar på 

plats 

Besluts-
datum/ 
kommentar 

Verkställt 
datum 

Där av 
personer 

som väntat 
mer än 3 
månader 

Antal 
personer 

som 
väntar 

på plats 

Besluts-
datum/ 
kom-

mentar 

Verkställt 
datum 

Där av 
personer 

som väntat 
mer än 3 
månader 

Antal 
personer 

Aktuell 
kostnad 

2022-04-20        1 2022-04-01  
 

       0 
 

     

        1 2022-04-04   
 

      

        1 2022-04-13  
 

 
 

      

   
 

        

 
 

          

           
           

 
 

Summa 
totalt 

 
3    0      

  
 
Beläggning: 2022-04-20    Sjögläntan: 36/40        Humlegården: 9/11      Korttidsplats: 3/8             
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2022-01-19
2022-01-17
2022-01-17
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-24
2022-01-25
2022-01-10
2022-01-13
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-07
2022-01-07
2022-01-21
2022-01-04
2022-01-07
2022-01-10
2022-01-24
2022-01-24

Julia Johansson (Handläggare barn och unga)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)

Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (LSS handläggare)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Sara Andersson (Socialsekreterare)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)

Beslutsdatum Beslutsfattare

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

2022-01-21  -  2022-08-
2022-01-04  -  2022-10-
2022-01-05  -  2022-02-
2022-01-10  -  2022-06-
2022-01-25  -  2023-01-
2022-01-25  -  2023-02-

  -  2022-01-10
  -  2022-01-13
  -  2022-01-21
  -  2022-01-21
2022-01-11  -  2022-01-
2022-01-07  -  2022-01-

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  2022-01-25

2022-01-01 - 2022-01-31

Beslutsperiod

Delegationsbeslut

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall enl. 9 § 4 p Kontaktperson
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Avslut bistånd
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende avlastningsplats

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

Beslut

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

Beslutsdatu
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2022-01-25
2022-01-25
2022-01-25
2022-01-28
2022-01-10
2022-01-24
2022-01-03
2022-01-03
2022-01-04
2022-01-05
2022-01-05
2022-01-05
2022-01-07
2022-01-13
2022-01-13
2022-01-14
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-20
2022-01-21
2022-01-25
2022-01-25
2022-01-25
2022-01-25
2022-01-25
2022-01-26
2022-01-26
2022-01-28
2022-01-28
2022-01-28
2022-01-28

Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)

Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)

Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)

Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Heléna Olsson-Höök (Socialsekreterare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)

Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)

2022-02-01  -  2023-01-

2022-01-25  -  2022-08-
2022-02-01  -  2023-01-
2022-01-26  -  2022-02-
2022-02-01  -  2023-01-
2022-02-08  -  2022-02-
2022-01-28  -  2022-06-

2022-01-26  -  2022-01-
2022-01-26  -  2022-01-
2022-02-01  -  2023-01-
2022-02-01  -  2023-01-
2022-02-01  -  2023-01-
2022-02-01  -  2023-01-

2022-01-07  -  2022-09-
2022-01-14  -  2023-01-
2022-01-13  -  2022-01-
2022-01-14  -  2022-01-
2022-01-20  -  2022-01-
2022-02-01  -  2023-01-

2022-02-01  -  2023-01-
2022-01-05  -  2022-01-
2022-01-05  -  2022-01-
2022-01-07  -  2022-01-
2022-01-05  -  2022-03-
2022-01-07  -  2022-01-

2022-02-01  -  2023-01-
2022-01-26  -  2023-02-
2022-02-01  -  2023-01-
2021-12-14  -  2022-02-
2022-01-10  -  2022-02-
2022-01-24  -  

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL,  Bifall Säbo
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL (fortsatt bistånd)
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2022-01-31
2022-01-04
2022-01-26
2022-01-07
2022-01-07
2022-01-11
2022-01-12
2022-01-13
2022-01-14
2022-01-17
2022-01-17
2022-01-17
2022-01-18
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-24
2022-01-24
2022-01-24
2022-01-24
2022-01-24
2022-01-25
2022-01-25
2022-01-25

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

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

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

Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Sara Andersson (Socialsekreterare)
Heidi Larsson (Administratör IFO)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Sara Rothelius (Jourhandläggare)

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

2022-02-01  -  2022-02-
2022-02-01  -  2022-02-

2022-02-01  -  2022-02-
2022-02-01  -  2022-02-
2022-02-01  -  2022-02-
2022-02-01  -  2022-02-
2022-02-01  -  2022-02-
2022-02-01  -  2022-02-

2022-02-01  -  2022-02-
2022-01-10  -  2022-01-
2022-02-01  -  2022-02-
2022-02-01  -  2022-02-
2022-02-01  -  2022-02-
2022-02-01  -  2022-02-

2022-02-01  -  2022-02-
2022-02-01  -  2022-02-
2022-02-01  -  2022-02-
2022-02-01  -  2022-02-
2022-02-01  -  2022-02-
2022-02-01  -  2022-02-

2022-01-11  -  2022-01-
2022-01-12  -  2022-01-
2022-01-13  -  2022-01-
2022-01-14  -  2022-01-
2022-02-01  -  2022-02-
2022-01-17  -  2022-01-

2022-02-01  -  2022-03-
2021-12-08  -  2022-06-
  -  2022-01-26
2022-01-07  -  2022-01-
2021-12-03  -  2022-01-

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

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

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

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

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

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL
Dom verkställd - insatsen avslutas
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
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2022-01-25
2022-01-26
2022-01-27
2022-01-27
2022-01-27
2022-01-27
2022-01-07
2022-01-25
2022-01-27
2022-01-31
2022-01-12
2022-01-14

Mikaela Eriksson (Familjerättshandläggare)
Emma Gärestam (Familjerättshandläggare)
Heléna Olsson-Höök (Familjerättshandläggare)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Sara Andersson (Socialsekreterare)
Heléna Olsson-Höök (Familjerättshandläggare)

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

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

2022-02-01  -  2022-02-
2022-02-01  -  2022-02-
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

2022-02-01  -  2022-02-
2022-02-01  -  2022-02-
2022-02-01  -  2022-02-
2022-02-01  -  2022-02-

Antal beslutsfattare
96
17

Läkarundersökning enl. 9 § LVM
Omprövning enl. 13§ 2 st
Utredning enl. 6 kap 19 § FB skickas till domstol

Antal beslut

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
FAR - Fastställelse enl 1 kap. 4 § FB (U)
FAR - Fastställelse enl 1 kap. 4 § FB (U)
FAR - Fastställelse enl 1 kap. 4 § FB (U)

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

133



2022-02-01
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-18
2022-02-18
2022-02-18
2022-02-21
2022-02-22
2022-02-23
2022-02-23
2022-02-23
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-09
2022-02-03
2022-02-04
2022-02-04
2022-02-11

Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)

Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Sara Rothelius (Biståndshandläggare)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

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

Beslutsdatum Beslutsfattare

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)

  -  Tillsvidare
  -  2022-02-09
  -  2022-02-03
  -  2022-02-04
  -  2022-02-04
  -  2022-02-11

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

2022-02-01 - 2022-02-28

Delegationsbeslut

Beslutsperiod

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avsluta utredning enl. 7 § LVM
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats

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

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

Beslut

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

Beslutsdatu
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2022-02-11
2022-02-15
2022-02-21
2022-02-01
2022-02-07
2022-02-11
2022-02-14
2022-02-15
2022-02-11
2022-02-11
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-08
2022-02-09
2022-02-11
2022-02-23
2022-02-24
2022-02-03
2022-02-01
2022-02-02
2022-02-02
2022-02-03
2022-02-03
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-09
2022-02-10
2022-02-10
2022-02-11

Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)

Emma Andersson (Socialsekreterare)
Heléna Olsson-Höök (Socialsekreterare)
Sara Andersson (Socialsekreterare)
Emma Andersson (Socialsekreterare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Sara Andersson (Socialsekreterare)
Sara Andersson (Socialsekreterare)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Julia Johansson (Handläggare barn och unga)

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)

Marina Collstam (Enhetschef IFO)

2022-02-11  -  2022-02-

2022-02-01  -  2023-01-
2022-03-01  -  2023-02-
2022-03-01  -  2023-02-
2022-02-09  -  2022-11-
2022-02-10  -  2023-01-
2022-03-01  -  2023-02-

2022-02-07  -  2023-01-
2022-02-02  -  2022-04-
2022-02-03  -  2022-04-
2022-02-03  -  2022-11-
2022-02-02  -  2022-05-
2022-01-31  -  2023-01-

2022-02-09  -  2022-08-
2022-02-13  -  2022-08-
2022-02-11  -  2022-08-
2022-02-28  -  2022-08-
2022-03-01  -  2022-09-
2022-02-03  -  

2022-02-01  -  2022-08-
2022-03-01  -  2023-01-
2022-02-11  -  2022-08-
2022-02-11  -  2022-08-
2022-03-01  -  2022-05-
2022-03-01  -  2022-10-

  -  2022-02-11
2022-02-22  -  2022-03-
2022-02-21  -  
2022-02-03  -  2022-02-
2022-03-01  -  2023-01-
2022-02-11  -  2023-02-

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

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

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende 
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
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2022-02-11
2022-02-11
2022-02-15
2022-02-15
2022-02-16
2022-02-16
2022-02-16
2022-02-17
2022-02-21
2022-02-21
2022-02-21
2022-02-22
2022-02-22
2022-02-23
2022-02-23
2022-02-23
2022-02-25
2022-02-25
2022-02-25
2022-02-25
2022-02-25
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-07
2022-02-15
2022-02-23
2022-02-04 Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)

Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)

Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

2022-02-22  -  2022-03-
2022-02-04  -  2022-02-

2022-02-28  -  2022-04-
2022-03-01  -  2023-02-
2022-03-03  -  2022-03-
2022-02-28  -  2023-01-
2022-02-08  -  2022-09-
2022-02-15  -  2022-09-

2022-02-28  -  2022-05-
2022-02-25  -  2023-01-
2022-03-01  -  2023-02-
2022-03-01  -  2023-02-
2022-02-28  -  2022-02-
2022-03-01  -  2023-02-

2022-02-22  -  2023-01-
2022-03-01  -  2023-02-
2022-02-24  -  2023-01-
2022-02-24  -  2022-05-
2022-02-24  -  2023-02-
2022-03-01  -  2022-03-

2022-02-24  -  2022-02-
2022-02-17  -  2022-04-
2022-02-21  -  2023-01-
2022-02-22  -  2022-10-
2022-02-21  -  2022-02-
2022-02-21  -  2022-11-

2022-02-11  -  2022-08-
2022-02-11  -  2022-02-
2022-02-15  -  2023-02-
2022-03-01  -  2023-02-
2022-02-16  -  

Bistånd mot återkrav enl. 4 kap. 2 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
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2022-02-08
2022-02-09
2022-02-09
2022-02-11
2022-02-15
2022-02-15
2022-02-16
2022-02-16
2022-02-18
2022-02-18
2022-02-18
2022-02-21
2022-02-21
2022-02-21
2022-02-21
2022-02-21
2022-02-21
2022-02-21
2022-02-22
2022-02-22
2022-02-23
2022-02-23
2022-02-23
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)

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

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

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

2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-

2022-02-23  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-

2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-
2022-02-22  -  2022-03-
2022-02-21  -  2022-03-
2022-02-23  -  2022-03-

2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-

2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-

2022-02-01  -  2022-02-
2022-02-01  -  2022-02-
2022-02-01  -  2022-02-
2022-02-01  -  2022-02-

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

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

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

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

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

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
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2022-02-10 Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)  -  Tillsvidare

Antal beslut
Antal 

115
13

Polishandräckning till läkarunders. enl. 45 § LVM
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2022-03-01
2022-03-01
2022-03-02
2022-03-02
2022-03-11
2022-03-13
2022-03-16
2022-03-21
2022-03-21
2022-03-21
2022-03-16
2022-03-24
2022-03-30
2022-03-07
2022-03-09
2022-03-14
2022-03-25
2022-03-02
2022-03-07
2022-03-16
2022-03-01
2022-03-01

Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Emma Andersson (Socialsekreterare)
Emma Andersson (Socialsekreterare)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Beslutsdatum Beslutsfattare

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

2022-03-28  -  2022-04-
2022-03-02  -  2022-05-
2022-03-14  -  2022-09-
2022-03-16  -  2022-06-
2022-03-02  -  2022-09-
2022-03-02  -  2022-09-

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  2022-03-07
2022-03-09  -  2022-03-
2022-03-15  -  

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

2022-03-01 - 2022-03-31

Beslutsperiod

Delegationsbeslut

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL (fortsatt bistånd)

Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL (fortsatt bistånd)

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avsluta utredning enl. 7 § LVM
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats

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

Beslut

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

Beslutsdatu
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2022-03-01
2022-03-03
2022-03-31
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-02
2022-03-02
2022-03-04
2022-03-04
2022-03-04
2022-03-08
2022-03-09
2022-03-11
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-15
2022-03-15
2022-03-01
2022-03-16
2022-03-16
2022-03-18
2022-03-24
2022-03-24
2022-03-24
2022-03-25
2022-03-25
2022-03-25
2022-03-25
2022-03-28
2022-03-16
2022-03-18

Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

Emma Andersson (Socialsekreterare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)

Emma Andersson (Socialsekreterare)
Heléna Olsson-Höök (Socialsekreterare)

2022-03-18  -  2022-09-

2022-03-28  -  2023-03-
2022-03-25  -  2023-03-
2022-03-01  -  2024-03-
2022-03-28  -  2023-03-
2022-03-29  -  2022-10-
2022-03-15  -  2022-09-

2022-03-16  -  2023-01-
2022-03-17  -  2022-05-
2022-03-18  -  2023-01-
2022-03-24  -  2023-01-
2022-04-01  -  2023-01-
2022-03-24  -  2023-03-

2022-03-11  -  2022-09-
2022-03-14  -  2022-11-
2022-04-01  -  2023-03-
2022-04-01  -  2023-03-
2022-04-01  -  2023-03-
2022-02-01  -  2022-09-

2022-03-02  -  2022-05-
2022-03-07  -  2022-10-
2022-03-07  -  2022-03-
2022-03-05  -  2022-11-
2022-03-08  -  2022-03-
2022-03-09  -  2022-06-

2022-03-02  -  2022-09-
2022-03-01  -  2022-08-
2022-04-01  -  2022-10-
2022-03-01  -  
2022-03-01  -  2023-04-
2022-03-03  -  2023-04-

Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL (fortsatt bistånd)
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL (fortsatt bistånd)
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL (fortsatt bistånd)
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL,  Bifall Säbo
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
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2022-03-23
2022-03-30
2022-03-30
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-02
2022-03-02
2022-03-04
2022-03-07
2022-03-09
2022-03-09
2022-03-11
2022-03-14
2022-03-16
2022-03-16
2022-03-16
2022-03-16
2022-03-17
2022-03-17
2022-03-17
2022-03-17
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-21
2022-03-21
2022-03-21

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Lina Lundell (Jourhandläggare)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

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

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-

2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-
2022-03-15  -  2022-03-

2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-

2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-11  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-14  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-
2022-04-01  -  2022-04-

2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-04  -  2022-03-
2022-02-25  -  2022-03-
2022-03-07  -  2022-03-

2022-03-22  -  2022-09-
2022-04-01  -  2022-09-
2022-04-01  -  2022-09-
2022-03-01  -  2022-03-
2022-03-01  -  2022-03-

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

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

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

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

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

Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
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2022-03-21
2022-03-21
2022-03-21
2022-03-21
2022-03-23
2022-03-24
2022-03-24
2022-03-25
2022-03-28
2022-03-28
2022-03-28
2022-03-28
2022-03-28
2022-03-28
2022-03-29
2022-03-30
2022-03-30
2022-03-30

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-

2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-
2022-03-28  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-

2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-

2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-

Antal 
102
9

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

Antal beslut

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

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

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
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2022-04-20
2022-04-04
2022-04-06
2022-04-14
2022-04-14
2022-04-20
2022-04-22
2022-04-25
2022-04-25
2022-04-26
2022-04-27
2022-04-27
2022-04-28
2022-04-11
2022-04-22
2022-04-12
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-25
2022-04-25

Beslutsdatu

Beslut

Avge Yttrande
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avsluta utredning enl. 7 § LVM
Avsluta utredning enl. 7 § LVM
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats

Beslutsperiod

Delegationsbeslut

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

2022-04-01 - 2022-04-30

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  2022-04-11
  -  2022-04-22
  -  2022-04-12
  -  2022-04-22
  -  2022-04-22
  -  2022-04-22
  -  2022-04-25
  -  2022-04-25

Beslutsdatum Beslutsfattare

Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
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2022-04-07
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-06
2022-04-11
2022-04-12
2022-04-25
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-01
2022-04-04
2022-04-13
2022-04-26
2022-04-06
2022-04-06
2022-04-06
2022-04-06
2022-04-08
2022-04-08
2022-04-11
2022-04-11
2022-04-12
2022-04-14
2022-04-14
2022-04-14
2022-04-19
2022-04-19
2022-04-21
2022-04-22
2022-04-22

Beslut dödsboanmälan
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende avlastningsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende avlastningsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall enl. 9 § 4 p Kontaktperson
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL (fortsatt bistånd)
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL (fortsatt bistånd)
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL (fortsatt bistånd)
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL,  Bifall Säbo
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL,  Bifall Säbo
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL,  Bifall Säbo
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL,  Bifall Säbo
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

  -  Tillsvidare
2022-05-05  -  2022-05-
2022-05-20  -  2022-05-
2022-04-07  -  2022-04-
2022-04-11  -  2023-04-
2022-04-13  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-11-
2022-05-01  -  2022-11-
2022-05-01  -  2022-11-
2022-05-01  -  2022-11-
2022-04-01  -  
2022-04-05  -  
2022-04-13  -  
2022-04-26  -  
2022-04-06  -  2022-08-
2022-04-01  -  2023-03-
2022-04-07  -  2022-09-
2022-04-15  -  2022-04-
2022-04-08  -  2023-03-
2022-04-01  -  2023-04-
2022-04-11  -  2022-06-
2022-04-11  -  2022-10-
2022-04-19  -  2023-01-
2022-04-16  -  2022-12-
2022-04-14  -  2022-04-
2022-04-14  -  2023-01-
2022-04-19  -  2022-09-
2022-04-19  -  2022-09-
2022-04-25  -  2022-08-
2022-04-27  -  2023-01-
2022-04-26  -  2022-12-

Lennart Appelgren (Handläggare dödsboanmälningar)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (LSS handläggare)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Emma Andersson (Socialsekreterare)
Emma Andersson (Socialsekreterare)
Emma Andersson (Socialsekreterare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
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2022-04-22
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-25
2022-04-25
2022-04-27
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-05
2022-04-28
2022-04-04
2022-04-05
2022-04-08
2022-04-08
2022-04-11
2022-04-12
2022-04-14
2022-04-14
2022-04-14
2022-04-14
2022-04-19
2022-04-19
2022-04-20
2022-04-20
2022-04-20
2022-04-20
2022-04-20
2022-04-20

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

2022-04-01  -  2023-03-
2022-05-01  -  2023-04-
2022-05-01  -  2023-04-
2022-05-01  -  2023-04-
2022-04-25  -  2023-03-
2022-05-09  -  2022-08-
2022-04-28  -  2023-04-
2022-04-30  -  2022-05-
2022-05-01  -  2023-05-
2022-05-01  -  2023-05-
2022-05-01  -  2023-05-
2022-04-05  -  2022-10-
2022-04-21  -  2022-10-
2022-04-04  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-
2022-04-11  -  2022-04-
2022-04-12  -  2022-04-
2022-04-13  -  2022-04-
2022-04-01  -  2022-04-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-04-19  -  2022-04-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-

Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Lina Lundell (Jourhandläggare)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

145



2022-04-20
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-25
2022-04-25
2022-04-25
2022-04-26
2022-04-26
2022-04-26
2022-04-26
2022-04-27
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-22

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

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

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

Yttrande enl. 6 kap 15c § FB skickas
Yttrande enl. 6 kap 15c § FB skickas
Yttrande enl. 6 kap 15c § FB skickas

Antal beslutsfattare
102
11

Antal beslut

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

2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-04-27  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Mikaela Eriksson (Familjerättshandläggare)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Mikaela Eriksson (Familjerättshandläggare)
Mikaela Eriksson (Familjerättshandläggare)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
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Delegationsbeslut Utskrivet: 2022-04-28 17:21 
Utskrivet av: Cecilia Collin 
 

 
 
Beslutsdatum DNR Beslutsnummer Ärende Delegat Beslut 
2022-03-10 KS/2022:97 KSDEL/2022 § 4 Begäran om yttrande - A094.3192022 - 

Danstillställning 
Johan Rosqvist 33.2 Yttrande till Polisen gällande ansökan om danstillställning 

2021-01-01 KS/2022:126 KSDEL/2022 § 5 Delegationsbeslut - Anställdas 
deltagande i konferenser, utbildningar, 
kurser eller dylikt 

Annette Olsson Utbildning för personal på ekonomiavdelningen i Raindance 5 
personer och kommunmoms 3 personer till en total summa av 121 
386 kronor under 2021. Enligt delegationsordningen 1.19. 

2022-03-28 KS/2022:127 KSDEL/2022 § 6 Remiss - Förslag till nya föreskrifter för 
Värmlands län - Trafikverket 

Jukka Mäenpää Kommunchef har delegerat till enhetschef teknisk drift att besvara 
remissen. 

2022-04-07 KS/2022:97 KSDEL/2022 § 7 Begäran om yttrande - A094.3192022 - 
Danstillställning 

Johan Rosqvist Beslut om tillstånd 

2022-04-26 KS/2022:92 KSDEL/2022 § 8 Remiss -  Från delar till helhet - En 
reform för samordnande, 
behovsanpassade och personcentrerade 
insatser till personer med samsjuklighet, 
SOU 2021:93 

Johan Rosqvist Yttrande på remiss från Regeringskansliet gällande samsjuklighet 
har presenterats för KSAU 2022-04-26 och besvaras av Kommunchef 
enligt delegationsordning 2020-11-02 Punkt 33.2 

2022-04-26 KS/2022:161 KSDEL/2022 § 9 Omsättning lån enligt delegationsordning 
5.1 

Annette Olsson Omsättning av lån på Kommuninvest enligt delegationsordning 5.1. 
Lånebelopp 12,2 mnkr, 3 års räntebindning, fast ränta 2,057% 

2022-04-26 KS/2022:170 KSDEL/2022 § 10 Delegationsbeslut - Beslut om 
mottagande i grundsärskolan från ht-
2022 

Staffan Kennerstad Beslut om inskrivning av elev i grundsärskolan enligt 
delegationsordning  KS/2020-11-02. punkt 11.1 
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Kommuntotal Prognos per 2022-04-30 utfall 2021 Prognos 2022 budget 2022           KF 

2021-06-10 §58 

Bilaga 5

Omfördelad KS 

Oförutsett

Diff. Budget, KS 

oförutsett, 

prognos
Politisk verksamhet 2 891 -                3 028 -                2 900 -                       128 -                   

Kommunledning 9 373 -                10 932 -              10 000 -                    932 -                   

KS oförutsett -                      -                      5 000 -                       221 -                   5 221                 

Kommunikation, turism, näringsliv 1 358 -                1 618 -                1 600 -                       18 -                      

Kanslienhet 2 742 -                2 573 -                2 600 -                       27                       

HR-enhet 4 750 -                4 517 -                4 400 -                       117 -                   

Ekonomienhet 3 111 -                2 964 -                3 300 -                       336                    

Teknisk Drift 29 703 -              29 677 -              28 400 -                    60                       1 337 -                

Kultur o Fritid 5 062 -                5 000 -                5 000 -                       0 -                        

Stöd och service gemensam 288 -                   -                      -                             -                      

Förskola 16 458 -              17 631 -              16 000 -                    161                    1 793 -                

Skola 64 653 -              67 049 -              67 500 -                    451                    

IFO Barn och unga 13 180 -              13 468 -              14 000 -                    532                    

Funktionsstöd 19 858 -              17 880 -              15 800 -                    2 080 -                

IFO vuxna 8 567 -                11 438 -              12 000 -                    562                    

Arbetsmarknad 892 -                   1 327 -                1 500 -                       173                    

Vård och omsorg gemensam 4 698 -                4 609 -                4 100 -                       509 -                   

Hemtjänst 18 983 -              18 989 -              14 000 -                    4 989 -                

SäBo 36 507 -              36 128 -              32 000 -                    4 128 -                

Komm. Hälso & sjukvård 9 139 -                9 207 -                7 000 -                       2 207 -                

Verksamhet tillväxt- och tillsynsnämnden m.m. 1 531 -                1 684 -                1 550 -                       134 -                   

VA 213                    85                       -                             85                       

Kommunmomsersättning 1 064                 1 100                 1 500                        400 -                   

Reducerad arbetsgivaravgift 1 875                 1 800                 400                           1 400                 

Summa netto 250 593 -            256 735 -            246 750 -                  -                      9 985 -                

Pensioner 9 485 -                8 894 -                6 750 -                       2 144 -                

Pensioner, löneskatt 2 325 -                2 112 -                1 638 -                       474 -                   

Pensioner från Ansvarsförbindelsen 11 810 -              11 006 -              8 388 -                       -                      2 618 -                

Verksamhet netto 262 403 -            267 741 -            255 138 -                  -                      12 603 -              

befolkning 3937

Allmän kommunalskatt 187 799             192 353             191 835                   518                    

Slutavräkning 5 241                 2 995                 -                             2 995                 

Inkomstutjämn.bidrag 49 751               53 078               51 551                     1 527                 

Reglering 11 913               10 854               9 196                        1 658                 

Kostnadsutjämn.bidrag 10 486               7 652                 10 303                     2 651 -                

Mellankommunal utjämning 630                    420                    420                           -                      

Fastighetsavgift 9 800                 9 905                 9 780                        125                    

Generella statsbidrag 2 612                 3 089                 -                             3 089                 

Avgift till LSS utjämn. 5 640 -                4 692 -                5 535 -                       843                    

Summa skatteintäkter 272 593             275 654             267 550                   -                      8 104                 

Finansiella intäkter 2 053                 1 278                 1 785                        507 -                   

Finansiella kostnader 3 211 -                5 149 -                1 198 -                       3 951 -                

Summa finansnetto 1 158 -                3 872 -                587                           -                      4 459 -                

Totalt 9 031                 4 041                 12 999                     -                      8 958 -                

Återställning tidigare års underskott 9 031 -                2 339 -                11 370 -                    9 031                 

Totalt efter återställningen av tidigare års underskott 0                         1 702                 1 629                        -                      73                       
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-05-03 
Diarienummer 
KS/2022:105 

Handläggare:  
Lennart Aronsson 
Kommunsekreterare 
 
Tjut - Ansökan om partistöd för Vänsterpartiet 2022 
Diarienummer: KS/2022:105 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 

Enligt rutin vid ansökan om partistöd ska sökande parti till ansökan om partistöd bifoga 
följande: 
* Blankett Granskningsutlåtande. 
* Redovisning av partistöd från ifjol.  
* Protokollsutdrag på vald styrelse innevarande år. 
 
I regler för kommunalt partistöd framgår följande under rubrik Redovisning och granskning: 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
använts till det ändamål som avses i Kommunallagen 4 kap. 31 § första stycket. 
Redovisningen ska gälla för perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. KL Kap 4 § 31§ och 32 redovisas i sin 
helhet nedan. 
 
31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som  
anges i 29 § första stycket. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex 
månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska 
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 
Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. 

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och 
granskningsrapport enligt första och andra styckena. 

32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 

 
Vänsterpartiet i Storfors har inkommit med föreskrivna dokument och är därmed berättigad 
till partistöd år 2022.      
 
Partistödet grundar sig på antalet mandat i fullmäktige som har fysiska förtroendevalda. Ett 
parti som har så kallade tomma stolar erhåller ej något partistöd för dessa mandat som de har 
tomma stolar.  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-05-03 
Diarienummer 
KS/2022:105 

Grundbelopp betalas ut med 9 % av prisbasbelopp innevarande år. 
Stöd per mandat betalas ut med 16,95 % av prisbasbeloppet innevarande år.  
 
Antal mandat Grundbelopp Partistöd för antal mandat Totalt 
3 mandat  4 347 kr 8 187 kr  28 908 kr  

Finansiering 
Kostnaden ska belasta ansvar 100 och verksamhet 1110 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
1. Bevilja partistöd 2022 till Vänsterpartiet Storfors. 
 
2. Utbetala partistöd 2022 till Vänsterpartiet Storfors om totalt 28 908 kr.  
 
3. Kostnaden ska belasta ansvar 100 och verksamhet 1110.   
  
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Peter Högberg (V) 
Pajo Vujic, Ekonom 
ekonomi@storfors.se 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-03-17 
Diarienummer 
KS/2022:119 

Handläggare:  
Säkerhetssamordnare 
Michael Björklund 
 
Tjut Internkontroll avseende systematiskt 
brandskyddsarbete år 2021 
Diarienummer: KS/2022:119 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
 

Syfte är att kontrollera att Storfors kommun arbetar med ett systematiskt 
brandskyddsarbete(SBA) i enlighet med Statens räddningsverk (MSB) allmänna råd 
och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. 
 
Metod 
Granskning under året har i genomfört enligt sedvanlig ordning. Fokus under året har 
trots rådande pandemiläge säkerställa att externa kontroller fungera för kommunens 
brandskyddsutrustning.  
 
Följande åtgärder har genomförts under 2021: 
 

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

 Lämna in brandskyddsredogörelse för respektive arbetsplats till Bergslagens 
räddningstjänstförbund. 
 

 Ta fram SBA pärmar med kontrollistor för respektive arbetsplats. 
 

 Kontrollera att externa kontroller genomförs enligt framtagna rutiner. 
 

Beslutsunderlag 
Intern kontroll avseende systematiskt brandskyddsarbete år 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Godkänna rapporten Intern kontroll avseende systematiskt brandskyddsarbete år 2021 
 

Beslutet ska skickas till 
Michael Björklund, Säkerhetssamordnare 
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 ORGANISATIONSNUMMER 
 212000-1785 

 
Resultat av intern kontroll avseende systematiskt 
brandskyddsarbete år 2021 
 
Syfte 
Syfte är att kontrollera att Storfors kommun arbetar med ett systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA) i enlighet med Statens räddningsverk (MSB) allmänna råd 
och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. 
 
Metod 
Granskning under året har i genomfört enligt sedvanlig ordning. Fokus under året har trots 
rådande pandemiläge säkerställa att externa kontroller fungera för kommunens 
brandskyddsutrustning.  
 
Följande åtgärder har genomförts under 2021: 
 

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

 
 Kontrollera att externa kontroller genomför enligt framtagna rutiner. 

  
  

Resultat 
20 st. arbetsplatser i Storfors kommun skall enligt lag om skydd mot olyckor bedriva ett 
SBA.  
 
På grund av rådande pandemiläge har inga arbetsplatsbesök genomförts.  
 
Kontroll att externa kontrollanter kontrollerar fast säkerhetsutrustning (brandlarm, 
brandsläckare, brandposter m.m.) har genomförts på 20 st. arbetsplatser.  
 
Under året har inga anställda deltagit i någon form av brandutbildning eftersom 
Bergslagens räddningstjänst pausade alla utbildningar på grund av rådande pandemiläge i 
Sverige. 
 
Slutsats 
På samtliga arbetsplatser som enligt lag om skydd mot olyckor bedriva ett SBA fungerar 
arbetet på ett strukturerat och fördömligt sätt. När smittläget i Sverige och Värmland 
minskar måste kommunen snarast påbörja att utbilda sin personal igen i grundläggande 
brandkunskap. Samt att besöken med säkerhetsgenomgång för personalen av 
arbetsplatsens brandskydd måste återstartas. Målsättningen är att samtliga anställda inom 
ett fyraårsperiod skall ha deltagit i Bergslagens räddningstjänst 4 timmar grundläggande 
brandutbildning.  
 
 
Storfors 2022-03-14 
 
 
Michael Björklund 
Säkerhetssamordnare 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-13 
Diarienummer 
KS/2021:243 

Handläggare:  
Lennart Aronsson 
Kommunsekreterare 
 
Svar på medborgarförslag om utegym i Kyrksten 
Diarienummer: KS/2021:243 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslag inkom genom e-tjänsten 2021-05-19 från Eric Peter  
Fredlund. 
Förslagsställaren föreslår att ett utegym iordningsställs i den skogsdunge som finns mitt i 
Kyrksten i anslutning till lekplatsen.  
 
Förslagställaren anser att Skogsdungen var en gång i tiden en omhändertagen plats med 
mycket lek bland barn och idag bara en igenväxt yta. 
Boende i fantastiska Kyrksten har en bit till närmsta gym (Storfors eller Karlskoga).  
Vidare har det på senare år också bosatt sig många barnfamiljer i Kyrksten som med 
planering säkert har svårt att klämma in ett gymbesök i vardagen. 
 
Ett utegym belägrat mitt i Kyrksten skulle underlätta mycket för folket bosatta här. 
 
Dels en förhöjd trivsel för området men viktigast ett slag för människan och hälsan. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag utegym Kyrksten 
Kommunfullmäktige 2021-06-10 § 45 
 
 
Förslag till besvarande 
Storfors kommun har under en längre tid aktivt arbetat för att kunna bygga en ny skola i 
Kyrksten. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 § 105 (Dnr KS/2021:206) att  
- Bygga en ny F-6 skola med integrerad förskola i Kyrksten enligt redovisat underlag. 
- Riva angivna lokaler i samband med upphandlade av en ny skola. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-11 § 105 har överklagats. 
Därav har kommunfullmäktiges beslut ej vunnit laga kraft. 
 
Storfors kommun har i dags dato ej erhållit någon dom från Förvaltningsrätten. 
 
Under förutsättning av att fullmäktiges beslut vinner laga kraft, kommer en ny skola att 
uppföras i Kyrksten. Vid planläggningen/ritning av denna skola är det redan inplanerat att 
lokaler ska kunna utnyttjas maximalt till olika aktiviteter bland annat inom föreningslivet. 
Vidare är även utemiljön inplanerad. Om redan inplanerad utemiljö omfattar även av ett  
ute-gym torde det vara onödigt med byggnation av ett separat ute-gym i Kyrksten.  
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KOMMUN Datum 

2022-04-13 
Diarienummer 
KS/2021:243 

 
Därav bör förslagsställarens förslag avslås och att det istället hänskjuts till det fortsatta  
arbetet med byggnation av en eventuell ny F6-skola i Kyrksten.  

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Avslå förslagsställarens förslag om ett separat utegym i Kyrksten. 
 

2. Hänskjuta förslagsställarens förslag till det fortsatta arbetet med en eventuell ny  
skola i Kyrksten och om det är möjligt att i samband med byggnationen av en  
ny skola iordningsställa ett utegym eller om redan inplanerade utemiljö torde kunna 
anses uppfylla förslagsställarens intentioner att med ett utegym, som leder till en 
förhöjd trivsel för området och förbättrad hälsa för boende i Kyrksten.  
 
  

Beslutet ska skickas till 
Eric Peter Fredlund, Förslagsställaren 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Jukka Mäenpää, Enhetschef teknisk drift 
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2021-05-19 
Diarienummer 
KS/2021:243 

Medborgarförslag 
 
Medborgarförslag inkom genom e-tjänsten 2021-05-19 från Eric Peter Fredlund. 
 
 
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om. 
 
Ett utegym i den skogsdunge som finns mitt i Kyrksten i anslutning till 
lekplatsen (där Alkvettervägen går runt). 
 
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår. 
 
Skogsdungen var en gång i tiden en omhändertagen plats med mycket lek bland 
barn och idag bara en igenväxt yta. 
 
Som bosatt i fantastiska Kyrksten har man som ni förstår en bit till närmsta gym 
(Storfors eller Karlskoga). Det har på senare år också bosatt sig många 
barnfamiljer i Kyrksten som med planering säkert har svårt att klämma in ett 
gymbesök i vardagen. 
 
Ett utegym belägrat mitt i Kyrksten skulle underlätta mycket för folket bosatta 
här. 
 
Dels en förhöjd trivsel för området men viktigast ett slag för människan och 
hälsan. 
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2022-03-14 
Diarienummer 
KS/2022:116 

Handläggare:  
Hans-Bertil Hermansson 
MAS 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 
Diarienummer: KS/2022:116 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen  
 

Beskrivning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivare skriva en patientsäkerhets- 
Berättelse. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur kvalitetsarbetet bedrivits inom hälso- och 
sjukvårdens verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Godkänna Patientsäkerhetsberättelsen 2021. 
 

Beslutet ska skickas till 
Margareta Albert, Verksamhetschef Vård och Omsorg 
Hans-Bertil Hermansson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Sammanfattning 
Storfors kommun har som mål en hög patientsäkerhet där patienten ska känna 
sig trygg och säker i kontakten med hälso- och sjukvården och vårdpersonalen 
arbetar för att minska vårdskador. Vårdgivaren ska underlätta för patient och 
närstående att delta i patientsäkerhetsarbetet genom att uppmuntra dem att 
inkomma med synpunkter. Ansvaret för patientsäkerheten är fördelat mellan 
kommunstyrelsen, verksamhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS), enhetschef samt hälso- och sjukvårdspersonal. 
Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits kontinuerligt på varje enhet. Avvikelser 
och risker finns med som en punkt på arbetsplatsträffar. Samverkan mellan 
landsting- kommun, kommuner emellan och inom den egna kommunen har 
skett framförallt via digitala möten. Patienters och närståendes delaktighet har 
skett vid inskrivning i hemsjukvården. Blankett för klagomål och synpunkter 
överlämnas till patient och/eller närstående. Vid Lex Maria ärende ges alltid 
möjlighet för patient och/eller närstående att lämna synpunkter. 
  
Åtgärder för att öka patientsäkerheten har bland annat skett inom områdena, 
inkontinensvård, läkemedel, palliativ vård och vårdhygien. Revidering av 
riktlinjer och rutiner har skett kontinuerligt. En stor vikt har lagts på arbetet 
utifrån coronapandemin. 
 
Måluppfyllelse har skett inom områdena förebyggande-och inkontinensvård.  
Där 97 % av de boende på särskilt boende med risk för trycksår, fall och 
undernäring erhållit minst en förebyggande åtgärd och 100 % av de boende på 
särskilt boende med inkontinensproblematik fått en individuellt anpassad 
inkontinensvårdplan.  
 
Egenkontroll har bland annat utförts inom områdena loggranskning av journal, 
samt följsamheten till hygienrutiner. Inga överträdelse kunde ses vid 
loggranskning. Mätning av följsamheten till hygienrutinerna är mycket god. I 
stort sett all personal följde hygienrutinerna.  
 
Riskanalys har utförts vid införandet an Intraphone och Evondos. Vidare har 
Informationssäkerhetsarbetet bedrivits i form av revision av riktlinjer och 
rutiner. 
 
Läkemedelavvikelser handlar till största delen om kvarglömda doser.  
Fem trycksår finns rapporterade fördelade på olika enheter. 
Övriga avvikelser inom hälso- och sjukvården berör informationsöverföring 
mellan olika yrkeskategorier och fördröjd/utebliven behandling. Ingen 
anmälan från verksamheten är skickad till inspektionen för vård och 
omsorg(IVO).  
 
Inga klagomål/synpunkter har inkommit till verksamheten under 2022.  
 
Strategier för 2022 
Områden som kommer att prioriteras under 2022            

 Palliativ Vård 
 Vårdhygien 
 Dokumentation 
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Inledning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet 
och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten.  
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 
bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att 
informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 
kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i 
vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen 
ska vara färdig senast den 1 mars varje år.  

STRUKTUR  
Övergripande mål och strategier  
Storfors kommun har som mål en hög kvalitet där patienten ska känna sig 
trygg och säker i kontakten med verksamheten och personalen. Enligt 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ansvarar vårdgivaren för att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete och på så sätt förebygga vårdskador.  
 
Verksamheten ska fortlöpande bedöma om det finns risk för händelser som 
skulle kunna inträffa och som medför brister i patientsäkerheten samt utföra 
egenkontroller som krävs för att säkra patientsäkerheten. Vidare ska 
verksamheten utreda händelser som kan påverka patientsäkerheten negativt 
och informera kunden snarast om vilka åtgärder man tänker vidta för att 
förhindra att liknande händelser ska inträffa igen.  
 
Verksamheten ska underlätta för patient och närstående att delta i 
kvalitetsarbetet genom att uppmuntra dem till att inkomma med synpunkter.  

Organisation och ansvar 
Varje medarbetare ska ges förutsättningar att kunna utföra sitt arbete på ett 
sådant sätt att god och patientsäker vård kan ges. Vårdgivaren ska enligt 
”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9) planera, 
leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 
 
Kommunstyrelsens ansvar 
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten. 
Kommunstyrelsen fastställer övergripande mål för patientsäkerhetsarbetet 
samt kontinuerligt följer upp verksamheten och utvärderar målen. 
 
Verksamhetschefens ansvar 
Verksamhetschefen ansvarar för att leda och fördela patientsäkerhetsarbetet i 
enlighet med kommunstyrelsen direktiv och gällande lagstiftning. Rapporterar 
till kommunstyrelsen. 
 
MAS ansvar 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att patienten ska få en säker 
och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. MAS upprättar riktlinjer och rutiner 
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för att kunna styra, följa upp, utveckla och utöva tillsyn över hälso- och 
sjukvården. 
MAS samverkar med verksamhetschef i hälso- och sjukvårdsfrågor samt 
rapporterar direkt till kommunstyrelsens arbetsutskott i hälso- och 
sjukvårdsärenden. 
 
Enhetschefens ansvar 
Enhetschefen ansvarar för att göra alla medarbetare delaktiga i 
patientsäkerhetsarbetet. Enhetschefen leder och utvecklar sin enhet och tillser 
att gällande riktlinjer och rutiner är kända och efterföljs av medarbetaren. 
Enhetschefen rapporterar till verksamhetschef och MAS. 
 
Personalens ansvar 
Personalen ansvarar för att utveckla och säkra patientsäkerhetsarbetet i det 
dagliga arbetet. Personalen ansvarar för att följa gällande riktlinjer och rutiner 
samt rapportera avvikelser till enhetschef/legitimerad personal. Personalen har 
olika ansvarområden som till exempel inkontinensombud, hygienombud 
palliativa ombud. Målet med ombud är ett extra engagemang och en fördjupad 
kunskap inom området för att kunna sprida det till sina kollegor. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
Samverkan med region Värmland sker framför allt med Smittskydd i form av 
digitala möten två gånger per vecka.  
Samverkan kring avvikelser sker via digital avvikelserapportering där analys 
och uppföljning sker i syfte att förebygga vårdskador.  
Samverkan med vårdcentralen i Storfors sker i form av möten 2-3 gånger per 
år och skriftlig överenskommelse som uppdateras årligen 
Samverkansavtal avseende sjukvårdsmaterial och särskilda näringsprodukter 
finns. 
Överenskommelser mellan kommunen och apotek samt folktandvård finns.  
MAS/MAR nätverksträffar har skett digitalt där kommunerna samverkar i att 
ta fram och uppdatera riktlinjer. 
Vårdtagarmöten där enhetens personal och legitimerad personal samverkar 
kring varje enskild patient har skett sporadiskt under året. Detta för att 
undvika eventuell smittspridning av covid-19 inom verksamheten. 

Patienters och närståendes delaktighet 
Information och dialog om patientsäkerhet förs vid inflyttning på särskilt 
boende samt inför att beslut ska verkställas inom LSS och hemtjänst. 
Information ges om de nationella kvalitetsregistren och blankett för 
klagomål/synpunkter överlämnas till patient och/eller närstående/legal 
företrädare. Patienter och närstående uppmanas att komma in med 
synpunkter/klagomål.  
 
Patient och närstående har även möjlighet att yttra sig vid utredningar av 
vårdskada. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
Medarbetarna rapporterar avvikelser i verksamhetssystemet Combine. 
Avvikelsen skickas till ansvarig enhetschef som ansvarar för analys och 
åtgärd.  
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Klagomål och synpunkter 
Klagomål/synpunkter lämnas in digitalt via kommunens hemsida, via blankett 
som lämnats till kunden eller via telefon. Om klagomålet kommer in via 
telefon ansvarar den person som tagit emot samtalet att dokumentera på 
blankett. Klagomålet/synpunkten lämnas till enhetschef som ansvarar för 
utredningen. Återkoppling till den som lämnat in klagomålet/synpunkten sker 
skyndsamt.  
Klagomålen sammanställs 3 gånger per år och redovisas till verksamheten och 
kommunstyrelsens vård och omsorgsutskott. Sammanställningarna diskuteras 
på ledningsnivåför att identifiera trender och mönster som indikerar brister i 
kvaliteten.  I de fall sammanställningen/analysen visar att förbättrande 
åtgärder behöver göras för att säkerställa patientsäkerheten justeras processer 
och rutiner i samverkan med medarbetarna.  

Egenkontroll 
Egenkontroll utförs i den frekvens och omfattning som krävs för att 
verksamheten ska kunna säkra kvalitet och patientsäkerhet. MAS 
sammanställer egenkontrollarbetet tre gånger per år och redovisar till 
verksamheten och kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Egenkontroll Omfattning Källa 

Basala hygienrutiner och 
klädregler 

2 gånger per år PPM-databasen +protokoll 

Hygienronder 1 gång per år Protokoll 

Vårdrelaterade infektioner 1 gång per år PPM-databas Senior alert 

Avvikelser 3 gånger per år Avvikelsehanteringssystemet 

Trycksår 3 gånger per år Avvikelshanteringssystemet 

Patientens klagomål och 
synpunkter 

3 gånger per år Avvikelsehanteringssystemet 

Journalgranskning 2 gånger per år Verksamhetssystemet 

Loggranskning av journal 3 gånger per år Verksamhetssystemet 

 

PROCESS - Åtgärder för att öka 
patientsäkerheten  
Läkemedelshantering 
Systematiska läkemedelsgenomgångar i samverkan med vårdcentralen i 
Storfors har skett under året. 
 
Nulägesbeskrivning av läkemedelsanvändningen i kommunernas särskilda 
boenden utfördes i under april. Resultaten gäller stående ordinationer för 
patienter över 65 år. Förbrukningen lugnande läkemedel och sömnmedel är 
låg. 
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Kvalitetsgranskning av läkemedelsförråd på särskilt boende skedde i 
november. Generellt råder en god ordning i läkemedelsförråden. Några lokala 
rutiner framför allt avseende kontroller av städrutiner, uppdaterades. 
 
Evodos- läkemedelsrobot- implementerades i verksamheten under våren. Syfte 
är att göra patienterna med självständiga i läkemedelshanteringen. 
Sjuksköterskor och omvårdnadspersonal utbildades i användningen och 
rutiner skapades.  
 
Intraphone- digitalt planeringssystem- digital signering för signering vid 
överlämnande av läkemedel startat upp på särskilt boende. Vårdpersonal 
måste signera att läkemedlet är givet innan de kan gå vidare till nästa patient. 
Syfte är att minska läkemedelsavvikelserna. 
 
Inför delegering av läkemedelsöverlämning har alla nyanställd personal 
genomgått en Webbaserad utbildning. 
 
Vårdhygien.  
Enhetschefer, sjuksköterskor och hygienombud på alla enheter har deltagit i 
en utbildning i basala hygienrutiner, klädrutiner och skyddsutrustning. 
Utbildningen hölls av smittskydds hygiensköterskor. 
 
Inom funktionsstöd har startats upp ett arbeta på att implementera basala 
hygienrutiner och klädrutiner. Ett samarbete med smittskydd hur 
egenkontroller kan se ut pågar. 
 
Inkontinensvård.  
Fortsatt praktiskt arbete kring inkontinensvård på enheterna har pågått under 
året. Inkontinensplanerna på kunder med inkontinensproblematik har 
uppdaterats. Sjuksköterskorna har deltaget i mässa där inkontinensprodukter 
presenterat och regelbundna teamsmöten hålls med regionens uroterapeut.  
 
Palliativ vård 
Ett team inom hemtjänst har skapats. Rutinen för palliativ vård har 
uppdaterats. Under året har en gemensam granskning mellan Region 
Värmland och kommunerna granskning av palliativ vård i Värmland skett. 
Granskningen är ett uppdrag från revisionerna i Region Värmland.  
 
Covid-19 
Under året har pandemin fortsatt drabba Sverige. Det mesta av det 
patientsäkerhetsarbetet som bedrivits har varit riktat att begränsa pandemin. 
Ett stort antal rutiner i samverkan med Region Värmland har skapats. Dessa 
handlar om ett praktiskt arbetssätt inom ordinärt och särskilt boende för att 
minska spridningen av covid-19. Även provtagningsrutiner på både kunder 
och personal har utvecklats. Utbildning av personal i basala hygienrutiner och 
användning av skyddsutrustning har skett kontinuerligt 
Under året har mycket av tiden gått åt till planering och vaccinering mot 
Covid-19 inom verksamheten. Alla kunder har erbjudits vaccinering som skett 
i samverkan men Region Värmland. 
En mycket god samverkan med Region Värmland sker. Samverkansmöten har 
skett två gånger i veckan digitalt och varit till stor hjälp i arbetet mot 
pandemin.  
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Övriga åtgärder 
Personal inom rehabilitering har deltagit i fortbildning kring hjälpmedel och 
fysisk aktivering av kund. Utbildning i lyftteknik, s.k. lyftkörkort, har skett 3 
gånger under året. Utbildningen är riktad till omvårdnadspersonal. 
 
 Omställningsarbetet med ”Nära vård” har i samverkan med Region 
Värmland och övriga kommuner startats upp. Kärnan är ett personcentrerat 
förhållningssätt om utgår från individens behov och bygger på hälsofrämjande 
och förebyggande insatser och är en nationell satsning. Tillsammans har en 
målbild för Värmland skapats. 
 
Planering av patientsäkerhetsarbete ”Agera för säker vård” har statats upp. 
Initialt kommer enhetschefer och sjuksköterska utbildas. Därefter alla 
medarbetare inom verksamheten.  
 
Måluppfyllelse:                                   
Palliativa registret: minst 70 % av personer i livets slutskede har erhållit 
brytpunktssamtal och en validerad smärtskattning. 
Av de personer som är registrerade i kvalitetsregistret har 38 % fått en 
validerad smärtskattning och 100 % erhållit ett dokumenterat brytpunktsamtal. 
 
Förebyggande registret- Senior Alert: 80 % av kunder boende på särskilt 
boende med risk för fall, trycksår, undernäring eller ohälsa i munnen ska 
erhålla minst en förebyggande åtgärd. 
Av de personer på särskilt boende som registrerats i Senior Alert har 97 % 
erhållit minst en förebyggande åtgärd.  
 
Demensregistret- BPSD: alla enheter registrerar i demensregistret 2021. 
Sjögläntan registrerar i kvalitetsregistret. 
 
Minst 70 % av personer med inkontinensproblematik ska få en individuellt 
anpassad inkontinensvårdplan.  
Av boende på särskilt boende med inkontinensproblematik har 100 % fått en 
individuellt anpassad inkontinensvårdplan.  

Riskanalys 
Kommunstyrelsen ska fortlöpande bedöma om det finns risk för händelser 
som skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. 
Riskanalyser utförs bland annat vid organisationsförändringar, tillbud eller 
negativa händelser som skulle kunna påverka patientsäkerheten. Identifiering 
av risker sker kontinuerligt på arbetsplatsträff och Vård och omsorgs 
ledningsgrupp. Risken analyseras och åtgärdsplaner upprättas.  

Utredning av händelser – vårdskador 
Enhetschef utreder och åtgärdar händelsen. Händelsen avslutas eller skickas 
vidare till MAS för fortsatt utredning.  
MAS utreder händelsen med hjälp av händelseanalys. Händelser som bedömts 
som allvarlig vårdskada anmäls till inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
av MAS och rapporteras till kommunstyrelsens vård och omsorgsutskott.  
Händelserna sammanställs 3 gånger per år och redovisas till verksamheten och 
kommunstyrelsens vård och omsorgsutskott. Sammanställningarna diskuteras 
på ledningsnivåför att identifiera trender och mönster som indikerar brister i 
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kvaliteten.  I de fall sammanställningen/analysen visar att förbättrande 
åtgärder behöver göras för att säkerställa patientsäkerheten justeras processer 
och rutiner i samverkan med medarbetarna.  

Informationssäkerhet 
Enligt Storfors kommuns skriftliga rutiner för kort (SITHS-kort) och 
certifikatutgivning (HSA) samt Registration Authority Practic Statement 
(Raps) genomförs årligen en internkontroll, där man kontrollerar att 
utfärdandet sker under angivna former i enighet med de framtagna skriftliga 
rutinerna. En kontinuitetsplan som ska beskriva hur organisationen hanterar 
avbrott i SITHS och HSA för att säkerställa att viktiga funktioner återställs 
inom rimlig tid har finns. Revision har skett under 2021. Kontroll av 
behörigheter sker kontinuerligt via Inera (HSA och HOSP). Inga felaktiga 
behörigheter har uppmärksammats. 
Samtycke från patient och avser informationsöverföring annan vårdgivare, 
sammanhållen journalföring (NPÖ) och information till närstående finns 
dokumenterat i journalsystemet. 
Loggranskning av journal sker tre gånger per år.  

RESULTAT OCH ANALYS 
Egenkontroll 
 
Egenkontroll Omfattning Resultat analys 

Följsamhet till basala 
hygienrutiner och 
klädregler 

1 gång per år Egenkontroll utförd på särskilt 
boende. Följsamheten är stort sett 
100 % följsamhet till hygien- och 
klädregler. 
 

Hygienronder 1 gång per år Egenkontroll tillsammans med 
smittskydd har genomförts i 
grupplokal hemtjänst, Sjögläntan 
och Humlegården. Vissa 
förbättringsområde identifierades 
och utifrån dessa har rutiner 
uppdaterats 

Vårdrelaterade 
infektioner 

1 gång per år Egenkontroll utförd. Inget speciellt 
område kunde ses i förhållande till 
vårdrelaterade infektioner. 

Avvikelser   3 gånger per år Egenkontroller utförda. Se nedan 

Patientens klagomål 
och synpunkter  

3 gånger per år Egenkontroller utförda. Se nedan 

Journalgranskning 2 gånger per år Egenkontroller utförda. Fokus har 
legat på granskning av 
dokumentation av vårdplaner och 
samtycke. Det finns ett behov av 
att förbättra dokumentation av 
vårdplaner och samtycke. 

Loggranskning av 3 gånger per år Egenkontroller utförda. Inga 
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journal överträdelser har uppmärksammats. 

Avvikelser, händelser och vårdskador 
Läkemedelavvikelser handlar till största delen om kvarglömda doser eller att 
dosen getts vid fel tidpunkt.  
Fem trycksår finns rapporterade fördelade på olika enheter.  
Övriga avvikelser inom hälso- och sjukvård berör främst 
informationsöverföring mellan olika yrkeskategorier eller 
fördröjd/utebliven behandling. Ingen av avvikelserna ledde till besvär 
för patienten. 
En orsak till att läkemedelsavvikelserna minskar kan bero på införandet 
av Intraphone, där varje dosöverlämning sker via Intraphone-systemet.  
Avvikelser enl HSL 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Läkemedelsavvikelse 35 44 16 5 40 46 10 
Trycksår 2 0 0 0 2 2 5 
Övrig avvikelse 29 20 29 9 9 3 3 

 
 
Antalet fall är något mindre i jämförelse med tidigare år. Övervägande 
delen av fall sker inom hemtjänsten men ökning kan ses inom särskilt 
boende. Vid fall är smärta och blåmärken de mest förekommande 
skadorna. Ett antal personer står för många fall där bakomliggande 
sjukdom kan vara en förklaring till att de faller mycket. Det är viktigt 
att dessa personer fångas upp i det förebyggande arbetet. 

Fall 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 287 438 299 282 229 346 271 201 
 
 
Fyra externa avvikelser behandlades under året. Samtliga är skickade 
från kommunen till region Värmland ingen berörde Region Örebro. 
Avvikelserna berörde utskrivningprocessen och handlade om bristande 
information till kommunen. Ingen av avvikelserna ledde till besvär för 
patienten men oftast tidskrävande för kommunens personal. 

Extern 
avvikelse 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 6 3 4 9 9 9 1 4 

Inga avvikelser är rapporterade till IVO. 

Klagomål och synpunkter 
Inga klagomål enligt hälso- och sjukvårdslagen finns registrerade 2021. 
Ett mörkertal kan finnas. Patienten tar ofta kontakt med sjuksköterska, 
arbetsterapeut eller sjukgymnast när problemet uppstår. 
Problemet/klagomålet löses direkt och blir inte registrerat. Inga 
klagomål har inkommit via patientsäkerhetsnämnden, Region 
Värmland. 

Klagomål 
enl. HSL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 3 3 2 2 1 0 
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Riskanalys 
Riskanalyser har utförs vid införandet av Intraphone- digitalt planeringssystem 
och Evondos- läkemedelsrobot.    

Delegering 
Under året har 127 delegeringar utförts inom hela verksamheten. Det är en 
ökning med 17 delegeringar jämfört med 2020. Största delen av 
delegeringarna berör läkemedelsöverlämning. 

 

 

MÅL OCH STRATEGIER FÖR 2022 
 
Palliativ vård  

 100 % av personer i livets slutskede registrerade i palliativa registret 
ska erhålla en validerad smärtskattning 

 98 % av personer i livets slutskede registrerade i palliativa registret 
ska erhålla ett brytpunktsamtal 

 
Vårdhygien 

 100 % följsamhet till de basala hygienrutinerna 
 75 % av personalen ska vid årets slut genomgått socialstyrelsens 

webutbildning om basala hygienrutiner 
Dokumentation 

 Skapa samsyn i dokumentationen genom att starta upp 
kollegiegranskning av hälso- och sjukvårdsdokumentation.  

 Utföra 2 kollegiegranskningar under året. 
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Lokal utvecklingsstrategi för Leader Närheten 

Sammanfattning 
 
Leader Närhetens lokala utvecklingsstrategi ska under perioden 2023 - 2027 leda 
föreningens arbete för en utveckling av landsbygden genom leadermetoden. Området består 
av Karlstad, Grums, Hammarö, Kil, Forshaga, Kristinehamn, Storfors och Filipstads 
kommuner. Leader Närhetens styrelse, som består av representanter från ideell, privat och 
offentlig sektor, ska med hjälp av den lokala utvecklingsstrategin prioritera projekt i enlighet 
med dess mål och insatsområden. Handläggning, kommunikation, information och den 
dagliga verksamheten sköts från kansliet som ansvarar för den praktiska verksamheten.  
 
Strategins vision ”Möjligheter och engagemang i Närheten – tillsammans” tar avstamp i 
leaderområdets ambitioner att genom leadermetodens principer skapa lokal utveckling där 
människor tillsammans bygger upp möjligheterna för framtidens landsbygd. Genom vårt 
arbete vill vi skapa möjligheter och engagemang som leder till framtidstro, inkludering, 
resurseffektivisering och affärsmöjligheter för att öka människors livskvalitet och möjligheter 
att bo och verka på landsbygden.  
 
Utifrån SWOT- och behovsanalyser har fyra övergripande mål för arbetet fastställts: 
 

1. Engagerade Landsbygder 
Utveckling av föreningslivet för att skapa ett bibehållet och större engagemang i 
landsbygderna och skapa nya möjligheter för den ideella sektorn. Utvecklingen ska 
ske exempelvis genom förnyelse, föryngring, samarbeten, arrangemang, 
affärsutveckling och övriga åtgärder kopplade till den ideella sektorn. 

 
2. Smarta Landsbygder 

Skapa bättre förutsättningar för cirkulär ekonomi, självhushållning, ökad beredskap, 
utvecklad service och digitaliseringslösningar på landsbygden. 
 

3. Konkurrenskraftiga landsbygder 
Främja nyföretagandet, skapa lönsamhet, utveckla den för området viktiga 
besöksnäringen inom natur och kultur, arbeta med kompetensutveckling, 
kompetensmatchning och nätverkande. 
 

4. Livskraftigt Vänerfiske 
Utveckla både fritids- och yrkesfiske i Vänern på ett ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt hållbart sätt. 
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Summary 
Leader Närhetens local development strategy will lead the association's work for rural 
development through the Leader method between 2023 and 2027.  The area consists of 
Karlstad, Grums, Hammarö, Kil, Forshaga, Kristinehamn, Storfors and Filipstad 
municipalities. The board of Leader Närheten, composed of representatives from the non-
profit, private and public sectors, shall, through the local development strategy, prioritize 
projects in accordance with its objectives and areas of focus. Processing, communication, 
information and day-to-day operations are handled from the office responsible for practical 
activities.  
 
The strategy's vision "Opportunities and engagement in The Neighbourhood – Together" is 
based on the leader area's ambitions to create local development through the principles of 
the leader method, where people together build the opportunities for the rural areas of the 
future. Through our work, we want to create opportunities and engagement that lead to belief 
in the future, inclusion, resource efficiency and business opportunities to increase people's 
quality of life and opportunities to live and work in rural areas. Based on SWOT and needs 
analyses, four overall goals for the work have been established:  
 

1. Involved Villages  
The development of associations in order to maintain and engage more in rural areas 
and create new opportunities for the non-profit sector. The development will take 
place, for example, through renewal, rejuvenation, collaborations, arrangements, 
business development and other measures linked to the non-profit sector.  
 

2. Smart Villages  
Create better conditions for circular economy, self-sufficiency, increased 
preparedness, developed services and digitalization solutions in rural areas.  
 

3. Competitive Villages  
Promote start-ups, create profitability, develop the important tourism industry based 
on the areas nature and culture, work with competence development, competence 
matching and networking.  
 

4. Viable fishing in Lake Vänern  
Develop both recreational and professional fishing in Vänern in an economically, 
socially and ecologically sustainable way. 
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1. Landsbygdsutveckling genom Leader 
 
Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala landsbygden genom leadermetoden. 
Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och strategin genomförs i samverkan 
mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Leader är ett verktyg för landsbygdsutveckling 
inom EU och Sverige, därmed bidrar strategin även till den regionala och nationella 
landsbygdsutvecklingen. 
 
Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets utvecklingsbehov och 
möjligheter samt samordning med andra handlingsplaner och utvecklingsstrategier i området 
ligger till grund för strategins mål och insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd 
från EU genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i strategin 
också utformade att rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. 
 
Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja strategins mål och 
insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna strategi både till 
den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. 
 

2. Strategins framtagning 
 
Arbetet med strategins framtagning har skett i ett antal olika steg med olika syften och 
inriktningar: 
- Utvärdering och tillvaratagande av erfarenheter från innevarande programperiod och 
leaderarbete 
- SWOT-, behovsanalyser och dialogmöten 
- Enkätundersökningar 
- Avstämning mot övriga strategier och lokala handlingsplaner.  
- Kontinuerlig förankring med styrelse, samarbetspartners, föreningar, företagare och övrig 
allmänhet från alla tre sektorer.  
- Remissrundor 
 
Tillvaratagande av tidigare erfarenheter har framför allt gjorts genom arbete med styrelsen 
i inledningsskedet samt genom kansliets erfarenheter utifrån innevarande projekts och 
projektägares erfarenheter, resultat och synpunkter under tidens gång genom bland annat 
löpande utvärderingar av verksamheten. Även om den lokala utvecklingsstrategin som nu tas 
fram är för en ny programperiod och delvis ny spelplan är det av yttersta vikt att den tidigare 
erfarenheten av den innevarande programperioden tas i beaktande i hela processen, från 
utformningen av strategin till kommande utvärderingar och uppföljningar. En viktig del har 
varit att ta med erfarenheten från den tidigare flerfondslösningen för att fånga upp de 
presumtiva projekt som tidigare fallit inom ramen för Social- och Regionalfonderna. 
Dessutom har även erfarenheter hämtats från det tidigare leaderområdet Fiskeområde 
Vänern för att ha möjlighet att implementera projekt som fallit under det området och Havs- 
och fiskerifonden och som nu har möjlighet att finansieras genom landsbygdsfonden i stället.  
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SWOT-, behovsanalyser och dialogmöten har tagits fram vid fem olika tillfällen för att 
fånga upp alla aktörer. Två av tillfällen har varit för styrelsen för leaderområdet (för tidigare 
LAG Närheten och tidigare LAG Värmlands BergsLAG), två tillfällen för samarbetspartners 
från alla tre sektorer inom Karlstad, Hammarö, Kil, Forshaga, Grums, Kristinehamn, Storfors 
och Filipstads kommuner. Dessutom har SWOT- och behovsanalyser tagits fram separat för 
Vänern av de aktörer som där har specialkompetens inom fiske- och vattenbruk. SWOT- och 
behovsanalyserna har genomförts digitalt, där det i processen varit viktigt att alla har 
möjlighet att komma till tals och framföra sina åsikter. Detta har skett bland annat individuella 
åsiktsframföranden genom verktyget menti.com vilket har fungerat mycket framgångsrikt. 
SWOT- och behovsanalyserna har varit en mycket viktig del av framtagandet av strategins 
inriktning, dess mål och insatsområden. Det upplevdes i processen som att de behov som 
upplevdes, och som kunde rymmas i leaderarbetet, mycket väl kom till uttryck i analysen och 
sedermera även i utformningen av strategin.  
 
Enkätundersökningar har gjorts genom digitala utskick till den absoluta merparten av 
föreningar och småföretagare i alla åtta kommunerna och även funnits tillgängligt på 
hemsida och social media. Enkäterna bestod av fritextfrågor där användaren fick svara på 
frågor som kan liknas vid en SWOT-analys, alltså vilka möjligheter och svårigheter som 
upplevs för landsbygdens utveckling. Enkäter skickades även ut till alla listade 
samarbetspartners som förberedelse för utkastsutgåva och dialogmöten. Separata enkäter 
skickades även ut till intressenter och representanter för Vänerns fiske. 
 
Avstämning mot övriga strategier och lokala handlingsplaner. Under arbetet med 
strategin har den kontinuerligt stämts av med regionens Värmlandsstrategi, Visit Värmlands 
besöksnäringsstrategi, Regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet samt de olika 
kommunernas planer och visioner. Vidare förhåller sig strategin till de nationella miljömålen 
och Agenda 2030. Hur dessa har påverkat val av mål och insatsområden redogörs i 
respektive kapitel.  
 
Tidigt i processen tillsattes ett arbetsutskott bestående av sex personer, två från varje sektor, 
tillsammans med verksamhetsledare och konsult. Arbetsutskottets syfte var att genom tätare 
möten och närmare dialog med skrivansvariga kunna ha synpunkter och fånga upp tankar 
och idéer på ett mer effektivt sätt än vad som varit fallet med de mindre frekventa mötena där 
hela styrelsen deltar. På det här sättet kunde skrivansvariga tillsammans med arbetsutskottet 
förbereda styrelsemöten så att dessa kunde bli mer substansrika och föra strategiprocessen 
framåt på ett sätt som troligtvis inte varit fallet utan ett arbetsutskott. Ett första utkast av 
strategin skickades ut till styrelsen och alla samarbetspartners under juli och augusti 2021. 
Därefter kompletterades vissa delar och en första version skickades tillsammans med 
ansökan om att bilda Leaderområde till Jordbruksverket 15 oktober.  
 
Strategins framtagning har skett genom en demokratisk process där alla tre sektorerna fått 
komma till tals och där dess åsikter och synpunkter vägt likvärdigt genom hela proceduren. 
Det är dessa demokratiska processer som legat till grund vid utformningen av strategins 
inriktning, mål, insatsområden, indikatorer och utvärderingsmetodik.  
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3 Utvecklingsområdet 
 
3.1 Tabell med statistik 
  
Ämnesområde Variabel Värde 
Områdets storlek Antal invånare 122 002 

Storlek i km² 6776,849 

Invånare per km² 18 

Befolkningsstruktur Andel av befolkningen som är 
utrikes född 

0,11 

Andel av befolkningen i 
intervallerna (%): 

Kvinnor Män 

0-15 år 0,09 0,10 
16-24 år 0,04 0,05 
25-44 år 0,11 0,11 
45-64 år 0,13 0,13 

65- år 0,12 0,11 

 
3.2 Områdesbeskrivning 
Det planerade Leaderområdet omfattar Karlstads, Forshaga, Grums, Hammarö, Kils, 
Kristinehamns, Storfors och Filipstads kommuner. Inom Karlstads kommun är följande 
RegSO-områden undantagna från leader inom landsbygdsfonden; Färjestad-Rud Västra, 
Gruvlyckan, Herrhagen, Herrhagen västra-Lamberget-Sjöstad, Hultsberg-Gustavsberg, 
Klara-Sandbäcken, Kronoparken norra, Kronoparken Södra, Kronoparkens villaområde, 
Kroppkärr-Välsviken, Kvarnberget-Sommaro-Marieberg, Norrstrand, Romstad-Strand, Rud 
östra, Sundsta-Hagaborg, Tingvallastaden-Haga, Viken-Inre hamnsområdet och Våxnäs. 
Området utgörs till viss del av en tätortsnära landsbygd med likartade problemställningar och 
möjligheter. Delar av området, framför allt Storfors och Filipstads kommuner, ligger dock så 
pass långt ifrån Karlstad och länets regionala centrum att det inte kan anses vara tätortsnära 
utan mer utpräglat glesbygdsområde utan påverkan av den större tätorten på samma sätt 
som kranskommunerna.  
 
Pendlingsregion 
Området är även en utpräglad pendlingsregion där ett stort antal människor som bor på 
landsbygden pendlar in till tätorten Karlstad, som även utgör länets regionala centrum med 
sina ca 95 000 invånare. Antalet pendlare från kommunerna i området exklusive Karlstad 
uppgick 2018 totalt till 19 292, medan antalet inpendlare till desamma var 9 156. Till och från 
Karlstad var pendlingssiffrorna 17 191 respektive 9 018. Kommunerna i leaderområdet, 
exklusive Karlstads kommun, har alltså ett arbetspendlingsnetto på -10 136 medan siffrorna 
för Karlstads kommun är +8 173. Antalet utpendlare var som allra störst från Hammarö 
kommun, följt av Kristinehamn, Forshaga och Kil. Dessa fyra kommuner stod tillsammans för 
80% av utpendlarna vilket motsvarar förväntningarna och historiska siffror på grund av dess 
närhet till Karlstad. Jämfört med siffrorna för 2012 har pendlingsstatistiken hållit sig relativt 
jämn. Området utgör på detta sätt en gemensam arbetsmarknad.  
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Infrastruktur och service 
Avstånden är relativt korta och de allmänna kommunikationerna fungerar i de större orternas 
närhet bra, medan de längre från dessa orter är mer bristfälliga, vilket också framgår av 
SWOT- och behovsanalysen. Vägnäten på landsbygden upplevs i många fall som 
undermåliga vilket påverkar både för lokalbefolkningen och för besökare. Även den offentliga 
servicen upplevs ha blivit försämrad på landsbygden i området och en fortsatt försämring ses 
som ett hot inför framtida utvecklingsmöjligheter.  
 
Natur och kultur 
Området präglas av öppna jordbruksmarker, men även av skog och vatten. Vänern med 
dess skärgård och 22 000 öar förknippas starkt med området, likaså Klarälven med dess 
delta och unika population av lax. De fjordliknande Frykensjöarna är också viktiga 
landmärken i området, likaså Bergslagskanalen med bland annat Bjurbäckens slussar. 
Förutom dessa naturresurser finns det även många andra sjöar, vattendrag, skog och slätter 
över hela området som ger det dess karaktär. I de östra delarna hittar vi även välbevarade 
miljöer från gruvindustrin och några av världens mest mineralrika marker. Här har järnmalm 
brutits ända från 1500-talet tills bara för några decennier sedan vilket nu finns bevarat i 
gruvfält, mineralutställningar och byggnader. Att vara nära en stadsmiljö men ändå ha 
naturen och vildmarken runt hörnet är något som många ser som speciellt för området, vilket 
skapar en attraktiv boendemiljö på många platser. Enligt SWOT-analysen ses områdets 
natur och kultur som en viktig del sett till både styrkor och framtida möjligheter.  
 
Utbildning och utbildningsnivå 
Området förknippas med kunskapscentra i form av framför allt Karlstads Universitet men 
även flera gymnasier och studieförbund.  
 
Andel av befolkningen med minst 3-årig eftergymnasial utbildning låg 2019 över 
riksgenomsnittet i Karlstad och Hammarö med 31,5% respektive 34,7% mot rikets 28,2%. 
Kristinehamn, Forshaga och Kil ligger ungefär i mitten av rikets kommuner med siffrorna 18–
20% medan Grums, Filipstad och Storfors ligger i den absoluta botten med 9,8–12% 
(diagram 1). Det motsvarar även siffrorna för de senaste åren i kommunerna. Vi ser att det 
generellt sett över leaderområdet finns en låg utbildningsnivå, vilket även återspeglas i 
SWOT-analysen.  
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Diagram 1. Utbildningsnivå (Källa SCB) 

 
Service och lokal anda 
Boende på områdets landsbygd upplever det som svårt att lokalt konkurrera med stadens 
utbud och arbetsmarknad, vilket även speglas i siffror om flyttnetto och andel företagare. Det 
upplevs även som att det på landsbygden finns en betydligt sämre infrastruktur och 
närservice än i staden. Trots detta finns det ofta ett lokalt engagemang och en vilja att 
förändra de lokala bygderna, även om det varierar över området. Dock upplevs det som att 
engagemanget för landsbygdsfrågor, och i många fall även föreningslivet, är bristfälligt hos 
ungdomar. SWOT-analysen visar även en stor misstro mot myndigheter och byråkrati och en 
allmän uppfattning om att detta försvårar för landsbygdens utveckling.  
 
Näringsliv och arbetslöshet 
Arbetslösheten varierar i området från 4,9% (Hammarö kommun) till 12,0% (Filipstad), att 
jämföra med Sverigemedel som är 8,5% och medeltalet i Värmlands län som är 8,4% 
(diagram 2). Vi ser en tydlig distinktion mellan Karlstad och dess kranskommuner, det vill 
säga de som ligger närmast centralorten, och områdets östra kommuner som ligger längre 
från centralorten Karlstad. Dock visar siffrorna från 2017 att arbetslösheten har ökat i alla 
kommuner utom Kristinehamn, Storfors och Filipstad där den i stället minskat under samma 
tidsperiod. Andelen nyföretagande (2019) per 1000 invånare varierar i området från 4,7 
(Filipstad) till 9,8 (Kil), att jämföra med Sverigemedel som är 10,7 och medeltalet i Värmlands 
län som är 8,2. Filipstads siffra på 4,7 är den lägsta av landets alla kommuner och Forshaga 
med sina 5,0 nystartade företag per 1000 invånare under 2019 är 3:e lägsta i landet 
(Diagram 3). Dessutom har andelen nyföretagare minskat sedan 2015 i alla kommuner utom 
Kil där den ökat och Kristinehamn där den ligger oförändrad. Ser man i stället på andelen 
företagare totalt (2018) av befolkningen i området varierar det från 3,8 (Filipstad) till 6,4 (Kil), 
att jämföra med Sverigemedel som är 6,1 och medeltalet i Värmlands län som är 5,6. 
Filipstads siffra på 3,8 är den 5:e lägsta av landets alla kommuner. Kil är den kommun i 
området där det är både flest nystartade företag och högst andel av befolkningen som driver 
eget företag.  
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Diagram 2. Arbetslöshet (Källa arbetsförmedlingen) 

 

 
Diagram 3. Nyföretagande (Källa SCB) 

 
Befolkningsförändring och medelålder  
Flyttnetto varierar mellan kommunerna i området, där det är positivt för Kil och Karlstad men 
negativt för alla de övriga. För Karlstads del motsvarar det siffrorna för de senaste åren, 
medan det för Kil har skett en positiv utveckling. För Hammarö visar siffrorna motsatsen då 
kommunen gått från positivt flyttnetto till negativt 2019. Totalt sett har 
befolkningsförändringen under treårsperioden 2017-2020 varit positiv i Karlstad, Hammarö, 
Grums, Kil och Forshaga medan den varit negativ i de övriga. Medelåldern ligger över 
Sverigemedel i hela området utom för Hammarö kommun som ligger strax under 
riksgenomsnittet.   
 
Vänern 
Fyra av områdets kommuner har strandlinje mot Europas tredje största insjö, Vänern, vilken 
är Sveriges viktigaste sjö sett till både yrkesfiske och fritidsfiske. Dess fantastiska skärgård 
utgör även ett mycket attraktivt område för upplevelsebaserad naturturism vid sidan av fiske, 
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exempelvis, kajaking, segling, bad, camping med mera Det finns stora möjligheter att 
utveckla Vänern som destination både på land och vatten genom olika natur- och 
kulturupplevelser. För detta behövs ett långsiktigt strategiskt arbete över administrativa 
gränser och genom en tydlig gemensam satsning. I Vänern finns det i dag ca 50 licensierade 
yrkesfiskare, men det är en starkt nedåtgående trend på grund av problem med föryngring i 
yrkeskåren samt upplevd försvårande administration. Yrkesfisket är dock en viktig del av 
Vänern, både sett till dess historia och kultur, men även sett till kunskapskälla för Vänerns 
ekologi och fiskbestånd. För sitt attraktiva fritidsfiske är Vänern vida känd över hela Europa. 
Historiskt har det främst varit trollingfiske efter lax och öring som lockat, men på senare år 
har predatorfisket efter framför allt storvuxen gädda vuxit explosionsartat. Detta skapar 
mycket stora möjligheter för utvecklingen av fisketurismen men även stora hot mot 
bestånden när fisketrycket ökar.  
 
Tillväxtkorridoren, E18/E45 
Leaderområdet är mycket strategiskt beläget i förhållande till de stora europavägarna E18, 
som sträcker sig mellan Stockholm och Oslo, samt E45 som kommer söderifrån. I tillägg 
finns bra järnvägsförbindelser samt flygplats. I den så kallade tillväxtkorridoren Stockholm – 
Karlstad – Oslo bor det över 4 miljoner människor och den skapar en mycket attraktiv 
pendlingsregion.   
 
3.3 Behov och utvecklingsmöjligheter 
Genom SWOT-analyser, dialogmöten, intervjuer, enkätundersökningar, remissrundor och 
övriga synpunkter från intressenter och samarbetspartners har ett antal områden och 
inriktningar fastslagits i utvecklingsstrategin för leaderomådet. För varje specifikt område har 
behoven och utvecklingsmöjligheterna granskats utifrån hur prioriterade och påverkansbara 
de är och hur de förhåller sig till övriga strategier och handlingsplaner i området. Dessa 
granskningar har sedan lett fram till ett antal mål och insatsområden som sedermera styr 
prioriteringarna av projekt.   
 
Besöksnäring inom natur och kultur 
Fokus: Att på ett långsiktigt hållbart sätt utveckla besöksnäringen kopplad till områdets 
naturliga och kulturella förutsättningar.  

Området präglas av en för många tilltalande natur, med både skog och öppna 
jordbruksslätter, många mindre sjöar, Bergslagskanalen, Klarälven med dess unika 
laxpopulation, Frykensjöarna och inte minst Vänern med dess skärgård. Även inom kulturen 
finns en historia som bäddar för möjligheter inom besöksnäringen, till exempel med den 
forna gruvindustrin i de östra delarna, men även andra reseanledningar som olika muséer, 
evenemang och utställningar. Detta öppnar för stora möjligheter att vidareutveckla 
besöksnäringen i området med fokus på exempelvis paketerade upplevelser. Turismen har 
under de senaste åren varit en starkt växande marknad och ingenting talar emot att 
turismexporten fortsätter öka efter coronapandemin, snarare tvärtom. Dessutom har det skett 
en ökad inhemsk och lokal turism under åren med resesrestriktioner vilket bäddat för att fler 
upptäckt reseanledningar i närområdet.  
 
I området kan Leader Närheten bidra till att skapa nya entreprenörer inom besöksnäringen 
och utveckla redan befintliga, skapa samarbeten för gemensamma produkter och 
erfarenhetsutbyte, skapa förutsättningar för unga entreprenörer samt se till att 
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besöksnäringen i området utvecklas på ett hållbart sätt med hänsyn till både natur och 
ägande. Det är extra viktigt att se och skapa förutsättningar för de små företagen som annars 
riskerar att falla mellan stolarna i de stora regionala och nationella projekten.  
 
Föreningsliv, lokalt engagemang och lokala natur- och kulturvårdsåtgärder 
Fokus: Att genom utveckling, förnyelse och föryngring av föreningslivet ta vara på de 
krafter och den positiva framåtanda som finns lokalt för att skapa bättre förutsättningar 
för landsbygden samt genomföra lokala natur- och kulturvårdsåtgärder.  

En bra livskvalitet på landsbygden är beroende av social delaktighet, ett aktivt föreningsliv, 
lokala evenemang och att idésjälar får utlopp för sin kreativitet. Vid SWOT-analyser och 
övriga dialoger i strategins framtagning har det framkommit att föreningslivet är en stor styrka 
och möjlighet och att det finns ett stort lokalt engagemang och en positiv framåtanda, men att 
det samtidigt finns en stor oro för det minskade ideella engagemanget och svårigheterna att 
attrahera yngre till föreningslivet. Ett aktivt föreningsliv är något som för många förknippas 
med en god livskvalitet där det skapas mötesplatser, trygghet och delaktighet. Föreningslivet 
leder många gånger även till ett ökat samhällsengagemang både lokalt och globalt samt 
många gånger en mycket bra möjlighet till ökad integration, exempelvis genom 
idrottsaktiviteter. Det är därför av stor vikt att Leader Närheten arbetar för en utveckling, 
förnyelse och föryngring av föreningslivet. Många gånger kan detta även leda till ökad 
näringslivsutveckling på sikt då mycket av det som sker på ideell basis leder till möjligheter 
för affärsutveckling, både av föreningarna själva och även för småföretag på landsbygden. 
Det är även ofta genom det ideella föreningslivet vi ser genomförande av lokala natur- och 
kulturvårdsåtgärder, till exempel genom fiskevårdsområdesföreningar som genomför 
fiskevårdsåtgärder eller lokala engagemang för att röja sly runt vandringsleder, vilket Leader 
Närheten avser att gynna.  
 
Näringsliv, entreprenörskap, arbetstillfällen och utbildning 
Fokus: Att genom kompetensutveckling, företagsutveckling, samarbeten mellan företag 
och samarbeten mellan näringslivet och utbildningscentra förbättra förutsättningarna 
för ett attraktivt område för nyföretagande och företagsutveckling samt leda till högre 
utbildningsnivå och lägre utflyttning av arbetskraft.  

Statistiken för området visar att flera av kommunerna ligger under riksgenomsnittet både sett 
till utbildningsnivå, antal nystartade företag och andel företagare sett till befolkning. Ett 
konkurrenskraftigt näringsliv, framför allt bra förutsättningar för småföretagande, är något 
som kan ses som mycket viktigt på landsbygden, dels för att säkra framtiden och skapa 
arbetstillfällen men även för att skapa en framtidstro som gör att fler väljer att bosätta sig 
eller stanna kvar i bygden. Det finns ett behov av att stärka konkurrenskraften och öka 
lönsamheten bland småföretagare på landsbygden, exempelvis genom 
kompetensutveckling, samarbeten, kompetensmatchning och brobyggande mellan kulturer, 
generationer och genus.  
 
Gröna näringar och lokal produktion 
Fokus: Att för de mindre företagen inom de gröna näringarna stärka dess 
konkurrenskraft och tillväxt genom samarbeten, kompetensutveckling, diversifiering, 
lokala innovativa lösningar samt förbättrat rådgivnings- och informationssystem.  

En viktig del av näringslivet på landsbygden utgörs av företagande inom de gröna 
näringarna. På landsbygden utgör dessa näringar en bas med utgångspunkt i jord, skog och 
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vatten. Många av dessa företag är i behov av att öka lönsamheten och konkurrenskraften 
genom exempelvis kompetensutveckling, samarbeten och inte minst diversifiering av 
verksamheten. Exempel på detta kan vara skogsägare som även börjar med småskalig 
turism verksamhet inom fiske eller naturupplevelser eller mindre odlingsverksamheter och 
gårdsbutiker. Möjligheterna är många men det behövs ofta någon typ av projekt för att skapa 
de rätta nätverken och förutsättningarna för småföretagarna.  
 
Digital utveckling för möjligheter på landsbygden 
Fokus: Att med kraft av nya innovativa digitala lösningar och dess möjligheter till 
distansarbete, distansstudier, företagande och fritidssysselsättningar skapa 
förutsättningar för en attraktiv landsbygd där alla har lika möjligheter. 

De digitala möjligheterna för landsbygden blir allt fler och de senaste årens 
pandemirestriktioner har påskyndat digitaliseringsprocessen. Allt fler upptäcker möjligheterna 
att arbeta och studera på distans och att det därmed är möjligt att bo på landsbygden men 
arbeta globalt. Detta skapar mycket stora möjligheter för en attraktiv landsbygd och även den 
ideella sektorn kan få mycket draghjälp genom digitala lösningar.  
 
Vänern 
Fokus: Att på ett långsiktigt hållbart sätt utveckla Vänerns fritidsfiske och yrkesfiske på 
ett positivt sätt utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningar samt skapa 
bättre förståelse för näringarna genom utökad dialog och information.  

Vänern är Europas tredje största sjö och mycket viktig både för fritidsfiske och yrkesfiske. 
Fisketurismen, framför allt efter gädda, har under de senaste åren ökat lavinartat vilket 
skapar både stora möjligheter och vissa svårigheter och hot. Det finns en outnyttjad potential 
för utvecklandet av fisketurismen, men det måste ske på ett både socialt och ekologiskt 
hållbart sätt. Yrkesfisket i Vänern har en lång historia men branschen har nu svårigheter med 
bland annat föryngring och lönsamhet. Det behövs aktivt arbete för att föryngra branschen 
och det behövs även aktivt arbete för att exempelvis skapa samarbetsmöjligheter mellan 
yrkesfisket och restauranger. Det behövs även i många fall en ökad förståelse och förbättrad 
dialog, yrkesfisket och fritidsfisket emellan och mellan de två inriktningarna och 
myndigheterna.  
 
Service, kommunikationer, attraktivt boende och cirkulär ekonomi 
Fokus: Att utveckla och säkerställa en lokal service och möjligheterna till attraktiva 
boenden på landsbygden genom samarbeten och innovativa lösningar, ökad cirkulär 
ekonomi samt främja inkludering och jämställdhet på landsbygden utifrån befintliga 
resurser.  

Att genom så kallade ”Smarta landsbygder” skapa mer attraktivitet och ökade möjligheter i 
området är något som kan komma att bli framgångsrikt genom leadermetoden. Många 
upplever idag en försämrad offentlig service vilket kan åtgärdas genom servicepunkter, 
förbättrade infrastrukturer och andra innovativa lösningar. Cirkulär ekonomi, för att minska 
svinn och återbruka varor, är också något som kommer bli allt viktigare och en stor möjlighet 
för landsbygden. Det ger produkterna en längre livslängd och ökade ekonomiska möjligheter. 
För att skapa ett attraktivt boende på landsbygden där alla känner sig hemma och välkomna 
är det även viktigt med social inkludering, likabehandling och jämställdhet vilket kan främjas 
genom olika projekt inom leader.   
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4. Mål, insatsområden och indikatorer 
 
4.1 Vision 
 
”Möjligheter och engagemang i Närheten – tillsammans” 
 
Leader Närhetens vision ”Möjligheter och engagemang i Närheten – tillsammans” berättar 
om ambitionen att genom leadermetodens principer skapa lokal utveckling där människor 
tillsammans bygger upp möjligheterna för framtidens landsbygd. Genom vårt arbete vill vi 
skapa möjligheter och engagemang som leder till framtidstro, inkludering, 
resurseffektivisering och affärsmöjligheter för att öka människors livskvalitet och möjligheter 
att bo och verka på landsbygden.    
 
4.2 Mål 
Leader Närheten har genom SWOT- och behovsanalyser identifierat fyra övergripande mål 
som ligger till grund för utvecklingsstrategins insats- och fokusområden.  
 

 
 
MÅL 1: Engagerade landsbygder 
Målet ”Engagerade landsbygder” kan härledas till SWOT- och behovsanalysen samt 
dialogmöten och enkäter där det tydligt framkommer hur viktigt det enligt partnerskapet ses 
att föreningslivet utvecklas och att lokala eldsjälar får utlopp för sin kreativitet. Ett väl 
fungerande och aktivt föreningsliv ses som en av grunderna till hög livskvalitet på 
landsbygden, men det finns samtidigt en stor oro för att det lokalt förekommer ett sviktande 
ideellt engagemang. Ett mål för Leader Närhetens arbete framgent är därför att genom 
utveckling av föreningslivet skapa ett bibehållet och större engagemang i landsbygderna och 

ÖVERGRIPANDE MÅL

ENGAGERADE 
LANDSBYGDER

SMARTA LANDSBYGDER

KONKURRENSKRAFTIGA 
LANDSBYGDER

LIVSKRAFTIGT 
VÄNERFISKE
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skapa nya möjligheter för den ideella sektorn. Utvecklingen ska ske exempelvis genom 
förnyelse, föryngring, samarbeten, arrangemang, affärsutveckling och övriga åtgärder 
kopplade till den ideella sektorn.  
 
Målet bidrar framför allt till mål h) inom landsbygdsfonden; Främja sysselsättning, tillväxt, 
jämställdhet mellan könen, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, 
inbegripet bioekonomin och hållbart skogsbruk men även mål f) kan komma att beröras; 
Bidra till att skydda den biologiska mångfalden, stärka ekosystemtjänster samt bevara 
livsmiljöer och landskap.  
 
Målet ses som ett komplement till insatsområdet ”Utveckla attraktiva och tillgängliga platser” i 
Värmlandsstrategin 2040 vilket bland annat berör vikten av sociala relationer, utveckla 
mötesplatser, naturupplevelser, kultur- och fritidsliv med mera utan att direkt nämna vikten av 
det ideella engagemanget. Här fyller leadermetoden ett starkt syfte som komplement till 
Värmlandsstrategin 2040.   
Målet bidrar också till Agenda 2030:s mål ”Ekosystem och biologisk mångfald” genom 
främjande av natur- och miljövårdsåtgärder.  
 
MÅL 2: Smarta Landsbygder 
Målet ”Smarta Landsbygder” kan härledas till det vedertagna begreppet med samma namn 
och som även kan ses som ett resultat av flera delar av SWOT- och behovsanalyserna som 
gjorts. Behovsanalysen visar att det behövs arbete genom leadermetoden för att bland annat 
skapa bättre förutsättningar för cirkulär ekonomi, självhushållning, ökad beredskap, 
utvecklad service och digitaliseringslösningar på landsbygden.  
 
Leader Närheten kan genom målet och tillhörande insatsområde komplettera och bidra till 
mål h) inom landsbygdsfonden; Främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet mellan könen, 
social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet bioekonomin och 
hållbart skogsbruk samt mål e) Främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning av 
naturresurser som vatten, mark och luft och mål f)  Bidra till att skydda den biologiska 
mångfalden, stärka ekosystemtjänster samt bevara livsmiljöer och landskap.  
 
Målet kan även ses som ett komplement till insatsområdet ”Bygga beredskap” i 
Värmlandsstrategin 2040 som delvis handlar om vikten av hållbar utveckling kopplad till 
livsmedelsproduktion, odling och förädling samt även digitalisering och välfärdstjänster. Här 
kan leadermetoden utgöra ett bra komplement till det arbetet. Målet bidrar även till Agenda 
2030:s mål ”Jämställdhet”, ”Hållbara städer och samhällen” samt ”Ekosystem och biologisk 
mångfald”.  
 
MÅL 3: Konkurrenskraftiga landsbygder 
Målet ”Konkurrenskraftiga Landsbygder” syftar till att utveckla näringslivet och företagandet 
på landsbygden samt att skapa bättre förutsättningar för utbildning och arbetstillfällen. 
SWOT- och behovsanalyserna samt tillgänglig statistik över området visar tydligt hur det 
finns brister både i företagandet i stort, nyföretagande, utbildningsnivå och arbetslösheten 
och att det finns ett uttalat behov av att genom kommande leaderarbete främja projekt för att 
stävja problemen. Genom leadermetoden kan arbete göras för att främja nyföretagandet, 
skapa lönsamhet, utveckla den för området viktiga besöksnäringen inom natur och kultur, 
arbeta med kompetensutveckling, kompetensmatchning och nätverkande.  
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Målet bidrar till mål h) inom landsbygdsfonden; Främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet 
mellan könen, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet 
bioekonomin och hållbart skogsbruk samt kompletterar insatsområdena ”Säkra 
kompetensen” och ”Stärka konkurrens- och innovationskraften” i Värmlandsstrategin 2040.  
 
Målet bidrar också till Agenda 2030:s mål ”God utbildning” och ”Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt”. 
 
MÅL 4: Livskraftigt vänerfiske 
Målet ”Livskraftigt Vänerfiske” syftar till att utveckla både fritids- och yrkesfiske i Vänern på 
ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt. SWOT-analyser, intervjuer och 
behovsanalyser visar att det trots tidigare genomfört arbete vidare behöver arbetas med 
utvecklingen av fritidsfisket i Vänern för att möta framtida utmaningar med hot mot för hårt 
fisketryck samtidigt som näringen bör utvecklas ekonomiskt för de företag som bedriver 
verksamhet inom exempelvis fisketurism. Inom yrkesfisket syftar målet framför allt till att 
genom ökad dialog, kunskap och förbättrade möjligheter för branschen att generationsväxla, 
utveckla företagandet, nyrekrytera samt öka lokal försäljning av vänerfisk och förbättra 
möjligheterna för branschens långsiktiga överlevnad. Leadermetoden har visat sig genom 
tidigare arbete vara ett framgångsrikt arbetssätt för att nå nya nivåer för utvecklingen av 
både fritids- och yrkesfisket i Vänern, där sektorerna närmat sig varandra på ett sätt som inte 
funnits tidigare. Med målet Livskraftigt Vänerfiske kan detta arbete att fortskrida.  
 
Målet bidrar till mål h) inom landsbygdsfonden; Främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet 
mellan könen, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet 
bioekonomin och hållbart skogsbruk samt e) Främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning 
av naturresurser som vatten, mark och luft och f) Bidra till att skydda den biologiska 
mångfalden, stärka ekosystemtjänster samt bevara livsmiljöer och landskap.  
 
Målet bidrar också till Agenda 2030:s mål ”Hållbar konsumtion och produktion”, ”Hav och 
marina resurser” och ”Ekosystem och biologisk mångfald”. 
 

4.3 Insatsområden 
Utifrån SWOT-analyser, dialogmöten, 
enkäter och övriga källor till synpunkter i 
kombination med områdesbeskrivning, 
behovsanalys och övergripande mål har 
det fastställts fyra olika insatsområden 
med tillhörande inriktningar. Dessa utgör 
strategins fokusområden och inom vilka 
olika teman utvecklingen ska ske. 
 
Insatsområde 1. Engagera mera.  
För att bidra till det övergripande målet 
”Engagerade landsbygder” kommer 
leaderområdet att arbeta med följande fokusområden inom insatsområdet 1) Ett aktivt och 
förnyat föreningsliv syftar till att genom att främja föryngring, affärsutveckling av ideella 
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föreningar och allmänt förstärkt ideell sektor skapa en framtidstro och engagemang som 
driver landsbygdens utveckling framåt. 2) Lokala arrangemang och lokalt engagemang syftar 
till att främja projekt som utvecklar och genomför lokala aktiviteter och arrangemang samt 
även projekt som arbetar med att utveckla och bevara områdets natur- och kulturarv. 3) 
Inspiration och samarbeten syftar till att främja projekt som bidrar till ett ökat samarbete 
mellan och inom sektorer samt de som bidrar till kompetenshöjning om landsbygdens 
möjligheter och utmaningar och därigenom skapar inspiration för landsbygdens utveckling.  
 
Insatsområdets tyngdpunkt ligger i att öka det lokala engagemanget och initiativtagandet, 
bidra till förbättrad framtidstro och stimulera utveckling som positivt främjar upplevd 
livskvalitet. Föreningslivet skapar sammanhållning, gemenskap, meningsfull fritid och 
sysselsättning med möjlighet att exempelvis anordna lokala arrangemang och skapa 
mötesplatser. I området finns god erfarenhet av föreningsutveckling vilket vi ser som 
väsentligt att stimulera för att fånga upp idéer och innovationer. Lokala krafter har stor 
betydelse för en levande, kreativ och attraktiv bygd. 
 
 
 

 
Tabell 2. Insatsområde 1 med fokusområden och insatser.  

 
 
 
 

ENGAGERA MERA

1. Ett aktivt och 
förnyat 
föreningsliv

1.1 Främja 
aktiviteter för att 
skapa en föryngring 
av den ideella 
sektorn

1.2 Bidra till 
affärsutveckling hos 
ideella föreningar

1.3 Skapa 
möjligheter för en 
förstärkt ideell 
sektor genom 
projekt som bidrar 
till engagemang, 
framtidstro och ett 
aktivt föreningsliv

2. Lokala 
arrangemang 
och lokalt 
engagemang

2.1 Främja 
lokala 
arrangemang 
kopplade till 
områdets 
förutsättningar 
och styrkor

2.2 Främja 
lokala natur- och 
miljövårds-
åtgärder

2.3 Bidra 
bevarande och 
utveckling av 
områdets kultur

3. Inspiration 
och 
samarbeten

3.1 Främja 
samarbeten inom 
och mellan olika 
sektorer

3.2 Bidra till 
kompetenshöjande 
insatser för 
landsbygdens 
utveckling

3.3 Främja projekt 
som skapar 
inspiration för 
landsbygdens 
utveckling

INSATSER 

FOKUSOMRÅDEN 

INSATSOMRÅDE 1 
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Insatsområde 2. Smarta landsbygder.  
För att bidra till det övergripande målet ”Smarta landsbygder” kommer leaderområdet att 
arbeta med följande fokusområden inom insatsområdet 1) Främja en attraktiv landsbygd för 
människor att bo och verka i 
syftar till att främja projekt som 
förbättrar och utvecklar servicen 
och infrastrukturen genom 
exempelvis servicepunkter och 
samarbeten samt att genom 
dialoger, ökad förståelse stärkt 
attraktivitet minska klyftorna 
mellan stad och landsbygd. 2) 
Stödja sociala och digitala 
innovationer och bidra till ökad 
cirkulär ekonomi syftar till att 
genom ökad och utvecklad lokal 
produktion, cirkulär ekonomi, digital utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser kunna 
bidra till landsbygder som på ett framgångsrikt sätt kan ta vara på de tillgångar de har och 
genom smart utveckling av dessa skapa en mer attraktiv landsbygd. 3) Livskvalitet för alla 
och förbättrad socioekonomisk struktur syftar till att genom inkluderings-, likabehandlings- 
och jämställdhetsprojekt och insatser som gynnar ungdomar skapa en trygg landsbygd med 
en ökad livskvalitet för alla.  
 
Servicenoder, digitaliserade funktioner och ökad tillgänglighet är möjligheter för lokala 
aktörer att, i samarbete, skapa lokala serviceinrättningar. Bygder har olika behov och 
förutsättningar – insatsområdet vill därför uppmuntra variationer av lösningar som syftar till 
att förbättra den lokala servicen och stötta initiativ som bidrar till ett grönare och mer 
klimatsmart levnadssätt.  
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Tabell 3. Insatsområde 2 med fokusområden och insatser.  

 
Insatsområde 3. Entreprenörskap och näringslivsutveckling.  
För att bidra till det övergripande målet ”Konkurrenskraftiga landsbygder” kommer 
leaderområdet att arbeta med följande fokusområden inom insatsområdet 1) 
Entreprenörskap på landsbygden syftar till att genom utveckling av besöksnäringen kopplad 
till områdets förutsättningar, företagsutveckling och innovativa projekt skapa ett ökat 
nyföretagande och ökad lönsamhet hos 
redan etablerade företag. 2) Företagande 
på lika villkor syftar till att genom 
samarbeten, nätverkande och 
brobyggande mellan generationer, kulturer 
och kön skapa likvärdiga möjligheter för 
alla att vara entreprenörer på landsbygden. 
3) Främja sysselsättning och ökad 
anställningsbarhet i landsbygdsområden 
syftar till att främja projekt som leder till 
kompetenshöjning och 
kompetensmatchning på ett effektivt sätt 
för att öka sysselsättning och anställningsbarhet bland boende på landsbygden.  
 

SMARTA LANDSBYGDER

1. Främja en 
attraktiv 
landsbygd för 
människor att bo 
och verka i

1.1 Främja 
tillgängligheten 
till kommersiell 
och offentlig 
service

1.2 Förbättra 
infrastrukturen 
på landsbygden

1.3 Stärka 
attraktiviteten 
och minska 
klyftorna mellan 
stad och land

2. Stödja sociala 
och digitala 
innovationer 
och bidra till 
ökad cirkulär 
ekonomi

2.1 Främja hållbar 
utveckling och 
effektiv förvaltning 
av naturresurser

2.2 Bidra till 
innovativa 
lösningar för lokal 
produktion och 
självhushållning

2.3 Främja 
innovativa 
lösningar för ökad 
cirkulär ekonomi

2.4 Stödja digitala 
innovationer och 
digital utveckling 
på landsbygden

3. Livskvalitet 
för alla och 
förbättrad socio-
ekonomisk 
struktur

3.1 Främja projekt 
för att locka och 
behålla unga i 
landsbygds-
områden

3.2 Främja 
inkludering, social 
delaktighet, 
likabehandling och 
jämställdhet 
mellan könen i 
landsbygds-
områden

INSATSOMRÅDE 2 

FOKUSOMRÅDEN 

INSATSER 
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Att öka sysselsättningen är en betydande del i att hålla landsbygden levande. Natur och 
kultur är stora tillgångar i området där det finns stor outnyttjad potential för ett 
konkurrenskraftigt småföretagande på landsbygden. Statistiken från området samt 
behovsanalyserna visar dock att nyföretagandet är lågt sett till rikets genomsnitt, vilket även 
gäller företagandet i stort. Här finns stora möjligheter att genom de fokusområden som 
identifierats skapa förutsättningar för entreprenörskap och näringslivsutveckling.

 
Tabell 4. Insatsområde 3 med fokusområden och insatser 

 
 
 
Insatsområde 4. Resursrika Vänern 
För att möta behoven för Vänerns fiske och målet ”Livskraftigt vänerfiske” kommer 
leaderområdet arbeta med tre olika fokusområden inom insatsområdet. 1) Framtidens 
fritidsfiske syftar till att genom utveckling av turismföretagandet kopplat till fritidsfiske, 
fördjupning i de ekologiska aspekterna kopplade till ett ökat fisketryck samt åtgärder för att 
minska negativa effekter framtidssäkra Vänern som en attraktiv fiskedestination.  2) Kunskap 
för alla syftar till att genom ökad kunskap och kunskapsspridning om yrkesfiske, fritidsfiske 

ENTREPRENÖRSKAP OCH 
NÄRINGSLIVSUTVECKLING

1. 
Entreprenörskap 
på landsbygden

1.1 Främja ett ökat 
nyföretagande

1.2 Lönsamt 
företagande på 
landsbygden

1.3 Utveckla 
besöksnäringen 
kopplad till 
områdets naturliga 
och kulturella 
förutsättningar

2.  
Företagande 
på lika villkor

2.1 Främja 
samarbeten och 
nätverkande bland 
landsbygdsföretag

2.2 Bygga broar 
mellan kulturer, 
generationer, 
genus och bygder

2.3 Främja socialt 
företagande

3. Främja 
sysselsättning och 
ökad 
anställningsbarhet i 
landsbygdsområden 

3.1 
Kompetensutveckling

3.2 Matchning av 
kompetenser och 
livslångt lärande

INSATSOMRÅDE 3 

FOKUSOMRÅDEN 

INSATSER 
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och Vänerns ekologi skapa 
förutsättningar för en långsiktigt 
hållbar utveckling. 3) Vänerfisk på 
tallriken syftar till att genom 
förbättrade dialog mellan 
yrkesfisket och myndigheterna, 
företagsutveckling, nyrekrytering 
och förbättrade möjligheter för 
lokal förädling och samarbeten 
med lokala restauranger bidra till 
möjligheterna för ett långsiktigt 
hållbart yrkesfiske i Vänern.  
 
För att nå behoven av utveckling i 
hela Vänern kommer mycket av 
arbetet i insatsområdet ske genom samarbeten med övriga Leaderområden som omger sjön. 
Vissa projekt kommer vara mindre lokala, men det stora utvecklingsarbetet för fritids- och 
yrkesfisket kommer ske i gemensamma och vänerövergripande projekt. 

 
Tabell 4. Insatsområde 3 med fokusområden och insatser

RESURSRIKA
VÄNERN

1. Framtidens 
fritidsfiske

1.1 Främja utveckling 
av ekologiskt hållbart 
fritidsfiske i Vänern

1.2 Främja 
företagsutveckling 
hos 
fisketurismföretagare i 
Vänern

1.3 Förbättrad 
infrastruktur för 
Vänerns fritidsfiske

2. Kunskap 
för alla

2.1 Främja projekt 
som bidrar till bättre 
beståndsdata och 
fångststatistik

2.2 Främja projekt för 
ökad kunskap om 
Vänerns fiske

3. Vänerfisk på 
tallriken

3.1 Främja ökad 
försäljning av 
vänerfisk lokalt

3.2.Bidra till 
företagsutveckling, 
generationsväxling 
och föryngring av 
yrkesfiskekåren

3.3 Arbeta för ökad 
förståelse, bättre 
dialog och förenklade 
regelverk för 
yrkesfisket

INSATSOMRÅDE 4 

FOKUSOMRÅDEN 

INSATSER 
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4.4 Indikatorer och målvärden 
 
EU:s RESULTATINDIKATORER 
Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 
ENGAGERAD
E 
LANDSBYGD
ER 
 
SMARTA 
LANDSBYGD
ER 
 
LIVSKRAFTIG
T 
VÄNERFISKE 
 

Engagera 
mera 
 
 
Smarta 
Landsbygder 
 
Resursrika 
Vänern 

R.41 
 
 
 

Invånare med 
förbättrad service 

Antal invånare på landsbygden som tar del 
av förbättrad tillgång till tjänster och 
infrastruktur genom stöd inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
 

 

KONKURREN
S-KRAFTIGA 
LANDSBYGD
ER 
 

Entreprenörsk
ap och 
näringslivs-
utveckling 

R.39 
 

Landsbygdsföretag 
som får stöd 

Antal företag på landsbygden som söker 
stöd för att utveckla sin verksamhet 
 

 

 
 
NATIONELLA INDIKATORER 
Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 
ENGAGERADE 
LANDSBYGDER 
 
 

Engagera mera 
 

N.05 Nya mötesplatser Antalet mötesplatser som skapats genom 
projektet och som bedöms kunna bestå 
efter projektslut. En mötesplats kan vara 
fysisk i form av en ny eller återställd lokal 
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där olika verksamheter kan äga rum. Till 
exempel hembygdsgårdar eller övriga 
samlingslokaler. En mötesplats kan också 
vara ett digitalt forum om det är begränsat 
till en tydligt avgränsad målgrupp och det 
finns sätt att interagera. Till exempel en 
facebook-grupp. Hemsidor eller bloggar 
räknas inte. 
 

ENGAGERADE 
LANDSBYGDER 
 

Engagera mera 
 

N.06 Nya fritids- och 
kulturverksamheter 

Antalet fritids- och kulturverksamheter 
mötesplatser som skapats genom projektet 
och som bedöms kunna bestå efter 
projektslut. Till exempel kan detta inkludera 
ungdomsverksamheter, teatergrupper, 
idrottsföreningar och språkcaféer. Endast 
antalet olika verksamheter ska räknas. Man 
ska inte räkna in antalet träffar som de haft 
eller antalet deltagare som medverkat.   
 

 

ENGAGERADE 
LANDSBYGDER 
 
SMARTA 
LANDSBYGDER 
 
KONKURRENS-
KRAFTIGA 
LANDSBYGDER 
 
LIVSKRAFTIGT 
VÄNERFISKE 

Engagera mera 
 
 
Smarta 
Landsbygder 
 
 
Entreprenörskap 
och 
näringslivsutveckling 
 
Resursrika Vänern 

N.07 Nya nätverk och 
samarbeten 

Antalet nya och bestående nätverk eller 
samarbeten som skapats genom projektet 
och som bedöms kunna bestå efter 
projektslut. För att räknas som nytt ska 
nätverket eller samarbetet inte ha funnits 
innan projektets mobilisering och uppstart 
för det syfte som det nu har. Det behöver 
ingå minst två aktörer för att räknas som ett 
nytt nätverk eller samarbete. Endast antalet 
nätverk ska ingå, inte antalet aktörer i de 
nätverken. 
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SMARTA 
LANDSBYGDER 
 
LIVSKRAFTIGT 
VÄNERFISKE 
 

Smarta 
Landsbygder 
 
 
Resursrika Vänern 

N.04 Nya tjänster Denna delas upp i 3 nivåer för att kunna ta 
hänsyn till innovationshöjd. D.v.s. är 
tjänsten/erna nya på den svenska/lokala 
marknaden eller endast för det enskilda 
företaget? 
 
En (fysisk) tjänst är något som man köper 
och konsumerar ihop istället för att ta med 
hem. Till exempel hårklippningar, guidade 
turer och upplevelser samt 
teaterföreställningar. 
 
En digital tjänst är en tjänst som säljaren 
behöver göra om och anpassa vid varje 
försäljning. Till exempel sociala media 
tjänster, webbdesign eller liknande. Hit 
räknas även olika streamingtjänster då 
kunden inte äger materialet utan endast har 
tillfällig tillgång genom någon form av 
prenumeration på säljarens villkor.  
 

 

SMARTA 
LANDSBYGDER 
 
LIVSKRAFTIGT 
VÄNERFISKE 
 

Smarta 
Landsbygder 
 
 
Resursrika Vänern 

N.03 Nya produkter Denna delas upp i 3 nivåer för att kunna ta 
hänsyn till innovationshöjd. D.v.s. är 
produkten/erna nya på den svenska 
marknaden, på den lokala marknaden 
(leaderområdet) eller endast för det 
enskilda företaget?  
 
En fysisk produkt är en vara som man kan 
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köpa och ta med hem, men konsumera 
senare. Till exempel olika matprodukter, 
souvenirer, kläder och möbler. 
 
En digital produkt är en vara som säljaren 
kan sälja (eller erbjuda gratis) upprepat 
antal gånger utan att göra om varan på nytt. 
Till exempel nedladdningsbara filer som e-
böcker och guider. Men det kan också 
inkludera olika mjukvaror och appar om 
kunden inte är beroende av 
prenumerationer för att kunna ta del av 
dem.   
 

KONKURRENS-
KRAFTIGA 
LANDSBYGDER 
 

Entreprenörskap 
och 
näringslivsutveckling 
 

N.01 Nya företag Antal nya företag som skapats under 
projekttiden på grund av projektet. Med 
företag menar vi olika organisationsformer 
som till exempel enskild firma, AB och 
ekonomisk förening. 
 

 

KONKURRENS-
KRAFTIGA 
LANDSBYGDER 
 

Entreprenörskap 
och 
näringslivsutveckling 
 

N.02 Bevarad 
sysselsättning 

Med bevarad sysselsättning menar vi 
arbetstillfällen som inte hade kunnat finnas 
kvar utan det mottagna stödet. En 
heltidstjänst motsvarar 1720 timmar per år 
och en halvtidstjänst motsvarar 860 timmar 
per år. 
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LOKALA INDIKATORER 
Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 
ENGAGERADE 
LANDSBYGDER 
 

Engagera mera L.46 Restaurerade natur- och 
kulturmiljöer 

Antal platser som genom projektet har 
återskapat och/eller bibehållit natur- och 
kulturvärden.  
 

 

ENGAGERADE 
LANDSBYGDER 
 

Engagera mera L.18 Nya medlemmar i 
föreningar 

Medlem är den som aktivt tagit ställning 
till medlemskap genom att registrera sig i 
föreningen under projekttiden. 
 

 

ENGAGERADE 
LANDSBYGDER 
 

Engagera mera L.34 Projektdeltagare som 
efter projektet känner 
ökad framtidstro 

Andel projektdeltagare som vid 
projektslut känner ökad framtidstro i sin 
bygd. Detta kan vara att man känner att 
utvecklingen går år rätt håll, att man har 
större möjlighet att påverka etc.  
 

 

ENGAGERADE 
LANDSBYGDER 
 

Engagera mera L.51 Återkommande 
evenemang 

Evenemang som t.ex. festivaler, 
tävlingar, temadagar eller andra större 
marknadsförande och/eller 
identitetsskapande aktiviteter som 
tillkommit genom projektet med syftet att 
bli återkommande. 
 

 

ENGAGERADE 
LANDSBYGDER 
 
SMARTA 
LANDSBYGDER 
 

Engagera mera 
 
 
Smarta 
Landsbygder 
 
 

L.01 
 
 
 

Deltagare, kvinnor 
under 25 år 
 
 

En deltagare är en person som 
medverkar aktivt i projektet och får 
någon form av utbildning, 
kompetensutveckling eller liknande.  
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KONKURRENS-
KRAFTIGA 
LANDSBYGDER 
 
LIVSKRAFTIGT 
VÄNERFISKE 
 
                                

Entreprenörskap 
och 
näringslivsutveckling 
 
Resursrika Vänern 

ENGAGERADE 
LANDSBYGDER 
 
SMARTA 
LANDSBYGDER 
 
KONKURRENS-
KRAFTIGA 
LANDSBYGDER 
 
LIVSKRAFTIGT 
VÄNERFISKE 
 
                                

Engagera mera 
 
 
Smarta 
Landsbygder 
 
 
Entreprenörskap 
och 
näringslivsutveckling 
 
Resursrika Vänern 

L.03 Deltagare, män under 
25 år 

En deltagare är en person som 
medverkar aktivt i projektet och får 
någon form av utbildning, 
kompetensutveckling eller liknande. 
 

 

ENGAGERADE 
LANDSBYGDER 
 
SMARTA 
LANDSBYGDER 
 
KONKURRENS-
KRAFTIGA 
LANDSBYGDER 

Engagera mera 
 
 
Smarta 
Landsbygder 
 
 

L.05 Deltagare, utländsk 
bakgrund 

Summan av L.01-L.04 för projekt som 
identifieras som projekt som arbetar med 
inkludering av utrikes födda.  
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LIVSKRAFTIGT 
VÄNERFISKE 
 
                                

Entreprenörskap 
och 
näringslivsutveckling 
 
Resursrika Vänern 

ENGAGERADE 
LANDSBYGDER 
 
SMARTA 
LANDSBYGDER 
 
KONKURRENS-
KRAFTIGA 
LANDSBYGDER 
 
LIVSKRAFTIGT 
VÄNERFISKE 
 
                                

Engagera mera 
 
 
Smarta 
Landsbygder 
 
 
Entreprenörskap 
och 
näringslivsutveckling 
 
Resursrika Vänern 

L.06 Deltagare, 
funktionsvariation 

Summan av L.01-L.04 för projekt som 
identifieras som projekt som arbetar med 
inkludering av individer med 
funktionsvariation.   
 

 

SMARTA 
LANDSBYGDER 
 

Smarta landsbygder L.33 Projektdeltagare som 
upplever ökad 
inkludering 

Antal deltagare i projekt inom integration 
och inkludering som upplever en ökad 
inkludering i och förståelse för det 
svenska samhället vid projektslut.  
 

 

SMARTA 
LANDSBYGDER 
 

Smarta landsbygder L.16 Nya servicelösningar Servicelösningarna ska vara nya på så 
sätt att man vill testar eller introducerar 
nya metoder för att uppnå förbättrad 
lokal service som kan utveckla en bygd.  
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SMARTA 
LANDSBYGDER 
 

Smarta landsbygder L.12 Projekt som drivs av 
unga 

Detta innebär att projektledaren/ledarna 
är personer under 25 år.  
 

 

SMARTA 
LANDSBYGDER 
 

Smarta landsbygder L.31 Utökade nätverk Antal nätverk (mellan två eller flera 
parter) som utökats med nya 
medlemmar genom projektet som 
bedöms vara fortsätt aktiva efter projekts 
slut. Här ingår inte nya nätverk som mäts 
genom den nationella indikatorn Nya 
nätverk och samarbeten.  
 

 

SMARTA 
LANDSBYGDER 
 
KONKURRENS-
KRAFTIGA 
LANDSBYGDER 
 
LIVSKRAFTIGT 
VÄNERFISKE 
 
 

Smarta landsbygder 
 
 
Entreprenörskap 
och 
näringslivsutveckling 
 
Resursrika Vänern 

L.23 Nya metoder, arbetssätt 
eller processer 

Nya sätt att arbeta i företag. Till exempel 
nya produktionsprocesser, nya 
logistiklösningar eller nya 
organisationsformer.   
 

 

SMARTA 
LANDSBYGDER 
 

Smarta landsbygder L.36 Organisationer som 
genomför insatser för 
minskad klimatpåverkan 

Antal företag, föreningar eller andra 
organisationer som inom ramen för 
projektet genomför insatser för minskad 
klimatpåverkan. Dessa insatser ska på 
ett påtagligt sätt bidra till uppfyllandet av 
de horisontella målen hållbar utveckling 
och/eller klimat och miljö.  
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KONKURRENS-
KRAFTIGA 
LANDSBYGDER 
 

Entreprenörskap 
och 
näringslivsutveckling 
 

L.08 Anställda med förbättrad 
arbetsmarknadssituation 
vid projektslut 

Antal deltagare som fått förbättrad 
arbetsmarknadssituation genom 
projektets aktiviteter. Detta inkluderar 
även egenföretagare. Mäts vid 
projektslut. 
 

 

KONKURRENS-
KRAFTIGA 
LANDSBYGDER 
 

Entreprenörskap 
och 
näringslivsutveckling 
 

L.11 Projektdeltagare som 
omsätter ny kunskap i 
praktik 

Andel projektdeltagare som efter en 
kompetenshöjande insats anger att de 
har omsatt sina nya kunskaper i praktik. 
Till exempel kan det vara företagare som 
efter insatsen arbetar på ett annat sätt 
på grund av den nya kunskapen. Mäts 
vid projektslut. 
 

 

KONKURRENS-
KRAFTIGA 
LANDSBYGDER 
 

Entreprenörskap 
och 
näringslivsutveckling 
 

L.24 Nya sociala företag Antal nya sociala företag som skapats 
under projektets gång. Ett socialt företag 
är ett företag som försöker skapa nya 
lösningar på samhällsproblem och där 
vinsten inte är central. Eventuell vinst går 
istället tillbaka till verksamheten. Dessa 
företag kan som mest vara lika många 
som antalet företag som anges för den 
nationella indikatorn Nya företag.  
 

 

KONKURRENS-
KRAFTIGA 
LANDSBYGDER 
 
LIVSKRAFTIGT 
VÄNERFISKE 

Entreprenörskap 
och 
näringslivsutveckling 
 
Resursrika Vänern 

L.19 Diversifierade företag Antal företag som under projektets gång 
lagt till nya delar i sina företag för att 
diversifiera sin verksamhet. 
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LIVSKRAFTIGT 
VÄNERFISKE 
 

Resursrika Vänern L.40 Insatser som främjar 
fritidsfisket 

Detta kan omfatta till exempel antal 
informationskampanjer, utbildningar eller 
liknande för att främja fritidsfisket. Men 
också fysiska åtgärder som direkt 
påverkar vattendrag och/eller 
fiskebestånd.  
 

 

LIVSKRAFTIGT 
VÄNERFISKE 
 

Resursrika Vänern L.07 Utbildningstillfällen Antal tillfällen som en utbildning hålls för 
deltagare. Det kan till exempel vara så 
att samma utbildning erbjuds vid flera 
tillfällen till olika grupper av personer, 
eller att samma grupp av deltagare ses 
vid flera tillfällen. I båda fallen är det en 
utbildning som innehåller flera 
utbildningstillfällen.    
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Indikatorerna på EU-, Nationell och lokal nivå har noga valts ut utifrån swot- och 
behovsanalyser och områdesbeskrivning kopplat till strategins övergripande mål och 
insatsområden för att på ett effektivt sätt kunna mäta resultaten i arbetet. Antalet indikatorer 
på de olika nivåerna har inte varit centralt utan det är istället träffsäkerheten för respektive 
indikator som varit det viktigaste. Med de angivna indikatorerna kommer uppföljningen ske 
både kontinuerligt och vid specifika tillfällen under programperioden på de sätt som anges i 
kapitel 7.  
 
EU-indikatorer 
Indikator 1: Invånare med förbättrad service. Indikatorn används för att mäta resultat i 
strategins mål Engagerade landsbygder, Smarta landsbygder och Livskraftigt Vänerfiske och 
insatsområdena 1, 2 och 4.  Målen kopplade till indikatorn syftar till stor del till att skapa 
möjligheter på landsbygden genom samarbeten, initiativ och innovativa idéer för att på så 
sätt göra service, tjänster och produkter mer lättillgängliga på en lokal marknad. Det är därför 
relevant att mäta resultaten utifrån hur stor del av landsbygdens befolkning som får 
förbättrad tillgång till tjänster och infrastruktur.  
 
Indikator 2: Landsbygdsföretag som får stöd. Indikatorn används för att mäta resultat i 
strategins mål Konkurrenskraftiga landsbygder och insatsområde 3. Målet kopplat till 
indikatorn syftar till att utveckla ekonomin på landsbygden genom exempelvis 
företagsutveckling, samarbeten och innovativa idéer. Historiskt har det i leaderområdet varit 
framgångsrikt med projektstöd till företag och av den anledningen är det relevant att mäta 
framgången inom målet och insatsområdet genom just denna parameter specifikt.  
 
Nationella indikatorer 
Indikator 1: Nya mötesplatser. Indikatorn används för att mäta resultat i strategins mål 
Engagerade landsbygder och insatsområde 1. En viktig del av föreningsutvecklingen och en 
ökad livskvalitet på landsbygden är att skapa nya mötesplatser, vilket avses mätas genom 
indikatorn ”nya mötesplatser” som avser både fysiska och digitala sådana.  
 
Indikator 2: Nya fritids- och kulturverksamheter. Indikatorn används för att mäta resultat i 
strategins mål Engagerade landsbygder och insatsområde 1. För att skapa en attraktiv 
landsbygd där framför allt barn- och ungdomar kan känna sig delaktiga och uppleva en bra 
livskvalitet behövs det aktiviteter inom sport, fritid och kultur. Leaderområdet avser att främja 
den typen av projekt och anser därför att indikatorn är relevant för att mäta resultatet.  
 
Indikator 3: Nya nätverk och samarbeten. Indikatorn används för att mäta resultat i strategins 
mål Engagerade landsbygder, Smarta landsbygder, Konkurrenskraftiga landsbygder och 
Livskraftigt Vänerfiske och insatsområdena 1, 2, 3 och 4. Leadermetoden och leaderarbetet 
bygger till stor del på samarbeten och nätverk både inom och mellan sektorer. Indikatorn Nya 
nätverk och samarbeten kan därför anses vara en mycket viktig parameter att mäta 
genomgående i hela strategin, d.v.s. inom alla insatsområden och mål.  
 
Indikator 4: Nya tjänster. Indikatorn används för att mäta resultat i strategins mål Smarta 
landsbygder och Livskraftigt Vänerfiske och insatsområdena 2 och 4. Inom målen Smarta 
landsbygder och Livskraftigt vänerfiske kommer projekt med syfte att skapa nya tjänster 
inom olika kategorier att främjas. Det kan till exempel handla om diversifiering hos 
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yrkesfiskare som skapar tjänster inom fiskeguidning eller tjänster på landsbygdsområden 
som handlar om att förbättra servicen. Det anses därför vara av vikt att mäta dessa resultat. 
 
Indikator 5: Nya produkter. Indikatorn används för att mäta resultat i strategins mål Smarta 
landsbygder och livskraftigt Vänerfiske och insatsområdena 2 och 4. Liksom för nya tjänster 
anses det vara viktigt inom målen Smarta landsbygder och Livsktaftigt vänerfiske att skapa 
nya produkter tillgängliga för marknaden och att det därför är viktigt att mäta resultaten 
därav.  
 
Indikator 6: Nya företag. Indikatorn används för att mäta resultat i strategins mål 
Konkurrenskraftiga landsbygder och insatsområde 3. En viktig aspekt som kommit fram i 
behovsanalysen är bristen på nyföretagande inom delar av leaderområdet. Målet 
Konkurrenskraftiga landsbygder syftar delvis till att främja projekt som kan förbättra 
situationen varav det är relevant att mäta resultatet i form av antal nya företag.  
 
Indikator 7: Bevarade arbetstillfällen. Indikatorn används för att mäta resultat i strategins mål 
Konkurrenskraftiga landsbygder och insatsområde 3. Inom målet konkurrenskraftiga 
landsbygder kommer det även att fokuseras på lönsamhet och sysselsättning. Erfarenheten 
säger att det i många fall är mer relevant att mäta resultat i form av bevarade arbetstillfällen 
snarare än nytillkomna vid projektslut. Småföretag på landsbygden som utvecklas gör det 
ofta i form av att kunna öka lönsamhet för att inte förlora arbetskraft eller för att själva kunna 
fortsätta arbeta med sitt fåmansföretag som första steg innan det är aktuellt med 
nyanställningar och nya arbetstillfällen.  
 
Lokala indikatorer 
Lokala indikatorer har valts för egen uppföljning utifrån mätbarheten för de övergripande 
målen och tillhörande insatsområden. Inom alla insatsområden finns även ett antal 
indikatorer som mäter vissa övergripande principer.  
 
Mål: Engagerade landsbygder, Insatsområde 1 

1. Restaurerade natur- och kulturmiljöer 
2. Nya medlemmar i föreningar 
3. Projektdeltagare som efter projektet känner ökad framtidstro 
4. Återkommande evenemang 
5. Deltagare, kvinnor under 25 år  
6. Deltagare, män under 25 år  
7. Deltagare, utländsk bakgrund  
8. Deltagare, funktionsvariation  

 
De fyra indikatorerna för målet Engagerade landsbygder har valts utifrån de fokusområden 
som identifierats för insatsområde 1 som är direkt kopplat till målet. En viktig del i 
insatsområdet är den ideella sektorn och utvecklingen av föreningslivet. Genom 
indikatorerna kan resultatet av arbetet mätas effektivt då ett nyskapande och föryngring av 
ideell verksamhet förhoppningsvis kommer leda till nya medlemmar i föreningar och att en 
följd av en starkare ideell sektor på landsbygden kan leda till att en större andel av de 
boende i bygderna känner en ökad framtidstro. Ideella föreningar gör även ofta viktiga 
insatser för natur- och kulturmiljöer och restaureringar och det vill leaderområdet även i 
framtiden uppmuntra och därmed mäta resultatet av.  
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Mål: Smarta landsbygder, Insatsområde 2 

1. Projektdeltagare som upplever ökad inkludering  
2. Nya servicelösningar 
3. Projekt som drivs av unga  
4. Utökade nätverk  
5. Nya metoder, arbetssätt eller processer 
6. Deltagare, kvinnor under 25 år  
7. Deltagare, män under 25 år  
8. Deltagare, utländsk bakgrund  
9. Deltagare, funktionsvariation  

 
Indikatorerna för målet Smarta landsbygder och insatsområde 2 har valts för att på ett så bra 
sätt som möjligt kunna mäta resultatet av bygdeutvecklingen genom konceptet Smarta 
landsbygder utifrån leaderområdets tolkning av begreppet och därigenom valda 
fokusområden. Bristande service på landsbygden är något som framkommit i SWOT- och 
behovsanalyser och utveckling av detta ses därmed som en viktig parameter att mäta. Därtill 
ser vi själva grunden i Smarta landsbygder utifrån nätverkande, samarbeten och nya och 
innovativa arbetssätt och metoder vara detta också är viktigt att mäta. Insatsområdet Smarta 
landsbygder innefattar även livskvalitet och socioekonomisk struktur varav det är befogat att 
mäta resultatet av inkludering och ungdomars engagemang i projekten.  
 
Mål: Konkurrenskraftiga landsbygder, Insatsområde 3 

1. Anställda med förbättrad arbetsmarknadssituation vid projektslut 
2. Projektdeltagare som omsätter ny kunskap i praktik 
3. Nya sociala företag 
4. Diversifierade företag 
5. Nya metoder, arbetssätt eller processer 
6. Deltagare, kvinnor under 25 år  
7. Deltagare, män under 25 år  
8. Deltagare, utländsk bakgrund  
9. Deltagare, funktionsvariation  

 
Indikatorerna för målet Konkurrenskraftiga landsbygder och insatsområde 3 har valts ut för 
att på bästa sätt mäta resultaten av de insatser som görs för att möta de behov som finns 
enligt analyserna gällande entreprenörskap och konkurrenskraft. En viktig aspekt i 
landsbygdens konkurrenskraft är kompetens och anställningsbarhet vilket avses mätas 
genom hur kompetensmatchning och kompetensutveckling omsätts i praktiken. Sociala 
företag är något som växer och som blir allt viktigare vilket leaderområdet avser vara en del 
av att utveckla, vilket avses mätas resultatet av. Likaså utvecklingen av företagandet genom 
diversifiering och nya arbetssätt och metoder.  
 
Mål: Livskraftigt Vänerfiske, Insatsområde 4 

1. Nya metoder, arbetssätt eller processer 
2. Insatser som främjar fritidsfisket 
3. Utbildningstillfällen 
4. Diversifierade företag 
5. Deltagare, kvinnor under 25 år  
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6. Deltagare, män under 25 år  
7. Deltagare, utländsk bakgrund  
8. Deltagare, funktionsvariation  

 
Indikatorerna för målet Livskraftigt Vänerfiske och insatsområde 4 har valts ut med bakgrund 
av de behovsanalyser som gjorts för Vänerns fiske och möjligheterna till utveckling genom 
leaderarbetet. De största behoven finns inom kunskapsspridning, lokal försäljning av 
vänerfisk och hållbar utveckling av fritidsfisket där resultaten på lokal nivå avses mätas 
genom indikatorer som berör metoder och arbetssätt, diversifiering, kompetensutveckling 
och insatser för fritidsfisket. Dessa indikatorer i kombination med de nationella och EU:s 
indikatorer anses spegla resultaten i insatsområdet väl. 
 

5. Genomförande 
 
5.1 Kommunikation 
Våra kommunikationsinsatser riktar sig till målgrupperna: Organisationer som får stöd, vidare 
förmedlare, samarbetspartners och allmänheten. Kommunikationsinsatserna kommer följa 
en tidsmässig plan bestående av Uppstartsfas, Genomförandefas och Slutfas.  
 
Personer och organisationer som får stöd 
Kommunikationen ska hjälpa dem att: 

• Känna till att projektstöden inom lokalt ledd utveckling finns 
• Lätt hitta information om projektstöden 
• Lämna in kompletta ansökningar i tid 
• Känna till målen med lokalt ledd utveckling och EU:s roll inom landsbygdsutveckling 
• Förstå vilka mervärden projektstöd kan ge för bygden 

 
Vidare förmedlare och samarbetspartners  
Kommunikationen ska hjälpa dem att: 

• Känna till möjligheterna med leadermetoden 
• Enkelt hitta information om leadermetoden 
• Sprida information om möjligheterna med leadermetoden 
• Känna till målen med leadermetoden 
• Intressera sig för den lokala utvecklingen 
• Förstå att det är många som lär sig av varandra och samverkar för att nå målen med 

metoden 
• Förstå den egna rollen och sprida kunskap om arbetssätt, hinder, möjligheter, resultat 

och effekter 
• Känna till EU:s roll för lokalt ledd utveckling 

 
Allmänheten  
Kommunikationen ska hjälpa dem att: 

• Känna till möjligheterna med leadermetoden 
• Känna till hur effekter av leadermetoden påverkar utvecklingen av samhället 
• Känna till EU:s roll för lokalt ledd utveckling 
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Vi kommer använda oss av ett antal olika kommunikationskanaler beroende av målgrupp och 
skede i processen. Dessa kommunikationskanaler kommer framför allt att vara: 
Informationsmöten på lokal nivå, Hemsida, Sociala medier, Lokal Media, E-mail, telefon och 
kontor samt kommunrepresentanter i LAG.  
 
Uppstartsfas: Här kommuniceras strategin och dess inriktning, övergripande mål, delmål 
och insatsområden. Här kommuniceras även hur man går till väga för att söka stöd till bra 
projektidéer.  
 
Genomförandefas: Sträcker sig över hela programperioden. Här sker fortsatt 
kommunikation med presumtiva stödmottagare, allmänheten och samarbetspartners hur 
programmet fortskrider, färdiga resultat, goda exempel och allmän information om vår 
verksamhet.  
 
Slutfas: Avslutningen av programperioden. Här kommuniceras strategins resultat för 
allmänheten och samarbetspartners, vad som varit bra och vad som kan göras bättre i 
framtiden.  
 

5.2 Urvalsprocess 
Leaderföreningen har en öppen och icke-diskriminerande urvalsprocess för att prioritera 
projekt. 
 
Urvalsförfarandet är utformat för att möjliggöra urval av de projekt som kan bidra till att 
uppfylla målen för strategin. Leaderföreningen prioriterar projekten med hjälp av lokalt 
utformade urvalskriterier. Ingen enskild sektor; privat, ideell eller offentlig har mer än 49% av 
rösterna. Efter prioritering fastställer Leaderföreningen stödbeloppet. Jordbruksverket gör 
slutkontroll av stödberättigande och fattar beslutet som skickas ut till sökande. 
 
Förberedande arbete 
Kansliets personal bedömer inledningsvis hur väl en projektansökan uppfyller de 
grundläggande villkoren och underrättar stödsökande om eventuella kompletteringar som 
behöver göras för att ansökan ska bli komplett. De grundläggande villkoren avgör om 
projektet hör hemma inom leadermetoden och faller inom ramen för landsbygdsfonden och 
de övergripande mål som strategin omfattar. Det är även kanslipersonalen som navigerar 
projektansökan i fråga om bland annat stödtyp och insatsområde denna kvalificerar sig för.  
Projektansökan bereds därefter av den så kallade beredningsgruppen som består av 
representanter ifrån styrelsen där representationen styrs utifrån de aktuella kunskaper som 
efterfrågas för just de ansökningar som ligger på bordet. Beredningsgruppen bedömer om de 
grundläggande villkoren är uppfyllda och gör därefter en preliminär poängbedömning i 
urvalskriterierna vilket lägger grunden för den rekommendation av prioritering styrelsen 
lämnas.  
  
Styrelsen prioriterar 
Inläsningsmaterialet till varje beslutsmöte består av projektens ansökningar med relevanta 
bilagor och även beredningsgruppens dokumentation med den preliminära bedömningen av 
respektive projekt. Styrelsen går gemensamt igenom grundläggande villkor samt 
poängbedömning där beredningsgruppens bedömning har möjlighet att revideras. För 
projektansökningar som når över avslagsnivån i urvalskriterierna lämnar styrelsen bifall och 
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fastställer även stödnivån. Handläggare från leaderkontoret slutför det förberedande arbetet 
och skickar ärendet vidare till Jordbruksverket där det formella beslutet fattas. 
Projektansökningar som inte når över avslagsnivån lämnas avslag och leaderkontorets 
handläggare skickar inte ärendet vidare till Jordbruksverket. Vid situationer då styrelsen inte 
kan komma till beslut lämnas återremiss, detta kan föranledas av att det exempelvis saknas 
väsentlig information i projektet. 
 
Jordbruksverket verkställer 
Förvaltande myndighet är Jordbruksverket vilka säkerställer att projektansökan uppfyller 
samtliga nödvändiga krav i förhållande till förordningar och regelverk. Leaderkontoret och 
Jordbruksverket för en dialog vid kompletteringar vilka leaderkontoret, vid behov, förmedlar 
vidare till stödsökande. Jordbruksverket skickar formellt beslut till stödsökande med viktig 
information om budget, finansiering, logotypanvändning med mera.  
 

5.3 Samordning och samarbete med andra aktörer 
Samordning och samarbete har varit fundamentalt för framtagandet av 
utvecklingsstrategin och är fortsatt viktigt i utvecklingsprocessens olika faser; uppstart 
genomförande och slut.  
 
Inledningsvis har arbetet med utvecklingsstrategin bedrivits i hänseende till andra inom 
området aktiva aktörers aktuella utvecklingsstrategier för att på så sätt skapa synergier 
och hitta leaderområdets plats i utvecklingen av området, både genom samverkan och 
som komplement. Detta har ansetts som en viktig del av arbetet då alla aktörer som 
tillsammans verkar för landsbygdens utveckling bör arbeta mot samma mål och 
visioner samtidigt som dubbelarbete undviks.  

En viktig aktör vars utvecklingsplan har tagits hänsyn till och som haft brett inflytande 
över Leader Närhetens utvecklingsstrategi är Region Värmlands ”Värmlandsstrategi 
2040”. Här anses Leader Närhetens utvecklingsstrategi framför allt kunna skapa 
synergier med Värmlandsstrategin 2040 under dess insatsområde ”utveckla attraktiva 
och tillgängliga platser” och effektmålet ”Hållbar livskvalitet”. Även inom vissa övriga 
delar av Värmlandsstrategin 2040 anses Leader Närhetens utvecklingsstrategi kunna 
bidra, komplettera och skapa synergieffekter, till exempel effektmålen som handlar om 
att främja diversifiering och konkurrenskraft.  

Andra viktiga aktörer och utvecklingsplaner som haft inflytande på strategins utformning är 
Visit Värmlands handlingsplan 2021-2023, Fiskeområde Vänerns utvecklingsstrategi samt 
även till viss del Länsstyrelsen Värmlands regionala handlingsplan.  
 
Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 har varit ett viktigt arbete att ta hänsyn till, fram för 
allt för delmålen #11a inom Hållbara städer och samhällen, #12 Hållbar konsumtion och 
produktion, #14 Hav och marina resurser samt #15 Ekosystem och biologisk mångfald.  
Fiskeområde Vänern har under programperioden 2014-2020 varit ett enfondsområde inom 
leader finansierat av Havs- och fiskerifonden. Även om Fiskeområde Vänern inte är ett eget 
leaderområde kommande programperiod, och därmed inte har upprättat en ny 
utvecklingsstrategi, finns mycket god kunskap att ta med sig i arbetet från den tidigare 
strategin samt de rapporter, underlag och projektresultat som framkommit under innevarande 
programperiod. Fiskeområde Vänern har även i arbetet med utvecklingsstrategin för Leader 
Närheten bidragit med kompetens och erfarenheter för det fortsatta arbetet med Vänern 
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inom Leader. I det fortsatta arbetet ses Vänersamarbetet som en naturlig aktör att samverka 
med då organisationen har ett övergripande uppdrag att samordna och koordinera olika 
Vänerfrågor som berör hela sjön. 
 
I övrigt kommer vårt arbete löpande stämmas av med viktiga kommunala utvecklingsplaner 
genom framför allt kommunrepresentanters medverkan i LAG. Genom att Leader Närheten 
ingår i det regionala partnerskapet upprätthålls en kontinuerlig kontakt med organisationer 
som Region Värmland, Visit Värmland, Länsstyrelsen med flera för bästa synergieffekter och 
utveckling samt för att undvika dubbelarbete och dubbelfinansiering av projekt. Med denna 
strategi strävar vi än mer åt att agera utvecklingskontor och en regelbunden dialog är 
därmed viktigt för att kanslipersonal har uppdaterade kunskaper om andra stödformer så att 
idébärare kan slussas vidare om deras projekt inte passar in under Leader och vice versa.  
 
Besöksnäringen har en stor utvecklingspotential inom leaderområdet och är väldigt 
framträdande i de behovsanalyser som genomförts varför vi ser Visit Värmland som en viktig 
samverkanspart. Region Värmland genomför insatser på landsbygden vilket gör deras roll 

mycket betydelsefull för vårt 
arbete, särskilt när det gäller 
digitalisering, servicepunkter och 
utveckling av hållbara platser. 
Länsstyrelsens 
expertkompetens för vad som 
gäller för projekt som verkar 
inom natur och kultur med mera 
är en stark resurs. 
NyföretagarCentrum är högst 
aktuella framför allt när det 
kommer till nyetablering av 
företag där Leader Närheten kan 
vara möjligheten att komma i 
gång, LRF för lantbruk och Nifa 
för mat och dryck.  

 
Samtliga aktörer som framgår av bilaga 5 har en stark koppling till vad som ämnas 
åstadkomma med utvecklingsstrategin och över tid kan även nya samarbeten komma till. 
Leader Närheten bjuder in till dialoger där det är relevant, deltar på träffar och har 
kontinuerliga möten med samverkanspartners.  
 
5.4 Effekter 
I leaderarbetet har historiskt sett mycket av fokus legat på direkta resultat av projekt genom 
mätning av indikatorer och målvärdet vid projektens slutrapporter. Detta förfarande har dock 
lett till att många av de långsiktiga effekterna av arbetet inom Leader har förbisetts både 
under arbetets gång och vid utvärderingarna av områdena och programmet som helhet. För 
att undvika detta och för att faktiskt kunna arbeta för långsiktiga effekter och även kunna 
göra det på ett mätbart sätt planeras arbetet inom Leader Närheten för att stimulera och 
främja effekter genom olika aktiviteter, urvalskriterier, samarbeten och uppföljningar.  
 

232



 41 

Urvalskriterier: För att fånga upp projekt som leder till långsiktiga effekter behöver 
urvalskriterierna formas på ett sådant sätt att dessa projekt prioriteras. Leader Närheten har 
därför krav i de generella urvalskriterierna att projekt ska leda till långsiktiga effekter, vilket 
specificeras till hur väl projektet förhåller sig till de övergripande principerna, om projektet har 
goda förutsättningar att fortleva även efter projektets slut och slutligen vad projektet levererar 
för faktiska resultat vilket speglas emot utvecklingsstrategins indikatorer. 
 
Aktiviteter: Under programperiodens olika delar sker kommunikationen på olika sätt och 
även till olika mottagare, men genomgående bör den ske på ett sådant sätt att budskapet 
kring vikten av de långsiktiga effekterna av projekten framhävs. Spridning av goda projekt, 
poddar och artiklar i sociala medier är exempel på ett verktyg för att inspirera presumtiva 
stödsökande att sätta sin idé i ett större perspektiv dvs. hur deras projekt kan fungera som 
en integrerad pusselbit tillsammans med andra insatser för att uppnå större effekter på sikt.  
 
Representation på regionala och nationella leaderträffar är värdefullt för erfarenhetsutbyte 
och kunskapskälla där medverkande deltagare spetsar sin kompetens och blir än bättre 
ambassadörer med syftet att verka för effektmålen. 
  
Samverkansmöten skräddarsys med lämpliga aktörer och upparbetas löpande utifrån 
inriktning på projektansökningar för att ytterligare förbättra möjliga effekter med respektive 
insats. Partnerskapsmöten och omvärldsanalyser är viktiga aktiviteter för att understödja den 
lärprocess som är nödvändig för att Leader Närheten ska ge ett så bra stöd som möjligt till 
stödsökande från projektidé till genomförande och slutrapport.  
 
Uppföljningar: En viktig del av arbetet under programperioden är den kontinuerliga 
uppföljningen av projekten. Detta görs dels genom mätning av direkta resultat vid projektens 
slut som svar på indikatorerna, men Leader Närheten kommer även kontinuerligt att arbeta 
med uppföljningen av mer långsiktiga effekter. Detta görs framför allt som en läroprocess för 
att ha med i arbetets gång under hela programperioden, vid eventuella revideringar av 
urvalskriterier och strategi, samt för kommande arbete inför programperioder som följer. 
Leader Närheten kommer därför löpande att mer ingående följa upp avslutade projekt genom 
att söka svar på följande frågeställningar: upplevd ökad framtidstro, förbättrad arbetssituation 
och inverkan av kompetenshöjande insatser. Detta planeras göras genom 
enkätundersökningar som skickas ut 2–3 år efter slutredovisning.  
 
 

5.5 Hur främjar strategin innovation? 
Nytänkandet har redan ifrån starten med framtagandet av utvecklingsstrategin haft en 
central roll där det sonderande arbetet med SWOT-analyser, enkäter, 
omvärldsanalyser, lokala, regionala och nationella handlingsplaner syftat till att fånga 
upp möjligheter med innovativa insatser som bidrar till förbättrade förutsättningar på 
landsbygden. Att lägga en stor vikt vid främjandet av innovation är även väl underbyggt 
genom att innovation ingår i det övergripande målet för CAP, är en av leadermetodens 
grundprinciper samt att det beskrivs i förordningen för lokalt lett utveckling.  

I föregående programperiod har Leader Närheten arbetat med relativt detaljerade 
insatsområden vilket emellanåt riskerat att diskvalificera projektansökningar med hög 
innovationsgrad. Mot denna bakgrund har Leader Närheten tagit lärdom och har därför 
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utformat insatsområden som är bredare och därmed mer inkluderande för en större variation 
av projekt. 
 
Leader Närhetens mission är att verka förutsättningsskapande där den givna delen berör den 
ekonomiska aspekten men där vi också, genom våra nätverk, har goda möjligheter att stötta 
och lotsa sökande i processen. Nyföretagarcentrum, Drivhuset och Ung Företagsamhet 
Värmland är några exempel på viktiga aktörer för innovationsutveckling där kunskaper och 
ytterligare sammanlänkningar kan bidra till att innovativa projekt stärks än mer. Genom 
samarbeten och stöd från Leader Närheten blir det möjligt att realisera projekt som bryter ny 
mark och bidrar till att lösa landsbygdens utmaningar. 
 
Samtliga projekt ska vara nytänkande och möjligheterna med leaderprojekt kommuniceras 
som idéfrämjande – det ska vara tydligt för idébärare att det är tillåtet att testa nya sätt att 
arbeta samt att ta fram nya produkter och tjänster. Detta konkretiseras genom att 
innovationsbegreppet återkommer i utvecklingsstrategins olika insatsområden och även är 
genomgående i urvalskriterierna där Leader Närhetens styrelse bedömer innovationsgraden. 
Innovationsgraden tillåts vara varierande genom att antingen vara hög där projektet bidrar till 
något helt nytt och obeprövat eller lägre genom att projektet innefattar något som inte finns 
lokalt i området idag. Viktiga verktyg för att mäta hur väl projektansökningarna främjar 
innovation återspeglas främst genom de lokala indikatorerna; Nya metoder, arbetssätt eller 
processer samt Nya produkter och Nya tjänster.  
 
 
5.6 Övergripande principer 
Utvecklingsstrategin är framtagen utifrån ett perspektiv med öppet och demokratiskt 
förfarande där möjligheten att påverka strategiarbetet uppmuntrats genom att brett bjuda in 
till dialogmöten och lämna synpunkter via enkäter. Bland våra samarbetspartners återses 
organisationer som arbetar aktivt med att främja hållbar utveckling, likabehandling och icke-
diskriminering.  
 
Kommunikation 
Varje läsare ska känna 
sig inkluderad oavsett 
etnicitet, religion, 
funktionsnedsättning, 
klass, kön, könsidentitet 
och sexuell läggning. Till 
stöd för detta arbete har 
vi bland annat använt 
oss av Region 
Värmlands 
handledningsmaterial 
”Schyst kommunikation” 
vilket tillämpats under 
framtagandet av 
utvecklingsstrategin. Leader Närheten avser att fortsätta och ständigt förbättra utformandet 
av informationsmaterial som används i verksamheten och göra riktade 
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kommunikationsinsatser till den eller de målgrupper som behöver stärkas. Inledningsvis 
kommer en populärversion av utvecklingsstrategin skrivas vilken ska vara mer riktad till 
allmänheten. Detta då utvecklingsstrategin fungerar som ett viktigt arbetsdokument för 
Leader Närhetens styrelse och riskerar att upplevas alltför tung att sätta sig in i. 
 
Urvalskriterier och indikatorer 
Genom våra urvalskriterier poängsätts de övergripande principerna av Leader Närhetens 
styrelse vilket syftar till att främja projekt som uppfyller en eller flera av dessa. I urvalet av 
indikatorer är flera av de lokala indikatorerna högst aktuella för att uppföljning av hur väl de 
prioriterade projekten bidrar till att stärka en hållbar utveckling, främja likabehandling och 
icke-diskriminering. Leader Närheten har valt ut några indikatorer som är konstanta, det vill 
säga att samtliga projektansökningar ska uppge hur många deltagande i projektet det är som 
är män respektive kvinnor, antal deltagare som är över respektive under 25 år, samt antal 
deltagare med utländsk bakgrund och antal deltagare med funktionsvariation. Då ungas 
betydelse för landsbygdens utveckling ringats in som särskilt viktig i behovsanalyser och 
förankringsarbetet har Leader Närheten även valt ut att följa upp hur många projekt det är 
som drivs och leds av unga. 
 
Organisation och uppföljning 
Jämställdhetsaspekterna och de icke-diskriminerande insatserna ska genomsyra hela 
Leader Närhetens verksamhet. Organisationen ska därför ha en valberedning som besitter 
kunskaper inom detta och ska i sitt arbete föreslå ledamöter med kompetens för de 
övergripande principerna till årsstämman. Vidare ska valberedningen vara väl insatt i 
föreningens stadgar där bland annat könsfördelningen regleras så att inget kön utgör mer än 
60% och inte mindre än 40% av platserna. En ledamot ska dessutom utses till att vara 
ungdomsrepresentant.  
 
Leader Närhetens styrelse har ett stort ansvar i att ta hänsyn till jämställdhetsarbetet när 
kanslipersonal ska anställas och även att arbeta proaktivt genom att kontinuerligt följa upp 
verksamheten – den årliga utvärderingen är ett viktigt verktyg för att kunna ta fram en 
åtgärdsplan där brister visar sig under genomförandefasen. 
 
 

6. Organisation 
6.1 Partnerskapet och föreningen 
Förberedelserna inför strategiprocessen initierades av sittande styrelse för Leader Närheten 
och Leader Värmlands BergsLAG. Partnerskapet har satts samman utifrån de gemensamma 
utvecklingsmöjligheter området står inför och partnerskapet bildar tillsammans den lokala 
aktionsgrupp (LAG) som leds av en styrelse och som har en godkänd eller auktoriserad 
revisor. Verksamheten drivs i enlighet med leadermetodens principer vilket innebär att 
organisationsformen är ideell förening och medlemmarna samt styrelse är representativa för 
sektorerna privat, ideell och offentlig. Leaderföreningen ansvarar för förvaltningen av 
leaderområdets verksamhet samt godkända utvecklingsstrategi och behöver förhålla sig till 
de villkor som ställs i och med att föreningen utför viss myndighetsutövning vid hantering av 
EU-stöd. Jordbruksverket följer upp att leaderföreningen följer de villkor den är ålagd genom 
att de årligen granskar och godkänner Leader Närhetens årsberättelse.  
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Framtagandet av strategin har skett enligt beskrivning i kapitel 2 och de aktörer som sluter 
upp kring strategin framgår av Bilaga 5 ”Lista över aktörer i partnerskapet”. Kompetensen i 
partnerskapet utgör en god spridning och går i linje med strategins övergripande principer, 
leadermetodens principer samt strategins insatsområden Engagera mera, Smarta 
landsbygder, Entreprenörskap och näringslivsutveckling samt Livskraftigt Vänerfiske med 
tillhörande målformuleringar. Den breda kompetensen ger goda förutsättningar för att 
säkerställa kvalitén i genomförandet av utvecklingsstrategin, partners kan exempelvis 
adjungeras av styrelsen för särskilda sakkunskaper.  
 
Partnerskapet utgörs av kommuner, regionala verksamheter, lokalt föreningsliv och 
näringsliv. Då organisationer och verksamheter är under ständig utveckling kan 
partnerskapet inte ses som statiskt utan fler partners kan över tid anslutas till 
leaderföreningen. Föreningen är öppen för medlemskap för de som verkar inom det 
geografiska verksamhetsområdet och som sympatiserar med föreningens syfte, är villig att 
arbeta för att främja föreningens mål samt att i övrigt följa föreningens stadgar och 
stadgeenligt fattade beslut.  
 
 
6.2 Föreningens styrelse 
Föreningens styrelse ansvarar för att leaderföreningen drivs enligt utvecklingsstrategin och 
arbetar för att de uppsatta målen i strategin nås. I detta uppdrag ska styrelsen genomföra 
prioriteringar av projekt, följa upp, rikta insatser, initiera ändringar och så vidare. Eftersom 
styrelsens beslut inte går att överklaga ställs det höga krav på att ledamöterna tillför 
sakkunskaper utifrån sina respektive kompetensområden, att de är transparenta, aktiva och 
har förmågan att driva organisationen på ett tillfredsställande sätt. Enligt villkor i förordningen 
ska styrelsen utföra följande uppgifter:  

• Ansvara för att driva verksamheten enligt godkänd utvecklingsstrategi samt verka för 
att nå de uppsatta målen i strategin 
 

• Främja de lokala aktörernas kapacitet att utveckla och genomföra insatser som leder 
till att uppfylla målen i utvecklingsstrategin 
 

• Införa ett icke-diskriminerande och öppet urvalsförfarande och kriterier som inte leder 
till intressekonflikter och som säkerställer att ingen enskild intressegrupp styr 
besluten om urval 
 

• Förbereda och offentliggöra ansökningsomgångar 
 

• Välja ut insatser, fastställa stödbelopp och lämna förslag på beslut till Jordbruksverket 
 

• Kontinuerligt följa upp och utvärdera genomförandet av strategin 

 
LAG-styrelsen 
Leadermetodens principer är utgångspunkt för verksamheten vilket bland annat återspeglas i 
föreningens styrelsesammansättning. Styrelsens platser fördelas lika mellan sektorerna 
privat, ideell och offentlig med geografisk spridning över hela leaderområdet. Ledamöter i 
styrelsen ska ha kunskaper som speglar strategins inriktning och även ha erfarenhet av 
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ekonomi, budget, uppföljning, projektverksamhet, företagande, personal etcetera. Ingen av 
sektorerna får utgöra majoritet i styrelsen och representationen från offentlig sektor får inte 
överstiga 49%. Ordförande och vice ordförande ska utgöras av personer som representerar 
olika sektorer och det är önskvärt med rotation av ordförandeskapet så att samtliga sektorer 
representerats under programperioden. Inget kön får utgöra mer än 60% av styrelsens 
ledamöter och samtliga ledamöter ska ha fyllt 18 år. En ledamot ska vara 
ungdomsrepresentant. Varje styrelseledamot har en röst i styrelsen, i händelse av röstning 
gäller enkel majoritet med ordförandes utslagsröst vid lika röstetal. Ledamot betraktas som 
jävig enligt förvaltningslagens jävsregler. 
 
Valberedning 
Valberedningens roll är central i och med att det är de som nominerar personer till styrelsen 
som sedan väljs på föreningens årsstämma. För att valberedningen ska kunna söka reda på 
personer med rätt kompetenser och erfarenheter är det nödvändigt att valberedningen har 
god kännedom om leadermetoden och utvecklingsstrategins inriktning och mål. Detta 
säkerställs med utbildning och inblick i verksamheten genom att valberedningen delges 
protokoll och uppföljningsdokumentation samt bjuds in till möten. Utöver detta är det även 
viktigt att valberedningen strävar efter att få en representativ styrelse utifrån ålder, kön, 
härkomst och sektor. Vidare ska valberedningen som sådan ha erfarenhet av styrelsearbete, 
ha en så jämn könsfördelning och geografisk spridning som möjligt samt att varje sektor ska 
finnas representerat.   
 
Stadgar 
Hur organisationen ska styras regleras i föreningens stadgar och är ett viktigt dokument för 
hela verksamheten, särskilt eftersom styrelsen har en ledande funktion i genomförandet av 
utvecklingsstrategin. Stadgarna är väl genomarbetade och anger antal ordinarie ledamöter, 
eventuella ersättare i styrelsen, mandattid, medlemskap, antal styrelsemöten, beslut i 
styrelsen med mera. Stadgarna är godkända av Jordbruksverket i samband med 
startbeslutet av programperioden, vid behov av ändringar får dessa ej träda i kraft utan 
Jordbruksverkets godkännande.   
 
Adjungerande platser 
Det kan uppstå situationer där styrelsens kompetens inte är tillräcklig. Vid sådana tillfällen 
finns det möjlighet för styrelsen att adjungera en eller flera personer som tillfälligt deltar i 
styrelsens arbete för att bidra med expertiskompetens. En adjungerad har yttrande- och 
förslagsrätt, men inte rösträtt. Beslut om adjungering tas av styrelsen och har en 
betydelsefull funktion för styrelsen som genom detta verktyg säkerställer att kapacitet och 
kompetens tillgodoses i genomförandet av strategin.  
 
 
6.3 Drift – den operativa verksamheten 
Leaderkontoret är beläget i Skattkärr och drivs av en verksamhetsledare under styrelsens 
ledning. Det är styrelsen som har det yttersta arbetsgivaransvaret. Arbetsuppgifterna är 
mångfacetterade och arbetsbelastningen kan periodvis vara mycket hög vilket gör att den 
grundläggande strukturen är väldigt viktig för att säkerställa att verksamheten har tillräcklig 
kapacitet under genomförandet av utvecklingsstrategins faser. Leaderkontorets personal, 
vilken kan bestå av köpt tjänst, har en tydlig fastställd arbetsordning och ansvarsfördelning. 
En delegationsordning redogör för vilka beslut leaderkontorets personal ska hantera och 
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vilka beslut som förläggs till presidiet respektive LAG-styrelsen. Verksamheten har ett 
lednings- och styrningsdokument där bland annat nämnda uppgifter finns beskrivna så att 
det är enkelt, även för den som är mindre insatt, att få förståelse för arbetsgången i den 
operativa verksamheten. 
 
Personalen på leaderkontoret är en mycket viktig resurs för att verksamheten som helhet ska 
vara välfungerande gentemot stödsökande, stödmottagare, samarbetspartners, LAG-
styrelsen, medlemmar och allmänheten. Verksamhetsledaren bereder underlag och är 
föredragande inför styrelsen vilket utöver projektansökningar även inbegriper uppföljning, 
rapportering och förslag på riktade insatser i syfte att utveckla verksamheten. Det är 
verksamhetsledaren som genomför aktiva insatser för att engagera och mobilisera 
landsbygdens befolkning samt delta i partnerskap, nätverk och dialoger som är kopplade till 
genomförandet av strategin. Leaderkontoret ska även vara bemannat med en administrativ 
funktion som hanterar handläggning, ekonomi, kommunikation och andra göromål som är 
förekommande i verksamheten. För att leaderkontoret ska ha tillräcklig kapacitet ska 
bemanningen uppgå till minst två personer på två tjänster och totalt omfatta minst 1,5 
heltidstjänster. Kompetensen säkerställs genom att kanslipersonal har den erfarenhet 
och/eller relevant utbildning som är nödvändig för att möta de krav som ställs från 
förvaltande myndighet. Jordbruksverket tillhandahåller fysiska och digitala utbildningar 
regelbundet och det finns även digitalt utbildningsmaterial som alltid är tillgängligt. Vi ser det 
som en god styrka att Leader Närheten samlat erfarenhet och byggt upp kompetens under 
två programperioder, detta ger en trygg ingång till en ny programperiod. Vi tillämpar ett 
lärande förhållningssätt där erfarenhetsutbyten, seminarier, konferenser och 
omvärldsbevakning är en naturlig del i att upprätthålla kvalitativ kompetens.  
 
I och med att det är starkt begränsade resurser som får avsättas till administration för 
verksamheten är det viktigt att partnerskapet är aktiva och engagerade, att de stöttar genom 
att nyttja sina respektive informationskanaler och nätverk i syfte att, bland annat, sprida 
information och utveckla verksamheten. Begränsade resurser innebär samtidigt en risk när 
det kommer till verksamhetens sårbarhet och förebyggande åtgärder görs därför genom att 
kontinuerligt stämma av personalens situation. Detta görs vid varje styrelsemöte då personal 
har en stående punkt på dagordningen. Lämpliga moment kan komma att köpas in i form av 
tjänst vilket är beroende på arbetsbelastningen för tidpunkten eller om slutprodukten behöver 
tas fram från extern objektiv part. Leader Närheten har dialog med framför allt angränsande 
leaderområden om möjlighet att samordna personal vilket bedöms vara genomförbart och 
något det finns god erfarenhet av. 
 

7. Uppföljning och utvärdering 
 
Leader Närhetens styrelse rapporterar årligen hur det löpande arbetet förhåller sig till målen 
med strategin till Jordbruksverket. Vid varje årsskifte gör styrelsen dessutom en djupgående 
bred analys av utvecklingsstrategin vilket inbegriper indikatorer, budgetfördelning och 
utnyttjande, styrelsens arbetssätt, kommunikationsplan, urvalsprocess och övriga 
utvärderingsämnen som styrelsen anser vara relevanta för en korrekt uppföljning.  
 
En stående punkt på styrelsens dagordning är ”kontinuerlig uppföljning och utvärdering” 
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vilket ger styrelsen en konkret nulägesbild över hur utvecklingsstrategin fortskrider. Styrelsen 
ansvarar för att justera strategin när det är nödvändigt samt att vidta åtgärder för att förbättra 
resultaten genom exempelvis utlysningar, riktade informations- och marknadsföringsinsatser 
osv. Verksamhetsledaren har en viktig roll med att förbereda underlag samt komma med 
åtgärdsförslag till styrelsen. 
  
Uppföljningar och utvärderingar utgör en väsentlig del av en allmän lärprocess, genom detta 
kan styrelsens arbetsmetoder förbättras, genomföra kompetenshöjande insatser med 
utbildningsdagar, föreläsningar och workshops. Kalendariet som sätts för varje 
verksamhetsår tar höjd för att kunna lägga in aktiviteter som anses vara nödvändiga för att 
understödja och göra verklighet av det ständiga lärandet.   
 
Strategin, kommunikationsplanen och det fortlöpande arbetet kommer utvärderas 
kontinuerligt av styrelsen enligt framtagen modell. Styrelsen följer upp löpande 
kvartalsvis samt en större uppföljning och utvärdering årligen. 
  

Utvärderingsmetoder 
Styrelsen 
Intern uppföljning och utvärdering genomförs av styrelsen. Verksamhetsledaren 
sammanställer resultat för strategin, kommunikation och budget kvartalsvis vilket sedan 
utvärderas vid styrelsemöten. Presentationen av uppföljningen sker på första 
styrelsemötet efter avslutat kvartal och ska på ett tydligt sätt visa måluppfyllelsen och 
vilka insatsområden som eventuellt måste bearbetas för att strategins mål ska nås. 
Verksamhetsledaren ska ta fram förslag på åtgärder som behövs för att nå de mål i 
strategin som riskerar att inte nås enligt den kontinuerliga uppföljningen. Detta ligger 
sedan till grund för styrelsens årliga interna utvärdering.  
 

Uppföljning och utvärdering 

Inför starten upprättas ett översiktligt register över indikatorerna i strategin kopplade till 
insatsområden och fonder samt övriga utvärderingsämnen som styrelsen anser vara 
relevanta för en korrekt uppföljning. Vid den årliga utvärderingen som genomförs av 
styrelsen tas följande utvärderingsämnen och teman upp: 

- Strategins måluppfyllelse sett till insatsområden, övergripande mål och delmål 

- Indikatorer 

- Kommunikationsplan 

- Budget 

- Målgrupper, vilka är svåra att nå? 

Även handlingsplaner för insatsområdena, kommunikationsplan, urvalsprocess och 
styrelsens arbete ingår i utvärderingarna. Under första året kommer resurserna för 
uppföljningen planeras utifrån budget för driftsprojektet. Årligen, under senare delen av 
fjärde kvartalet alternativt direkt efter årsskiftet, kommer utvärderingen ske. Detta sker 
genom att kansliet tillhandahåller all nödvändig information om projekten och 
indikatorernas utfall samt allt arbete som skett av kansli och styrelsen för att nå 
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strategins olika mål. Datainsamling kommer ske med hjälp av slutrapporter, kontakt 
med projekten samt vid behov även besiktning på plats. Utvärderingen analyseras 
sedan under kvartal 1 påföljande år för presentation på årsstämman. Därefter sker 
eventuell revidering av strategi och/eller kommunikationsplan. Förutom på 
årsstämmorna kommer resultaten av uppföljningarna kommuniceras i de vanliga 
kanalerna utifrån kommunikationsplanen.  
 
Allmän läroprocess 

Utbildning av styrelsen och valberedning 

Under de första åren av programperioden kommer det årligen hållas utbildningsdagar 
för styrelsen och valberedning, dels för att introducera nya ledamöter men även för att 
hela tiden hålla styrelsen uppdaterade om strategins olika mål och eventuella 
revideringar. På detta sätt kan styrelsen och kansli dra lärdom av utvärderingarna och 
utveckla arbetet med Leader Närheten under programperioden.  
 
Dra lärdom av pågående och avslutade projekt 

Kontinuerligt kommer kansli träffa projektägare för pågående och avslutade projekt för 
att dra lärdom av olika processer och skeenden som de upplevt både som positiva och 
negativa hela vägen från ansökningsprocess till ansökan om utbetalning. En speciell 
mall för den här utvärderingen kommer tas fram och ligger till grund för 
förbättringsåtgärder. 
 

Jordbruksverkets gemensamma uppföljningsaktiviteter 

Under programperioden kommer det ske ett antal gemensamma uppföljningsaktiviteter 
initierade av Jordbruksverket vilka Leader Närhetens uppföljningsprocess kommer ta 
hänsyn till i planering och arbete. 

Gemensam lärande och utvecklingsaktivitet under 2025: En gemensam rapportmall där 
Leader Närheten beskriver och analyserar programperiodens första två år.  
 
Insamling av erfarenheter inför nästkommande programperiod under 2027: Enkäter och 
intervjuer för att reflektera och lära av den gångna programperioden. 
 
Årlig resultatrapport: Mall där Leader Närheten ska ange framsteg mot indikatorerna och 
andra händelser i leaderområdet som kan påverka resultaten. 
 
Digitala dialogmöten: Vid tre tillfällen varje år planeras digitala dialogmöten mellan 
Jordbruksverket och alla leaderområden för att dela erfarenheter om genomförande och 
eventuella åtgärder.   
 
Resursplanering 

Verksamhetsledaren har det yttersta ansvaret för att planera och verkställa uppföljning 
och utvärdering med avseende på ekonomi och resultat. Det tas fram rutiner för hur 
projekten, i samband med projektens slutredovisning, ska bidra med data som behövs 
för en tillförlitlig utvärdering. 
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Bilaga Arbetsmaterial  
Kommunal medfinansiering Leader Närheten 2023 
 
Nivån för den kommunala medfinansieringen är baserad utifrån; kommunernas tidigare belopp i 
föregående programperioder, att alla kommuner utom Karlstad har 100% av sin geografi som 
stödberättigat område samt för att Vänern ingår i Leader Närhetens strategi 2023-2027.  
Programperiodens kortare intervall, 5 år i stället för 7 år ligger också till grund vad som bör anses 
vara en rimlig totalbudget.  
 
Grundbeloppet är baserat på antal invånare i de RegSO-områden (regionala statistikområden) som 
inbegrips i den lokala utvecklingsstrategin.  
0 – 19 999  100 000 kr 
20 000 – 29 999 150 000 kr 
30 000 – 39 999 200 000 kr 
 
För kostnaden kopplat till invånare har vi utgått ifrån den totala befolkningen i kommunen, för 
Karlstads del innebär det att även de RegSO-områden som utgörs av tätort ligger till grund för 
beräkningen. Att avgränsningen görs på detta sätt grundar sig i kopplingen mellan stad och 
landsbygd samt för att kommuner med ett högre i invånarantal har en större kapacitet. 
 

Kommun Invånarantal Tidigare årlig 
medfinansiering 

Grundbelopp 8kr/invånare Totalt 

Filipstad 10 503 189 000 100 000 84 024 184 024 
Forshaga 11 524 238 821 100 000 92 192 192 292 
Grums 9 043 192 135 100 000 72 344 172 344 
Hammarö 16 668 108 504 100 000 133 344 233 344 
Karlstad 93 774 (33 969) 1 004 254 200 000 750 192 950 192 
Kil 12 115 191 369 100 000 96 920 196 920 
Kristinehamn 24 190 250 000 150 000 193 520 343 520 
Storfors 3 990 177 000 100 000 31 920 131 920 
Totalt     2 404 456 

 
 
Programperioden är 5 år men vi har lagt medfinansieringen över 6 år, detta beror på att vi vill hålla 
nere den årliga medfinansieringen för kommunerna samtidigt som det underlättar likviditeten för 
verksamheten som kommer att fortgå fram till mitten av 2029. Under strategins genomförande 
kommer det sannolikt att tillkomma ytterligare övrigt offentligt stöd (till exempel genom Allmänna 
Arvsfonden, Värmlands Idrottsförbund, Region Värmland) vilket ger oss möjlighet att utöka 
totalbudgeten ytterligare och/eller använda dessa till förberedelser för nästa programperiod. Detta 
är strategiskt mycket bra för såväl medfinansiärer som för Leader Närheten då vi inte behöver söka 
ytterligare medfinansiering eller behöver neka del av central pott från Jordbruksverket. 
 
Medfinansiering 6 år ger totalbudget om 43 717 382 kr 
(2 404 456 x 6 = 14 426 736 vilket utgör 33% av totalbudgeten 43 717 382 kr) 
 
Medfinansiering 5 år ger totalbudget om 36 431 152 kr 
(2 404 456 x 5 = 12 022 280 vilket utgör 33% av totalbudgeten 36 431 152 kr)
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-03-03 
Diarienummer 
KS/2021:348 

Handläggare:  
Ann-Louise Izindre 
Verksamhetsutvecklare 
 
Medfinansiering leader Närheten 2023-2027 
Diarienummer: KS/2021:348 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Leader Värmlands BergsLAG och leader Närheten har gått samman och framtagit en 
gemensam utvecklingsstrategi för programperioden 2023-2027. Den lokala 
utvecklingsstrategin ska under perioden 2023 - 2027 leda föreningens arbete för en utveckling 
av landsbygden genom leadermetoden. 
 
Kommunerna Filipstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn och 
Storfors har lämnat avsiktsförklaringar i samband med att strategin skickades in till 
Jordbruksverket och utgör tillsammans det tilltänkta leaderområdet med medel från 
Landsbygdsfonden. 
 
Det gemensamma leaderområdet benämns Leader Närheten. Leader Närhetens styrelse, som 
består av representanter från ideell, privat och offentlig sektor, ska med hjälp av den lokala 
utvecklingsstrategin prioritera projekt i enlighet med dess mål och insatsområden. 
 
Strategins vision ”Möjligheter och engagemang i Närheten – tillsammans” tar avstamp i 
leaderområdets ambitioner att genom leadermetodens principer skapa lokal utveckling där 
människor tillsammans bygger upp möjligheterna för framtidens landsbygd. 
Strategin grundar sig på fyra övergripande mål: 

1. Engagerade landsbygder- utveckling av föreningslivet för att skapa ett bibehållet och 
större engagemang i landsbygderna och skapa nya möjligheter för den ideella sektorn. 
Utvecklingen ska ske exempelvis genom förnyelse, föryngring, samarbeten, 
arrangemang, affärsutveckling och övriga åtgärder kopplade till den ideella sektorn. 

2. Smarta landsbygder-skapa bättre förutsättningar för cirkulär ekonomi, 
självhushållning, ökad beredskap, utvecklad service och digitaliseringslösningar på 
landsbygden. 

3. Konkurrenskraftiga landsbygder- främja nyföretagandet, skapa lönsamhet, utveckla 
den för området viktiga besöksnäringen inom natur och kultur, arbeta med 
kompetensutveckling, kompetensmatchning och nätverkande. 

4. Livskraftigt Vänerfiske- utveckla både fritids- och yrkesfiske i Vänern på ett 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt. 

 
Leader Närhetens totalbudget beräknas uppgå till drygt 43,7 miljoner kronor under 
programperioden. 33 % av totalbudgeten ska enligt Jordbruksverkets riktlinjer bestå av 
kommunal medfinansiering. 
Programperioden är 5 år men föreningen har medvetet fördelat medfinansieringen över 6 år 
för att möjliggöra lägre medfinansiering per kommun och år. Samt att föreningens likviditet 
underlättas utifrån att verksamhet ska bedrivas till 2029. Det bör även påvisas att föreningen 
leader Närheten under programperioden har möjlighet och ambition att utöka totalbudgeten 

242



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (2) 
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KOMMUN Datum 

2022-03-03 
Diarienummer 
KS/2021:348 

med annan extern finansiering, vilket skapar förutsättningar för lägre kommunal 
medfinansiering inför nästa programperiod. 
 
Nivån för den kommunala medfinansieringen är baserad på kommunernas tidigare nivå i 
föregående programperioder samt antalet invånare i de regionala statistikområden (RegSO) 
som omfattas av den fördelningsnyckel som framtagits av Jordbruksverkets för lokala 
utvecklingsstrategier. Till den fördelningsnyckeln utgår leader Närheten från 8 kr/invånare. 
Storfors kommuns medfinansiering för leader Värmlands BergsLAG under programperioden 
2007-2013 var 177 000:-/ år. 

Finansiering 
Medfinansiering med 131 920 kr/år via KS Utvecklingsmiljon  
Ansvar 110, Verksamhet 9215 

Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial medfinansiering 
Lokal Utvecklingsstrategi 2023-2027 Leader Närheten  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige: 
Besluta att årligen medfinansiera leader Närheten 2023-2028 med 131 920 kr och att detta 
finansieras via KS Utvecklingsmiljon. 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Annette Olsson, Ekonomichef 
Kristina Karlsson, Näringslivsutvecklare 
Anne-Louise Izindre, Verksamhetsutvecklare   

243



244



245



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-05 
Diarienummer 
KS/2022:133 

Handläggare:  
Daniel Bekking 
Personalchef 
 
Arvode och lön vid valet 2022 
Diarienummer: KS/2022:133 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Inför det allmänna valet den 11 september ska arvoden och lön för personer som tjänstgör 
fastställas. 

 
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen att fastställa arvodet så att ordförande, vice 
ordförande och röstmottagare ersätts per timme. I respektive belopp ingår semesterersättning. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen beslutade om följande nivåer för valen 2018 
 
Ordförande i valdistrikten 225 kr/timme 
Vice ordförande i valdistrikten 190 kr/timme 
Röstmottagare vallokal 170 kr/timme 

 
Visstidsanställd röstmottagare av förtidsröster ersätts med 
170 kronor/timme.  
 
Ovanstående nivåer inkluderade semesterersättning.  

Finansiering 
Ansvar 100, verksamhet 1330 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsen 
 
*Ordförande i valdistrikten erhåller arvode med 245 kr/timme inkl. semesterersättning vid  
valet 2022. 
 
*Vice ordförande i valdistrikten erhåller arvode med 205 kr/timme inkl. semesterersättning 
vid valet 2022. 
 
*Röstmottagare i vallokal erhåller lön med 185 kr/timme inkl. semesterersättning vid valet 
2022. 

 
*Visstidsanställd röstmottagare av förtidsröster ersätts med 
185 kronor/timme inkl. semesterersättning vid valet 2022.  

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist, Kommunchef
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KOMMUN Datum 

2022-03-16 
Diarienummer 
KS/2022:117 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Verksamhetsberättelse Familjecentralen 2021 
Diarienummer: KS/2022:117 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Varje år görs en uppföljning och utvärderingar av arbetet inom familjecentralen. På 
familjecentralen samverkar mödravårdscentralen, barnhälsovård, IFO och Öppna förskolan. 
Familjecentralen riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar, barn och andra viktiga vuxna runt 
barnet. Familjecentralens målsättning är att uppnå en god och jämlik hälsa hos blivande 
föräldrar, föräldrar och barn. Syftet är att i samverkan minska fysisk, psykisk och social 
ohälsa bland barn, ojämlikheten i hälsa bland barn och risken att barn hamnar mellan 
samhällets trygghetssystem som gör att barnet inte får rätt stöd i rätt tid.  
Familjecentralen ska tillsammans utveckla arbetsformer som stärker barnfamiljers nätverk, 
erbjuda föräldrautbildning och samordna stöd till barnfamiljer. Goda samordningsvinster 
skapas för föräldrar och en lättillgänglighet erbjuds.  
 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse Familjecentralen 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Godkänna verksamhetsberättelse Familjecentralen 2021 enligt bilaga 
 

Beslutet ska skickas till 
Lena Duvander, Bitr rektor Kroppaskolan 
Erik Rådberg, Rektor Kroppaskolan 
Annelie Izindre, Skolchef 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-03-24 
Diarienummer 
KS/2022:16 

Handläggare:  
Ewa Sundberg 
Enhetschef IFO vuxen 
 
Revidering av riktlinjer ekonomiskt bistånd 2022 
Diarienummer: KS/2022:16 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgen fortsätter löpande att utveckla riktlinjerna för försörjningsstöd. 
Riktlinjerna behöver revideras varje år med hänsyn till ny norm, nya hyresnivåer, nya lagar 
och föreskrifter med mera. I samband med de årliga revideringarna så kan även fortsatt 
översyn av riktlinjerna i sin helhet ske.  
 
Härmed lämnas förslag till en ny, reviderad upplaga av riktlinjer ekonomiskt bistånd för 
Storfors kommun år 2022.  
 
De revideringar som har gjorts handlar bland annat om: 

 Förtydligande och tillägg i kapitlet om barnperspektivet  
 Förtydligande och tillägg i kapitlet gällande hembesök som ett led i utredningen.  
 Uppdatering av högsta godtagbara boendekostnad för 2022. 
 Tillägg gällande massflyktsdirektivet och bistånd till asylsökande 
 Uppdatering av belopp för riksnorm 2022 

 
Observera att vissa grammatiska korrigeringar eller formuleringar som syftar till att förtydliga 
något kan ha lagts till eller tagits bort utan att ha färgmarkerats.  

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd år 2022 
 Riktlinjer ekonomiskt bistånd år 2021 med färgmarkeringar.  

I detta underlag finns färgmarkerat de förändringar som har gjorts i förslag till 
riktlinjer för ekonomiskt bistånd år 2022. 

 
Stycken/text markerade med rött är reviderad/ny text. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Anta Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2022 
 

Beslutet ska skickas till 
Ewa Sundberg, Enhetschef IFO vuxen 
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Riktlinjernas syfte och tillämpning  
Förutsättningarna för kommunens arbete med försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd 
regleras i Socialtjänstlagen (2001:453). Som komplement till SoL (Socialtjänstlagen) har 
Socialstyrelsen publicerat Allmänna råd (SOSFS 2013:1) och Ekonomiskt bistånd - Handbok 
för socialtjänsten (2013). Socialstyrelsens handbok innehåller hänvisningar till 
socialtjänstlagens förarbeten, rättsfallsreferat, beslut från JO (Justitieombudsmannen) samt 
praktiska råd och exempel. Detta ska ge stöd och vägledning i arbetet med ekonomiskt 
bistånd. Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd ska medverka till att alla sökande så långt det är 
möjligt skall få sina ansökningar behandlade efter lika bedömningsgrunder.  
 
Riktlinjerna beskriver vanligt förekommande situationer och behov samt vissa undantag. En 
individuell behovsprövning skall alltid göras i det enskilda fallet och frånsteg från riktlinjerna 
kan göras om det föreligger särskilda skäl.  

1. Grundläggande lagstiftning  
Socialtjänstens övergripande uppgift  
De övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänstens verksamhet 
uttrycks i den s.k. portalparagrafen, 1 kap. 1 § Socialtjänstlagen, (SoL). Där fastslås att:  
”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas  
– ekonomiska och sociala trygghet,  
– jämlikhet i levnadsvillkor,  
– aktiva deltagande i samhällslivet.  
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.”  

1.1 Rätten till bistånd (4 kap. SoL):    
1 §  
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 
rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i 
övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska 
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.  

Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första 
stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl 
har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den 
enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas 
så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

2 § 
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Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det.  
 
3 § 
Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för:  
 
1. Livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt 

dagstidning och telefon. 

2. Boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, medlemskap i fackförening och 

arbetslöshetskassa.  

Skäliga kostnader enligt 1 stycket ska i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver 
beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella 
prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns 
särskilda skäl, ska socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden 
får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för 
detta.  
 
4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid ska delta i av 
nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har 
kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska syfta till att 
utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka 
den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en 
fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella 
önskemål och förutsättningar. 

Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. 

5 § Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 § SoL, får fortsatt försörjningsstöd 
vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från 
praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten.  
 
6 § Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet enligt 4 § SoL ska 
därvid inte anses som arbetstagare. I den utsträckning den enskilde utför uppgifter som 
stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete, 
ska han eller hon dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap 1-9 §§, 3 kap 1-4 
§§ och 6-13 §§, 4 kap 1-4 §§ och 8-10 §§ samt 7-9 kap arbetsmiljölagen (1977:1160) och av 
bestämmelserna om arbetsskadeförsäkring i socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1284). 

1.2 Utgångspunkt och förutsättningar  
Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät. Det ska vara ett komplement till 
socialförsäkringarna och ge hjälp när generella stödformer är inte räcker till eller inte kan 
lämnas. Biståndets uppgift är att träda in tillfälligt vid korta perioder av försörjningsproblem 
och är utformat därefter.  
Genom det ekonomiska biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. I 
förarbeten till Socialtjänstlagen sägs att nivån inte ska överstiga vad en låginkomsttagare på 
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orten i allmänhet har råd att kosta på sig. Vad som är skäliga kostnader för de dagliga 
levnadsomkostnaderna inom ramen för riksnormen regleras av socialtjänstförordningen efter 
beslut av regeringen. Vad som kan anses vara skälig levnadsnivå utöver riksnormen anges i 
lagen och i riktlinjer. Det gäller både kostnader inom ramen för försörjningsstöd och för 
ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt. 
 
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 
rätt till bistånd gällande sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom 
biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hens 
resurser att leva ett självständigt liv. Den enskilde har alltid ett eget ansvar för att klara sin 
försörjning och sin livsföring. Om den enskilde inte klarar att ta sig ur sitt 
försörjningsberoende, ska socialtjänsten ge socialt stöd och behandling.   

1.3 Grundläggande principer 

Helhetssyn och individuell bedömning 
Helhetssyn handlar i första hand om ett synsätt och innebär bland annat att se människor i 
hela deras livssammanhang och beakta olika aspekter av deras liv.  
 
Till skillnad från de flesta andra svenska bidragssystem bygger rätten till ekonomiskt bistånd 
enligt socialtjänstlagen ytterst på en individuell behovsbedömning. Socialtjänstlagen 
förutsätter därför att det i varje enskilt fall görs en individuell bedömning av hjälpbehovet och 
omfattningen av det. Bedömningen ska präglas av ett helhetsperspektiv på den enskildes eller 
hushållets totala situation.  
 
Den enskilde ska efter förmåga bidra till sin försörjning och den som kan arbeta är skyldig att 
söka arbete. Varje enskilt ärende förutsätter en individuell behovsbedömning, som ska utgå 
från den enskildes egna förutsättningar att klara ett visst arbete. Det är alltså inte meningen att 
biståndet ska vara kravlöst, men kraven måste individualiseras. Det är inte bara den enskildes 
problem som ska individualiseras utan det är bemötande, arbetssätt och insatser som ska vara 
individuellt utformade. 

Delaktighet: Frivillighet och självbestämmande  
Av socialtjänstlagens portalparagraf framgår det att socialtjänstens verksamhet ska bygga på 
respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Enligt 3 kap. 5 § SoL ska 
insatserna för den enskilde utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne. 
Den enskilde ska vara delaktig i insatserna och ges möjlighet till att aktivt medverka i och 
påverka planeringen av sin egen framtid. Att göra den enskilde delaktig i sin egen 
förändringsprocess är en grundläggande uppgift i socialtjänstens arbete.  

God kvalitet  
I Socialtjänstlagens 3 kap 3§ står att socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet och 
utföras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Det står även att verksamhetens 
kvalitet ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 
Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete i verksamhet enligt SoL, LSS, hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen 
(SOSFS 2011:9). Socialtjänsten ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 
förbättra verksamheten med stöd av ledningssystemet.   
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Varje år tar Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fram 
öppna jämförelser bland annat gällande ekonomiskt bistånd. Syftet med de öppna 
jämförelserna är att främja en god kvalitet i verksamheterna, för den enskilde.  

Lex Sarah  
Bestämmelserna om Lex Sarah står i 14kap 3§ SoL. Där framgår att personal inom 
socialtjänsten är skyldiga att rapportera missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande 
i verksamheten. 

Samverkan  
Om den enskilde behöver insatser från andra samhällsorgan, ska socialnämnden samverka 
med dem enligt 3kap 5§ SoL. Huvudregeln är att det då måste finnas ett samtycke från den 
enskilde, till samarbete och informationsöverföring. 

1.4 Uppdrag 

Två uppdrag – självförsörjning och försörjning 
Socialtjänstens bistånd ska, som tidigare nämnts, utformas så att det stärker den enskildes 
resurser att leva ett självständigt liv. Förarbetena till socialtjänstlagen (prop. 1979/80:1, bl.a. 
s. 186–187 och prop. 1996/97:124, bl.a. s. 62) betonar att socialtjänstens insatser måste 
utformas på ett sådant sätt att den enskilde så snart som möjligt kan klara sin egen försörjning. 
Insatserna ska inte bara syfta till att avhjälpa det aktuella behovet utan även underlätta för den 
enskilde att i framtiden själv klara sin försörjning och sin livsföring i övrigt. Socialtjänstens 
skyldighet att arbeta på detta sätt framgår också av 1 kap. 1 § och 4 kap. 1 § SoL. 
 
Lagstiftaren har med andra ord gett socialtjänsten två uppdrag; Huvuduppgiften eller målet är 
att hjälpa den enskilde så att han eller hon kan klara sig utan ekonomiskt bistånd – hjälp till 
självförsörjning. I väntan på att detta blir möjligt har den enskilde rätt till ekonomiskt bistånd 
– hjälp med försörjningen – under vissa förutsättningar och efter en individuell 
behovsprövning.  
 
Socialtjänsten behöver därmed ha två fokus i kontakterna med den enskilde: dels den 
ekonomiska situationen, dels vilka insatser som behövs i övrigt. Om den enskildes behov av 
bistånd är tillfälligt räcker det naturligtvis med att utreda den ekonomiska situationen. 
Det är viktigt att socialtjänsten utvecklar metoder som underlättar för den enskilde att göra 
något åt orsaken till sitt biståndsbehov. Människor som söker sig till socialtjänsten för att de 
inte klarar sin försörjning har rätt att få sådan hjälp att de på sikt kan klara sig utan 
ekonomiskt bistånd. Det kan till Socialtjänstens uppgift exempel handla om hjälp att hitta 
arbete eller hjälp med hushållsekonomisk rådgivning. 
 
Det är också viktigt att framhålla att självförsörjning inte alltid är detsamma som försörjning 
genom arbete. Alla människor kan inte försörja sig genom förvärvsarbete. I sådana situationer 
måste socialtjänsten tillsammans med den enskilde försöka hitta andra och långsiktiga 
lösningar på försörjningsproblemen, till exempel via någon ersättning från socialförsäkringen. 
Socialtjänstens huvudsakliga uppgift är följaktligen att bidra till att hitta långsiktiga lösningar 
på människors försörjningsproblem. 

1.5 Barnperspektivet  
När åtgärder rör barn ska det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn 
avses varje människa under 18 år (1 kap 2 § SoL). 
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Bestämmelsen i Socialtjänstlagen och barnkonventionen syftar bl.a. till att stärka barnets 
ställning inom socialtjänsten. Barnperspektivet innebär att barnets situation ska 
uppmärksammas inom hela socialtjänstens verksamhetsområde. I syfte att ha ett 
barnperspektiv vid handläggningen av ekonomiskt bistånd så ska barnets bästa alltid beaktas, 
utredas och redovisas.  
 
Hur stor vikt som ska läggas vid barnens situation måste bedömas i varje enskilt ärende. Att 
ha ett barnperspektiv innebär inte att alla ansökningar som rör barn måste beviljas. Det 
viktigaste är att göra barnet synligt i utredningen. I andra fall kan barnperspektivet innebära 
att familjen ska beviljas extra ekonomiskt bistånd för något som barnet behöver för sitt liv och 
sin utveckling. Att ha ett barnperspektiv i handläggningen av ekonomiskt bistånd handlar inte 
bara om pengar utan kan även innefatta andra åtgärder, t.ex. att föräldrarna får insatser som 
syftar till att de ska bli självförsörjande. 
 
I socialtjänstens uppdrag ingår att synliggöra och ta hänsyn till barns situation med särskilt 
fokus på familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Att fokusera på barnen i familjer med 
långvarigt försörjningsstöd handlar inte på något sätt om att föräldrar med knapp ekonomi 
skulle vara sämre som föräldrar. Däremot är de föräldrar under svårare omständigheter. 
Studier visar att barn som växer upp i familjer som uppburit ekonomiskt bistånd löper tre 
gånger högre risk än andra att behöva ekonomiskt bistånd i vuxen ålder.  
 
Barnperspektiv kan betyda två saker. Att se något ur barnens synvinkel – med barnens ögon – 
eller att de vuxna har barnet i sin synvinkel och dess behov i fokus. Socialtjänsten behöver 
innefatta båda betydelserna även om principen att ha barnets behov i fokus måste vara 
överordnad.  

Hembesök utifrån barnperspektivet 
Ett hembesök kan ge en bra bild av familjens situation i förhållande till ekonomin och också 
vara ett bra tillfälle att prata om hur de ekonomiska villkoren påverkar barnen. Det ger 
dessutom en möjlighet att skapa sig en konkret bild av hemmiljön för att lättare kunna 
bedöma vilket bistånd familjen behöver. Ett hembesök kan också vara ett sätt att säkerställa 
att familjen verkligen bor på den adress de har uppgivit och att barnen har det bra materiellt. 
Det är viktigt att tänka på att hembesök endast får genomföras med den enskildes, dvs 
vårdnadshavares, samtycke.  
 
För mer information om hembesök, se rubrik ”5.7 Hembesök som ett led i utredningen”  

Barnkonsekvensanalys  
En barnkonsekvensanalys innebär att man utreder och dokumenterar vilka konsekvenser ett 
beslut får för barn. Barnkonsekvensanalyser i alla beslut som rör barn är en modell som 
rekommenderas av FNs barnkommitté. Det räcker inte att skriva ”med hänsyn till 
barnperspektivet”; det måste finnas en tydlig motivering till varför just detta beslut gynnar 
eller påverkar barnet.  

Anmäla oro för barn 
Enligt 14 kap. 1 § SoL är alla som arbetar inom t.ex. Socialtjänsten skyldiga att genast anmäla 
till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far 
illa. Skyldigheten bryter sekretessen mellan myndigheterna med stöd av 10 kap. 28 § OSL. 
Orosanmälan görs skriftligt till Socialtjänstens enhet barn och unga. Socialnämnden utreder 
därefter allvaret i barnets situation. 
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Se även Socialstyrelsens ”Anmäla oro för barn - stöd för anmälningsskyldiga och andra 
anmälare”. 

2. Handläggningsrutiner  
Bosättningskommunen skall ansvara för stöd- och hjälpinsatser till den enskilde oavsett om 
hen vistas i bosättningskommunen eller tillfälligt i en annan kommun. 
Bosättningskommunens ansvar innebär att utreda behovet av, besluta om, verkställa samt 
finansiera de stöd- och hjälpinsatser som den enskilde behöver. Med bosättningskommun 
avses enligt 2 a kap 3 § 1 SoL den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt. Den 
kommun som den enskilde är stadigvarande bosatt i är i de allra flesta fall också den kommun 
där han eller hon är eller borde vara folkbokförd enligt folkbokföringsreglerna (se bland annat 
12 § folkbokföringslagen (1999:481)). I de allra flesta fall är vistelsekommunen och 
bosättningskommunen en och samma kommun. Om den enskilde saknar stadigvarande bostad 
ska den kommun till vilken han eller hon har sin starkaste anknytning anses vara 
bosättningskommun (2 a kap 3 § 3 SoL). Det kan till exempel gälla personer som är hemlösa 
eller som flyttar mellan tillfälliga boenden. De ska anses bosatta i den kommun till vilken de 
har starkast anknytning även om de inte är folkbokförda i den kommunen. Det kan även gälla 
för ett barn som bor växelvis hos vårdnadshavare som bor i olika kommuner. Även vid denna 
bedömning kan ledning hämtas från praxis i anslutning till 12 § folkbokföringslagen. 
Grundprincipen om vistelsekommunens yttersta ansvar kvarstår. Det yttersta ansvaret innebär 
att den enskilde alltid ska kunna garanteras omedelbar hjälp oavsett i vilken kommun hen 
befinner sig i när behovet av hjälp uppstår (2 a kap 1 §). Regeringsrätten har gjort 
bedömningen att en person som vid ansökan inte kunde anses ha sitt egentliga bo och hemvist 
i den aktuella kommunen inte var berättigad till bistånd i annat än en akut nödsituation. (Se 
RÅ 1995 ref. 70) Vid ansökan om ekonomiskt bistånd är det viktigt att de uppgifter som den 
sökande lämnar i sin ansökan kontrolleras. Godkännande av olika kontroller sker i huvudsak 
genom att den sökande undertecknat biståndsansökan.  
Ett villkor för att bistånd ska kunna beviljas är att sökandens behov inte kan tillgodoses på 
annat sätt. Därför ska beslut om försörjningsstöd alltid föregås av en ekonomisk utredning och 
individuell inkomstprövning. 
 
Alla insatser ska utformas så att de skapar förutsättningar för den enskilde att utveckla sina 
resurser och leva ett självständigt liv. Alla klienter skall ha en individuell plan som innehåller 
mål, ansvarsfördelning och uppföljning.  
 
Handläggare som fattar beslut om ekonomiskt bistånd arbetar enligt antagen 
delegationsordning i Storfors kommun.  

3. Hushållstyper 
Vilka ingår i ett hushåll  
Som medlemmar i hushållet bör räknas  
• makar,  
• registrerade partner enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap,  
• sambor enligt sambolagen (2003:376) och  
• barn och ungdomar under 21 år som föräldrarna är underhållsskyldiga för.  
 
Kostnaderna för en vuxen person som ingår i en hushållsgemenskap med en eller flera andra 
personer som inte kan betraktas som sambor, blir lägre än om han eller hon bor ensam. Det 
inkluderar vuxna barn som bor kvar hemma Därför beräknas normen i dessa fall som den 
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personliga kostnaden för ensamstående samt dennes andel av hela hushållets gemensamma 
hushållskostnader.  
 
Barn och ungdomar ska räknas som medlemmar i hushåll, både där de stadigvarande bor och 
där de vistas under umgängestid. Kostnaden ska beräknas efter de antal dagar 
barnet/ungdomen vistas hos respektive förälder.  

3.1 Gifta men inte sammanboende  
Gifta makar är enligt lagstiftning försörjningspliktiga gentemot varandra. Försörjningsplikten 
kvarstår även om makarna har skilda hushåll. Prövningen av försörjningsstöd ska utgå från 
denna princip om ömsesidig försörjningsplikt. Den gemensamma inkomsten ligger till grund 
för bedömning av bistånd. Även under betänketid vid skilsmässa är makar 
försörjningspliktiga gentemot varandra och gemensamma barn oavsett hur man väljer att bo. 
Endast om det är uppenbart olämpligt att makarna har gemensam ekonomi eller då någon av 
makarna vägrar eller är oförmögen att ta sitt ansvar för resten av familjen ska principen om 
gemensam försörjningsplikt frångås. Undantag kan naturligtvis även göras vid akuta 
nödsituationer.  

3.2 Sammanboende med hushållsgemenskap  
Det finns två typer av sammanboende med hushållsgemenskap Den ena typen är vuxna som 
oavsett kön lever under äktenskapsliknande förhållanden. Mellan dessa gäller 
hushållsgemenskap som innebär ett ömsesidigt ansvar för alla kostnader i hushållet. En 
gemensam ansökan och bådas sammanräknade inkomster ska ligga till grund för beräkning av 
biståndsbehov. Det innebär till exempel att om bara den ene har inkomst får han eller hon stå 
också för sin sammanboendes kostnader så långt inkomsten räcker. Först därefter kan 
eventuellt kompletterande bistånd beviljas. Om man räknar separat på någon som lever i 
denna typ av hushållsgemenskap ska halva normen för makar/sammanboende användas och 
hälften av övriga gemensamma utgifter räknas in i månadsbehovet. Någon 
underhållsskyldighet i juridisk mening finns inte sammanboende emellan, men regeringsrätten 
har fastslagit att en sökande inte har rätt till bistånd om behovet kan tillgodoses av en 
sammanboende. Ovanstående gäller också för sammanboende med barn där inget av barnen är 
gemensamma. 

3.3 Inneboende  
För sökande som är inneboende räknas inte med hushållsgemenskap Dessa personer ska ha 
bistånd enligt vanlig norm för ensamstående. Om avtalet mellan hyresvärden och den 
inneboende innebär att vissa hushållsutgifter som till exempel telefon, förbrukningsvaror, 
ingår i hyran kan normen anpassas efter det.  

3.4 Underårig som bildat familj  
Förälder har kvar sitt försörjningsansvar för underårigt barn även om den underårige själv blir 
förälder. Föräldrarna har däremot inget försörjningsansvar för sitt barnbarn. Vid giftermål 
övertar partner försörjningsplikten för underårig eller gymnasiestuderande upp till 21 år. Om 
maken inte kan fullgöra sin försörjningsplikt (primär försörjningsplikt) har den underåriges 
föräldrar försörjningsplikt (sekundär försörjningsplikt).  

3.5 Hushåll där barn bor växelvis hos föräldrarna  
Om barnet eller barnen bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna ska halva barnbidraget 
räknas som inkomst och halva normen som utgift. Även övriga utgifter för barnet delas 
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mellan föräldrarna, exempelvis beviljas övrigt ekonomiskt bistånd med halva 
barnomsorgsavgiften, medicinkostnaden etc.  

4. Ersättningar  
4.1 Ersättningar som ska räknas som inkomst  
Följande slag av inkomster ska i sin helhet reducera biståndsbeloppet: 
 
• Arbetsinkomster efter preliminärt skatteavdrag  

• Sjukförsäkringsförmåner (t.ex. sjukpenning/sjukersättning/aktivitetsersättning) och 

föräldrapenning efter preliminärt skatteavdrag 

• Underhållsbidrag, underhållstöd  

• Pension efter preliminärt skatteavdrag 

• Arbetslöshetsersättning  

• Aktivitetsstöd  

• Bostadsbidrag, bostadstillägg, bostadstillägg för pensionärer 

• Omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning, handikappersättning (generell schabloniserad 

ersättning)  

• Studiestöd  

• Familjebidrag (vid militär grundutbildning)  

• Utryckningsbidrag (militär grundutbildning, kriminalvård)  

• Arvodesdel av familjehemsersättning eller annat arvode (efter skatteavdrag)  

• Skatteåterbäring  

• Avgångsvederlag 

• Försäkringsersättning/skadestånd (OBS! reducerar inte försörjningsstödet i de fall 
ersättningen avser särskilt ändamål som till exempel ersättning för läkarvård) 
  
• Räntor inklusive livränta från arbetsskadeförsäkring  

• Barnbidrag, studiebidrag och flerbarnstillägg  

• Extra försäkringsförmåner till exempel AGS (avtalsgruppsjukförsäkring), AMF 
(arbetsmarknadsförsäkring) eller STP/ITP (särskild tilläggspension/övriga avtalspensioner) 
  
• Äldreförsörjningsstöd  

• Eventuella övriga inkomster av jämförbar karaktär  

4.2 Ersättningar som inte ska räknas som inkomst  
• Handikappersättning (faktiska merkostnader)/merkostnadsersättning  

• Vårdbidrag (merkostnadsdelen)  
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• Omkostnadsdel familjehem/kontaktfamiljsersättning  

• Extra tillägg till studiestöd  

• Stipendier och fondmedel som är avsedda för ett visst ändamål  

• Ersättning till brottsoffer för sveda, värk, lyte och men. (Om ersättning för inkomstbortfall 
ingår kan det räknas med som inkomst)  
 
• Överskjutande skatt som tagits i anspråk av kronofogdemyndigheten  

• Pension som skulle betalats ut om förtida uttag inte hade gjorts  

• Barns inkomster från tillgångar som står under överförmyndarens kontroll när 
överförmyndaren inte ger sitt samtycke till uttag  

4.3 Arbetsinkomst för skolungdom 

1 a §  SoL Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 
§ 
   1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete, 
   2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 
år. 

Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig 
grundutbildning. 

Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av 1 § till den del de 
överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår enligt 2 kap. 6 och 7 §§  
socialförsäkringsbalken. Lag (2013:421). 

Barn kan aldrig vara underhållsskyldiga gentemot föräldrar och eventuella syskon. Däremot 
kan barns inkomster vid beräkning av familjens behov av inkomst användas för deras egen 
försörjning. Om en ungdom har inkomster så att hen kan försörja sig själv ska hen inte 
inräknas i familjens behov enligt norm.  

4.4 Sparade medel för vissa målgrupper  
Det finns ett par undantag från regeln att alla sparade medel ska nyttjas innan den enskilde har 
rätt till försörjningsstöd: Ålderspensionärer kan ha sparade medel upp till ett halvt basbelopp 
och barn under 18 år upp till 15 procent av basbeloppet utan att det påverkar rätten till 
ekonomiskt bistånd.  

4.5 Frånvaro anvisad sysselsättning AME etc. 
Grundregeln är att bistånd utgår för närvarodagar. Uppföljning och samverkan med 
klient och AME/praktikplats är viktig. För varje ogiltig frånvarodag (från t.ex. AME) 
görs avdrag med 1/21 av familjens totala biståndsbehov (norm plus godkända 
kostnader). Sökande har då inte gjort vad de kunnat för att själva tillgodose sitt behov. 
Frånvaroavdraget ska inte överstiga nettodagsbeloppet för de som har 
aktivitetsersättning. Vilket innebär max avdrag med 475 kronor per dag.  
 
Har sökande haft ogiltig frånvaro i mer än sju dagar sedan föregående 
närvarorapportering kan det finnas skäl för att helt avslå biståndsansökan. Vid 
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upprepade frånvaroavdrag ska hela försörjningsstödet avslås, det är då viktigt att man 
tydligt innan har informerat klienten om att hen riskerar att få helt avslag vid fortsatt 
ogiltig frånvaro med nästkommande ansökningar. Detta p.g.a. att sökande då inte kan 
anses ha gjort vad på hen ankommer för att rätt till bistånd skall anses föreligga. 
Självklart ska frånvaron vara utredd och dokumenterad så att det tydligt framgår att 
frånvaron bedöms som ogiltig.   
 
Vid avdrag eller avslag p.g.a. ogiltig frånvaro fattas beslut som, helt eller delvis, går 
sökande emot. Av det följer att beslutet är överklagningsbart, vilket innebär att sökande 
skall erhålla en besvärshänvisning med information om hur hen kan överklaga 
socialnämndens beslut 
 
Vid frånvaro på grund av sjukdom gäller samma regler som för arbetstagare på den 
reguljära arbetsmarknaden.  
 
Grundprincipen är att den som är arbetslös och deltar i en arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd, läser på SFI eller har annan sysselsättning ska delta i aktiviteten på heltid eller i 
den omfattning som avtalats.  
 
Om man är arbetslös och deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, läser på SFI eller 
har annan ersättning kan man ha rätt till ledighet under sommarperioden (juni, juli, 
augusti) Har man följt sin planering i insatsen genereras en semesterdag per månad, 
max 12 dagar per år. Ledigheten ska ske i samråd med socialsekreterare på 
försörjningsstöd och den verksamhet klienten befinner sig i. Ledigheten ska anpassas 
utifrån verksamheten och planeras på sådant sätt så att den i möjligaste mån inte 
inkräktar på personens sysselsättning. Vid tillfällen som en verksamhet stänger, t.ex. 
under semesterperiod, så bör annan planering ses över så att klienten ändå kan 
bedömas göra den hen kan för att närma sig självförsörjning utifrån sina 
förutsättningar.  
 
Vid övrig frånvaro görs alltid individuella bedömningar.  

4.6 Jobbstimulans  
Jobbstimulansen (Prop. 2012/13:94) är en särskild beräkningsregel för inkomster av 
anställning och regleras i 4 kap. 1 b § SoL. Den innebär att 25 % av nettoinkomst av 
anställning under vissa förhållanden inte ska beaktas vid prövningen av ekonomiskt 
bistånd. 

5. Kontroller  
För att handläggare skall kunna avgöra om en enskild har rätt till ekonomiskt bistånd behövs 
ett underlag för bedömning och beräkning. Om en enskild trots särskild begäran inte förser 
handläggaren med det underlag som behövs eller motsätter sig att handläggaren tar 
nödvändiga kontakter, bör i regel avslag ges.  

5.1 Inkomster och utgifter  
Kostnader i form av hyra och andra utgifter samt uppgifter om lön och andra inkomster ska 
alltid verifieras av den bidragssökande. Kompletterande uppgifter begärs med ett sista 
svarsdatum. Om begärda uppgifter inte inkommer kan utredningen inte slutföras och ansökan 
avslås.  
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5.2 Beräkningsperiod  
Vid nybesök ska de två närmast föregående månadernas inkomster redovisas, liksom 
innevarande månads inkomst (sammanlagt 3 månader). Till grund för beslut bör i regel enbart 
de inkomster medräknas som hushållet hade kalendermånaden före den månad som 
beräkningen avser. Inkomstförfrågan ska dock alltså göras för ytterligare en månad bakåt i 
tiden eftersom även dessa inkomster kan komma att räknas med om de är mycket höga eller 
avsedda för en viss längre tidsperiod, som till exempel ett avgångsvederlag.  
 
Tidigare inkomster kan också komma att medräknas om omständigheterna i det enskilda fallet 
är sådana att det kan anses ha varit den sökandes ansvar att planera sin ekonomi på så sätt att 
tidigare överskott sparats. (Jämför RÅ 1997 ref. 2 samt RÅ 1994 ref. 50)  

5.3 Kontroll via SSBTEK (Sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd) 
Kontroll sker via SSBTEK genom verksamhetssystemet. Där framgår inkomstuppgifter från 
statliga myndigheter och organisationer. Kontroller görs vid nybesök samt löpande. Via 
SSBTEK erhålls uppgifter om inkomster i form av till exempel sjukpenning, samt vissa 
ersättningar som beviljas genom Arbetsförmedlingen såsom till exempel aktivitetsstöd, 
aktivitetsersättning. Information om att denna kontroll görs ska meddelas till varje ny 
besökare. Kontroll mot SSBTEK görs först efter det att ansökan inlämnats och innebär inte att 
klientens egen uppgift kan utelämnas.  

5.4 Bilregistret och fastighetsregistret  
Kontroll avseende eventuellt innehav av bil samt fastighet ska ske både vid nybesök och därefter 
regelbundet.    

5.5 Löneavdrag  
Bidragsgrundande inkomst är utbetald nettolön/förmån. Eventuella löneavdrag gällande exempelvis 
underhåll, datorinköp, kost, förskott, införsel, kvarskatt läggs till inkomsten under förutsättning att den 
enskilde själv kunnat styra avdraget. Kontroll hos Kronofogden kan göras vid behov i syfte att ta reda 
på om den enskilde har rätt förbehållsbelopp.  

5.6 Övriga kontroller  
De vanligaste nödvändiga kontrollerna är identitet, civilstånd, tillgångar, arbetssökande, 
medborgarskap och uppehållstillstånd. Det är dock den individuella ansökan som blir 
avgörande för om ytterligare kontroller blir nödvändiga för utredningen. 

5.7 Hembesök som ett led i utredningen 
Hembesök är ett utredningsmedel som inte får tillgripas utan vidare och som måste hanteras 
med stor försiktighet. I vissa fall kan det finnas ett befogat intresse av att göra hembesök för 
att bilda sig en uppfattning om den enskildes rätt till bistånd. En förutsättning för hembesök är 
att den enskilde samtycker till besöket. Utan ett samtycke kan ett hembesök i utredningssyfte 
inte genomföras. Det betyder i klartext att hembesöket inte får vara påtvingat. Gränsfall kan 
uppkomma då nämnden – vilket den bör göra – försöker förklara för sökanden vilka 
konsekvenserna kan bli om hen inte vill medverka på det sätt som nämnden anser önskvärt för 
att utredningen ska bli fullödig.  
 
Hembesök kan vara befogat i ärenden där det finns oklarheter kring samboskap, 
hushållsgemenskap eller om personen bor inneboende. Om en sökande frekvent ansöker om 
akut bistånd till mat kan det finnas skäl att genomföra ett hembesök för att få bekräftat att det 
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saknas mat i hushållet. Detta är dock inget som bör tillämpas vid en enstaka ansökan om akut 
bistånd till mat. JO har i flera beslut uttalat kritik mot socialtjänsten bla för att genomföra 
rutinmässiga hembesök hos alla som ansöker om ekonomiskt bistånd, för att göra oanmälda 
hembesök, för sättet att undersöka en persons bostad och för att göra hembesök i syfte att 
utreda misstänkt bidragsbrott. 
 
För mer information om hembesök med hänvisning till barnperspektivet, se rubrik ”1.5 
Barnperspektivet”  

6. Tillgångar  
Om den sökande har lätt realiserbara tillgångar ska dessa normalt realiseras och nyttjas först, 
eftersom det är ett sätt för den sökande att på egen hand tillgodose sina behov, eller minska 
ner på biståndsbehovet.  

6.1 Sparade medel  
Huvudregeln är att vid nyansökan ska sparade medel användas innan bistånd kan bli aktuellt.  
Försörjningsstödet bygger på att hushållet ska kunna planeras på längre sikt. Konstruktionen 
innebär att ett visst sparande till, till exempel inköp av kläder etc. förutsätts. I fall då bistånd 
utgår löpande måste därför ett visst sparande accepteras vid prövningen.  
 
Om sökande haft inkomster överstigande biståndsnormen tidigare och därav sparat medel, 
föreligger ingen rätt till bistånd. Det samlade sparandet ska alltid tas i anspråk vid ansökan om 
extra bistånd till kostnader som redan täckts av bistånd inom försörjningsstödets ram. 

6.2 Bilinnehav  
Bil och andra fordon (till exempel båt, motorcykel) representerar en tillgång som genom att 
säljas kan avhjälpa bidragsbehovet. Fordonsinnehav accepteras därför oftast inte.  
Socialtjänsten måste i sin bedömning bland annat ta hänsyn till det som sägs i 1 kap. 1 § och 4 
kap. 1 § SoL: socialtjänstens uppgift är att utforma biståndet så att det hjälper människor att 
leva ett självständigt liv och att bidra till att hitta långsiktiga lösningar på människors 
försörjningsproblem. Det innebär inte generellt att den enskilde har rätt till bistånd för 
bilkostnader om han eller hon väljer att bosätta sig eller bo kvar på en plats där tillgång till bil 
är praktiskt nödvändigt.  
I det enskilda fallet måste socialtjänsten exempelvis ta hänsyn till möjligheterna att minska 
eller eliminera behovet av bilresor genom att byta bostad. Men om det finns särskilda skäl kan 
den enskilde beviljas bistånd under en övergångsperiod (RÅ 1989 ref 99). 
Innehav av bil bör inte vara ett hinder, om den enskilde måste ha bil 

 i sitt arbete 
 för att kunna ta sig till och från sin dagliga sysselsättning, t.ex. därför att allmänna 

kommunikationsmedel inte har rimlig turtäthet eller finns inom rimligt avstånd från 
bostaden 

 för att skjutsa barnet eller barnen till förskoleverksamhet 
  av medicinska eller sociala skäl, t.ex. för att ett barn ska kunna umgås med sin 

förälder eller  
 för att hen riskerar att bli utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående  
 

Även i ovanstående fall ska bedömning göras restriktivt.  
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Socialnämnden bör i vissa fall kunna aktualisera byte till en billigare bil, om bilens värde är 
högre än ett basbelopp. Denna summa ska ses som ett riktmärke som i någon mån garanterar 
att bilen håller en viss kvalitet. Socialstyrelsen har inte tagit ställning till vilket värde en bil 
kan få ha utan att räknas som en realiserbar tillgång. Av rättspraxis framgår dock att fordon, 
trots låga värden, ansetts vara realiserbara tillgångar.  
 
Om den enskilde på grund av funktionsnedsättning har en specialanpassad bil, bör denna, 
oavsett värde, inte räknas som en tillgång.  
 
Som fordonsägare betraktas den som är registrerad ägare, Om bilen överlåtes till annan räknas 
överlåtelsesumman som inkomst, under förutsättning att den är rimlig i förhållande till bilens 
värde. Värderingsbevis kan infordras.  
 
Skälig rådrumstid, dock högst lämpligen en månad, bör tillämpas vid försäljning av bil.  

6.3 Fastigheter och andra realiserbara tillgångar  
Grundprincipen är att den sökande ska realisera sina tillgångar innan rätt till bistånd 
föreligger.  
Det kan till exempel handla om aktier, försäljning av en fritidsfastighet, värdefull konst, 
antikviteter med mera som inte kan hänföras till kategorin bruksföremål.  
 
Efter individuell prövning kan undantag göras om biståndsbehovet bedöms som mycket 
kortvarigt (aldrig mer än tre månader) och om det finns andra särskilda skäl.  
 
Egen fastighet – bostadsrätt  
En villa eller en bostadsrätt ska betraktas som realiserbar tillgång om en försäljning bedöms 
kunna ge ett intäktsöverskott som motiverar åtgärden och det finns möjlighet att ordna annat 
boende.  
 
Fritidshus eller andra realiserbara tillgångar  
Vid innehav av fritidshus bör bistånd i princip inte beviljas. Vid avyttring av värdeföremål 
måste rimligt rådrum godtas. Med längre rådrumstid än tre månader ska dock särskilda skäl 
föreligga.  

7. Normberäkning  
För att beräkna det totala behovet av ekonomiskt bistånd ska en normberäkning göras. 
Hushållets försörjningsstödsbehov framkommer genom att normens grundbelopp, riksnormen 
och eventuella tilläggsbelopp, samt vid behov skäliga faktiska kostnader, läggs samman. För 
att få fram biståndsbehovet avräknas sedan samtliga inkomster och realiserbara tillgångar som 
den sökande förfogar över. 

8. Dokumentation, upprättande av individuell plan och 
beslut  
Socialtjänsten har skyldighet att dokumentera sin verksamhet. Särskilt viktigt är det i 
samband med myndighetsutövning. Den enskilde ska hållas underrättad om den 
dokumentation som förs om honom eller henne och rätten att ta del av all dokumentation. Om 
den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig ska detta antecknas.  
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Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med 
honom eller henne. För genomförande av beslut krävs planering. I samtliga ärenden där 
försörjningsstöd beviljats ska det finnas en individuell plan som utformats tillsammans med 
klienten.  
 
Uppföljning av den individuella planen ska göras en gång per månad eller vid tidpunkt som 
framkommer i den individuella planen.  

8.1 Individuell plan, en övergripande plan  
En individuell plan är ett hjälpmedel som används för att få till stånd ett målinriktat arbete. 
Den används som en överenskommelse mellan den enskilde och handläggaren om hur ett 
visst problem ska lösas. Även om den enskilde inte fullföljer sin del av arbetsplanen kan hans 
ärende fortfarande prövas.  

8.2 Beslut  
Varje ansökan ska, efter utredning, avslutas med ett beslut där det klart ska framgå vad som 
begärts och vad som beviljas respektive avslås. Beslutet ska utformas som ett svar på 
framställan, vilket innebär att det ska framgå om ansökan är beviljad i sin helhet eller endast 
till någon del och i så fall vilken del. Även i den del ansökan avslås ska detta framgå av 
beslutet.  
 
Beslutsfattare beträffande ekonomiskt bistånd framgår av fastställd delegationsförteckning.  
Kopia av ekonomisk utredning och beslut med motivering skickas till sökande, vid avslag 
med möjlighet till förvaltningsbesvär, med besvärshänvisning. Originalhandlingarna sparas i 
ärendets akt.  

9. Försörjningsstöd – riksnormen  
Försörjningsstöd enligt 4 kap 3 §, 1 stycket, 1 punkten i Socialtjänstlagen beräknas enligt en 
och samma norm för hela riket, vilken anges i 2 kap 1 § socialtjänstförordningen. Normens 
nivå föreskrivs av regeringen på grundval av olika prisundersökningar rörande olika 
hushållstypers baskonsumtion. Kostnaderna får dock beräknas både högre och lägre än 
riksnormen om det finns särskilda skäl för detta.  
 
Fram till och med år 2011 har riksnormen varje år även fördelats på behovsposterna, men från 
och med år 2012 har Socialdepartementet beslutat att inte fördela riksnormen på 
behovsposterna. Detta lämnas alltså till kommunerna. Storfors kommun fortsätter med den 
procentuella fördelning som gjorts sedan tidigare. Viss korrigering har gjort för att stämma 
bättre överens med Konsumentverkets rekommendationer.   
 
Kostnadsberäkningarna återspeglar en skälig konsumtionsnivå, det vill säga, varken en 
miniminivå eller lyxnivå. Beloppen ska täcka kostnader för de produkter som behövs i ett 
hushåll för att man på ett tillfredsställande sätt ska kunna klara vardagens behov.  
 
Beräkningarna innehåller ett visst sparutrymme för inköp eller ersättning av 
sällanköpsprodukter, till exempel en cykel till barn eller dyrare klädesplagg. Det innebär alltså 
att man under en tid ska ha kunnat spara en del av beloppet i riksnormsposten för att kunna 
köpa sällanköpsprodukter. Riksnormens belopp är uppdelade på olika hushållstyper och 
åldersintervall.  
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I korthet baserar sig beloppen i riksnormen på följande:  
• Livsmedel: Kostnader för en näringsmässigt fullvärdig och varierad kost enligt 
Livsmedelsverkets näringsrekommendationer till frukost, lunch, middag och 2–3 mellanmål. 
Utgångspunkten är att man lagar all mat hemma.  
• Kläder och skor: Kostnader för vanliga kläder och skor för olika årstider och väder samt för 
vardag, fritid och något festligare tillfällen. Utgångspunkten är normalt slitage av kläder och 
skor. Även tillbehör som paraply, armbandsur och väskor.  
• Lek och fritid: Kostnader för vanliga fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus samt viss 
motion och kultur. Även en viss kostnad för mobiltelefon ingår.  
• Hygien: Kostnader för den personliga hygienen inklusive hårklippning och rakapparat, varor 
för skötsel av småsår med mera. Preventivmedel ingår inte.  
• Barn- och ungdomsförsäkring: Kostnader för premie för gruppförsäkring eller individuell 
försäkring som gäller för sjukdom och olycksfall.  
• Förbrukningsvaror: Kostnader för toalett- och hushållspapper, batterier och glödlampor, och 
för dagligvaror som behövs för vård och skötsel av bostaden och av kläder och skor, till 
exempel disk- och tvättmedel.  
• Dagstidning och telefon: Kostnader för helårsprenumeration av en dagstidning samt 
månads- och samtalsavgifter för telefonsamtal inom Sverige.  
 
De fem första posterna kallas personliga kostnader (livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, 
hygien, försäkring) och de två sista gemensamma hushållskostnader (förbrukningsvaror, 
dagstidning och telefon). Riksnormen för ett hushåll per månad utgör summan av de 
personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma 
hushållskostnaderna.  
 
Riksnormen anges som totalsummor för personliga kostnader och för gemensamma 
hushållskostnader i 2 kap. socialtjänstförordningen. Totalsummorna för de personliga 
kostnaderna är beräknade för barn och ungdomar i olika åldersgrupper och för vuxna 
ensamstående respektive samboende  

9.1 Förhöjning av normen  
Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl kan försörjningsstödet enligt norm beräknas till en 
högre nivå. Det gäller när någon har förhöjda kostnader för en eller flera av de budgetposter 
som ingår i riksnormen och om dessa kostnader inte täcks av annan ersättning som 
handikappersättning, vårdbidrag, omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning. Om den 
enskilde, till exempel på grund av funktionsnedsättning eller andra skäl har svårigheter att 
upprätthålla kontakten med andra människor eller delta i samhällslivet och därför har extra 
utgifter, för t.ex. telefon och tidningar eller fritidsaktiviteter, som inte täcks av annat särskilt 
stöd, kan förhöjning av normen vara skälig.  

9.2 Kosttillägg  
Förhöjda kostnader kan bero på till exempel behov av särskild kost. Skälet till behov av 
särskild kost ska alltid styrkas med läkarintyg. Det ska framgå av intyget hur länge läkarens 
bedömning gäller. Vid behov kan tillägg göras för fördyrad kost enligt Konsumentverkets 
beräkningar av förhöjda matkostnader. Om den sökande har väsentligt ökade matkostnader, 
ska möjligheten till handikappersättning/merkostnadsersättning undersökas. Vid vissa 
sjukdomar kan den sökande vara i behov av särskilt näringstillskott. I de fall näringstillskott 
är ordinerat av läkare kan normen höjas med merkostnaden om det inte står helt klart att 
näringstillskottet ersätter vanlig mat och inte innebär någon merkostnad.  
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9.3 Särskilda skäl att beräkna normen till en lägre nivå 
Vid följande situationer kan det finnas särskilda skäl att beräkna normen till en lägre nivå: 
akut nöd, kortare vistelser i kommunen, reducerade kostnader i samband med exempelvis 
heldygnsvård samt när det är uppenbart att biståndet inte används till vad det är avsett för, 
t.ex. vid aktivt missbruk. 

Akut bistånd (till exempel matpengar och medicin) 
Med hänvisning till kommunens yttersta ansvar enligt 2 kap. 1 § SoL och 2 a kap. 1 § ska en 
så kallad nödprövning göras om sökande hävdar att en nödsituation föreligger. Ekonomiskt 
bistånd till akuta behov för uppehället kan beviljas efter en individuell prövning. Vid 
bedömning av rätt till akut bistånd i form av uppehälle utöver norm så ska en restriktiv linje 
hållas. 
 
Information ska lämnas till den sökande om det egna ansvaret att planera sin ekonomi för att 
undvika att en nödsituation uppstår samt att bedömningen vid återkommande begäran kan bli 
restriktiv. 
 
Vid förlust eller stöld så ska sökande i första hand hänvisas till sitt försäkringsbolag. Här är 
det viktigt att informera om och väga in den sökandes ansvar att förvara sina tillgångar på ett 
betryggande sätt. 
 
Barnfamiljer i behov av akut ekonomiskt bistånd ska särskilt uppmärksammas. Om behovet 
av akut bistånd är upprepat och det finns barn med i hushållet ska det övervägas om behovet 
kan vara ett uttryck för att det kan finnas anledning till oro för barnens hälsa och utveckling. 
Bedömning ska göras i samråd med enhetschef.  
 
Handläggare kan bevilja matpengar under utredningstid vid nyansökan. 

Missbruk 
Enligt SoL 4 kap. 3 § får nämnden i enskilda fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå om 
det finns särskilda skäl till detta. Det kan ”(…) vara uppenbart att den enskilde inte har vissa 
kostnader som ingår i riksnormen. Det kan t.ex. gälla en missbrukare som uppenbart inte 
använder biståndet till vad det är avsett för.”. (prop. 1996/97:124 s.170). 

10. Försörjningsstöd – skäliga kostnader utanför 
riksnormen  
Försörjningsstöd enligt 4 kap 3 §, 1 stycket, 2 punkten, SoL består av skäliga kostnader för 
utgifter inom dessa fem olika poster: 
– boende  
– hushållsel  
– hemförsäkring  
– arbetsresor  
– avgift till fackförening och arbetslöshetskassa  
 
Skäliga faktiska kostnader vid behov ska alltid verifieras förutom i de fall räkningarna betalas 
direkt av socialförvaltningen. När det gäller hyreskostnader bör föregående månads betalda 
hyra verifieras.  
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10.1 Boende  
Att ha ett boende är en förutsättning att tillvaron i övrigt ska fungera. Trots detta finns ingen 
lagstadgad generell rätt till bostad. I första hand är det den enskildes ansvar att planera för sitt 
liv både gällande ekonomi och bostad.  
 
Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är skälig boendekostnad bör vara vad en 
låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Kostnaden bör även relateras 
till hyresnivån hos allmännyttiga bostadsföretag eller andra större bostadsföretag på orten. 
(SOSFS 2013:1) 
 
Boendekostnaderna ska vara skäliga i förhållande till antalet personer i hushållet. 
Allmännyttans kvadratmeter ska vara vägledande vid bedömning av rimlig boendekostnad i 
kommunen. Det enskilda hushållet ska i möjligaste mån söka påverka sin boendekostnad så 
att hushållet kan bli självförsörjande. En utgångspunkt för bedömning av bostadens lämpliga 
storlek är att äldre barn ska erhålla möjlighet till eget sovrum. Yngre barn bör kunna dela på 
sovrum. Gällande umgängesbarn och bostadens lämpliga storlek görs individuell prövning 
utifrån barnets ålder och familjens situation.  
 
Vid oklarheter kring boende bör ett hembesök göras. Det kan t.ex. vara när det finns 
oklarheter kring samboskap, om personen bor inneboende eller har andrahandskontrakt där 
skäligheten och riktigheten behöver utredas.  
 
Boendekostnader beräknade på faktiska kostnader vid Stiftelsen Björkåsen i Storfors 
kommun. Riktlinjerna är vägledande och skall inte betraktas som bindande i det enskilda 
fallet. I fråga om högre boendekostnader ska detta beslutas av enhetschef i samråd med 
socialsekreterare. 
 
Högsta godtagbara boendekostnad 2022 
               
Familjemedlemmar  
 

 
Högsta godtagbara kostnad  
 

 
Högsta godtagbara boyta - 
antal rum  
 

1-2 vuxen (ålder 18-25 år)  
 

3 887 kr  1 rum och kök  
 

1-2 vuxna (över 25 år)  
 

5 245 kr 2 rum och kök  
 

1-2 vuxna + 1-2 barn  

 
5 966 kr  3 rum och kök  

 

1-2 vuxna + 3-4 barn  
 

7 070 kr 4 rum och kök  
 

1-2 vuxna + 5 barn och flera  9 289 kr  4-5 rum och kök  
 

  

Hyresrätt  
Bistånd lämnas till faktisk bostadshyra i den mån bostadens yta och standard med hänsyn till 
familjens storlek, sammansättning, hälsotillstånd, förekomst av rörelsehinder och övriga 
föreliggande omständigheter kan anses som skälig. Nivån på boendekostnaderna i Storfors 
liksom faktisk tillgång på bostäder är andra faktorer som är väsentliga vid bedömning av 
vilken boendekostnad som skall accepteras.  
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Om behovet av försörjningsstöd kan antas bli kortvarigt (högst 4 månader) kan bistånd 
lämnas även i de fall bostadskostnaden bedöms som alltför hög. Vid långvarigt behov ska 
möjligheten att byta bostad undersökas. Hänsyn ska då tas till barnets situation med tanke på 
skolgång och kamrater, om byte av bostad innebär byte av bostadsområde. Om familjen inte 
medverkar till detta, ska bistånd utgå endast till skälig bostadskostnad. Som en del i 
boendekostnaden räknas kabel TV:s basutbud.  
 
Observera vid beräkning av faktisk hyra, att kostnader för medlemskap i hyresgästförening 
och kostnader för parkeringsplats/garage kan vara inräknade i beloppet på hyresavin. Sådana 
kostnader ska normalt dras av. Förseningsavgift kan vara en godkänd utgift om orsaken att 
avgiften uppkommit härrör från socialförvaltningens handläggning i ärendet.  

Egen fastighet (bostadsrätt eller villa)  
När det gäller bedömning huruvida kostnad för bostadsrättslägenhet eller annan fastighet är 
skälig, ska kostnaden jämföras med skälig boendekostnad på orten.  
 
Bostadsrätt 
Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden för en 
bostadsrättslägenhet beakta månadsavgiften, uppvärmningskostnaden och räntekostnaden för 
lån som tagits för inköp och underhåll eller liknande av lägenheten. Nämnden bör även beakta 
om den enskilde har rätt till skattejämkning för räntekostnaden. 
 
Villa 
För att beräkna om bostadskostnaden är skälig, får man fram beräkningsunderlaget för 
biståndsprövningen genom att summera följande poster:  
– uppvärmning 
– vatten och avlopp 
– sophämtning 
– försäkring  
– tomträttsavgift  
– fastighetsskatt 
– räntekostnad för lån som tagits för inköp och underhåll eller liknande för fastigheten  
 
Således godtas ränte- och övriga kostnader under förutsättning att de ligger inom ramen för en 
skälig bostadskostnad. I detta sammanhang är det viktigt att bevaka att den enskilde tar 
tillvara möjligheten till skattejämkning för räntekostnaden och tomträttsavgäld. 
 
När det gäller amorteringar, så anses det inte rimligt att genom ekonomiskt bistånd bidra till 
den enskildes kapitalbildning. Istället ska den biståndssökande av banken begära uppskov 
med amorteringarna.  
 
Observera att i vissa fall finns lån som intecknats i fastigheten och använts för att skaffa 
kapitalvaror. Räntor på dessa lån ska inte räknas in. Vid lågt belånade fastigheter bör klienten 
uppmanas att undersöka möjligheten till ytterligare belåning av fastigheten för att på så sätt 
undanröja biståndsbehovet.  
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Andrahandskontrakt  
Det ska eftersträvas att andrahandskontrakt är godkända av hyresvärd. Det är dock inte ett 
krav för att få kostnaden medräknad utom i de fall då hushållet går miste om bostadsbidrag 
genom att hyra utan godkänt andrahandskontrakt. Det gäller barnfamiljer och personer 18-28 
år som genom bostadsbidrag kan tillgodose sitt behov helt eller delvis på annat sätt än genom 
försörjningsstöd. För andrahandsboende gäller beträffande skälig standard och kostnad, krav 
på flyttning med mera, samma regler som vid förstahandskontrakt. Begärd andrahandshyra 
ska accepteras om den är skälig utifrån den sökandes behov. Socialtjänsten har ingen rätt att 
utreda förstahandshyresgästens förhållanden. Är hyran högre än fastställd högsta godtagbara 
hyra och biståndsbehovet mer än kortvarigt, ska sökanden på samma sätt som vid 
förstahandskontrakt uppmanas sänka sina boendekostnader, om det inte finns skäl som talar 
emot.  

Följande gäller speciellt vid andrahandsboende 
• Den sökande ska vara folkbokförd på adressen.  
• Lägenhetsinnehavaren ska inte vara folkbokförd på samma adress. Är lägenhetsinnehavaren 
folkbokförd på samma adress utgår endast kostnad för halva hyran.  
• Skriftligt avtal mellan sökanden och förstahandshyresgästen ska uppvisas.  
 
Om dessa villkor inte kan uppfyllas måste en individuell bedömning göras utifrån den 
sökandes sociala situation och möjligheter att skaffa annat boende. Vid andrahandsuthyrning 
som inte är godkänt ska individen uppmanas att söka bostadsbidrag som inneboende. 

Inneboende 
Hyran för inneboende ska bedömas utifrån vad den sökande disponerar enligt uppvisat avtal 
med hyresvärden. Den faktiska hyran ska beviljas om den inte är oskälig. I normalfallet är 
1 500 kr per månad att beakta som skälig kostnad för inneboende. Vid bedömning av rätt till 
boendekostnaden ska det i utredningen anges vilken typ av boende som föreligger och hur 
boendekostnaden beräknats. De som lever i hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren bör 
inte räknas som inneboende.  

Hushållsgemenskap  
Här innefattas personer som lever i hushållsgemenskap utan att vara sambo. Det kan t.ex. vara 
ett inneboende vuxet barn eller en förälder (SOSFS 2013:1). 
 
Försörjningsstöd i Storfors kommun tillämpar inte Riksförsäkringsverkets föreskrifter 
(RFFS1998:9) för beräkning av boendekostnad vid hushållsgemenskap. Huvudregeln i 
Storfors kommun är att boendekostnaden räknas fram genom att den delas med totalt antal 
personer som är boende på adressen. Om en person eller en familj uppbär försörjningsstöd 
och ett vuxet barn, en förälder eller annan släkting flyttar in ska dessa bidra med sin del till 
hyran, bruttohyran eller kostnad för boendet (se avsnitt ovan kring egen fastighet) delad på 
antal personer i hushållet.  

Andra boendeformer  
Vid andra boendeformer, t.ex. husvagn, beräknas den faktiska boendekostnaden efter 
omständigheterna i varje enskilt fall och bedömning görs om boendekostnaden är skälig.  
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Akut/tillfälligt boende 
Vid ansökan om boende på vandrarhem eller annat akut boende så ska bedömning göras 
restriktivt. Utredning behöver göras gällande boendesituationen och om behovet kan 
tillgodoses på annat sätt. Beviljande av boende på vandrarhem ska enbart beviljas under en 
kortare period. Det är det billigaste alternativet, som gör att sökande uppnår skälig 
levnadsnivå, som ska beviljas. Det är viktigt att den sökande själv bidrar till att lösa 
situationen, utifrån sin förmåga, genom att leta bostäder i och utanför Storfors och genom att 
göra vad denne kan för att bidra till sin försörjning. Bedömning ska alltid göras i samråd med 
enhetschef.  

10.2 Hushållsel  
Bistånd till hushållsel ska beviljas om kostnaden bedöms skälig och sökanden i övrigt är 
berättigad bistånd. I fråga om skäliga kostnader så behöver det göras en individuell 
bedömning utifrån den sökandes situation. Elförbrukningen kan variera kraftigt på grund av 
hushållssammansättning, vitvarornas ålder och kvalité, nyttjande av bostaden, matlagning etc. 
Dessutom varierar elförbrukningen både under dygnet och under året.   
 
För vägledning gällande genomsnittlig elförbrukning se Statistiska centralbyrån (SCB) och 
Energimarknadsbyrån. SCB har t.ex. tagit fram olika typkunder för el, en normal 
energiförbrukning för en mindre lägenhet är ca 2000 kWh/år och en större bostad använder ca 
5000 kWh/år. Schablonvärdena gäller bostäder som inte använder el för uppvärmning. 
 
Kostnader för eluppvärmning tas inte med här, utan i boendekostnaden. Observera också att 
förbrukningen för hushåll som bor i egna hus i regel är högre även om de inte har 
eluppvärmning. Ofta har dessa hushåll fler apparater som drar ström.  
 
Om elförbrukning väsentligt överstiger genomsnittlig elförbrukning bör orsaken till detta 
utredas vidare.  
  
Vid inneboendekontrakt delas elkostnaden på antalet personer som bor i bostaden (om 
elkostnad inte ingår i hyran). 

10.3 Arbetsresor  
Kostnad för arbetsresor med allmänna kommunikationer är ett godkänt tilläggsbelopp vid 
beräkning av försörjningsstöd. Den kostnad som godkänns är det billigaste färdsättet med 
allmänna kommunikationer. I begreppet arbetsresor ingår även resor för att aktivt söka arbete 
eller delta i någon form av arbetsmarknadsåtgärder. Behovet av resan ska kunna styrkas 
genom till exempel vilket jobb som sökts, liksom resekostnaden ska kunna styrkas med till 
exempel kvitto på köpt biljett. Även skäliga kostnader för egenavgift vid färdtjänst bör 
beaktas.  
 
Vid långvarigt biståndsbehov kan det bli aktuellt att bevilja bistånd till en begagnad cykel 
istället som alternativ till de allmänna kommunikationerna.  
 
Individen kan välja att använda eget fordon om allmänna kommunikationer inte kan 
tillgodose behovet. Ersättning utgår med motsvarande kostnad för allmänna 
kommunikationer. Den enskilde erhåller genom skattemyndigheten jämkning för kostnader 
till arbete i enlighet med skattelagstiftning. Eventuell jämkning ska anges på lönebesked och 
ska inte räknas som en inkomst, utan hänföras till det som ansökt jämkning avser. 
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10.4  Hemförsäkring  
Bistånd till faktisk skälig kostnad för hemförsäkring (grundskydd, inte tilläggsförsäkringar). 
Handläggaren ska uppmana och vid behov medverka till att hemförsäkring tecknas och 
betalas löpande. Ersättning utbetalas månadsvis, individen ska uppmanas att ändra försäkring 
så att detta möjliggörs.  
Vid boende i bostadssocialt kontrakt är hemförsäkring ett krav, som handläggaren ska följa 
upp minst var sjätte månad.  

10.5 Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa 
Bistånd till avgifter till fackförening eller arbetslöshetskassa ska utgå med det belopp som 
gäller för den organisation som den enskilde tillhör. Kostnaden för detta godkänns även vid 
arbetslöshet. I det fall det är möjligt att få helt eller delvis reducerad avgift ska i första hand 
sådan ansökan göras.  

11. Bistånd till livsföring i övrigt  
I livsföring i övrigt ingår allt som inte är direkt försörjning, men som en person ändå kan 
behöva för att uppnå skälig levnadsnivå. Försörjningsstödet täcker alla regelbundet 
återkommande kostnader, till exempel mat, kläder, boende och hushållsel, medan livsföring i 
övrigt innebär mer tillfälliga eller sällan förekommande behov. 
 
Om den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 
sätt, kan den enskilde få ekonomiskt bistånd för sin livsföring i övrigt enligt 4 kap 1 § SoL 
som kan avse bl.a. kostnader för hälso- och sjukvård, tandvård, glasögon, hemutrustning, 
flyttkostnader, spädbarnsutrustning, umgängesresor, avgifter för kommunal service, 
ansöknings- och förmedlingsavgifter, rekreation, begravning och skulder. 
 
Särskild vikt ska läggas vid barnens situation i enlighet med bestämmelserna i 
Socialtjänstlagen.  
När åtgärder rör barn ska det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med 
barn avses varje människa under 18 år. (1 kap 2 § SoL).   
 
Vid bedömning av bistånd till livsföringen i övrigt kan hänsyn tas till om behovet av 
ekonomiskt bistånd bedöms vara/ha varit kort- eller långvarigt. Vid kortvarigt behov, 
maximalt tre månader, kan den enskildes möjligheter att själv bekosta det som inte är akut 
beaktas i bedömningen. Vid långvarigt behov av ekonomiskt bistånd kan andra behov av 
bistånd livsföringen i övrigt uppstå där tidsaspekten behöver vägas in. (Ekonomiskt bistånd 
2013)  

11.1 Kostnader för hälso- och sjukvård  
Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd för skäliga kostnader för hälso- och sjukvård som 
är medicinskt påkallad. 
 
Läkarvård 
Bistånd lämnas till kostnad för läkarvård inom ramen för högkostnadsskydd. Kostnaden ska 
styrkas och det sker i normalfallet genom uppvisande av högkostnadskortet.  
 
Kostnader för cytologprov; PCR-prov samt aorta-screening godtas. Kostnaden ingår inte i 
högkostnadsskyddet.  
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Psykoterapi  
Huvudregeln är att försörjningsstöd inte utgår till psykoterapikostnad.  
 
Alternativ medicinsk behandling 
Kostnad för naprapat/kiropraktor kan beviljas efter remiss från läkare och efter uppvisande av 
underlag som styrker att kostnaden är betald.  
 
Läkemedel/medicin 
Bistånd lämnas till egenavgift för receptbelagda läkemedel som omfattas av 
högkostnadsskyddet. Även preventivmedel och vaccin mot livmoderhalscancer godkänns som 
utgifter i normberäkningen 
 
Från och med år 2016 är de flesta läkemedel för barn upp till 18 år kostnadsfria. Det gäller 
alla läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen.  
 
Vissa läkemedel täcks inte av högkostnadsskyddet, till exempel bantnings- eller 
potensläkemedel. Det innebär att samhället inte subventionerar kostnaderna utan den enskilde 
får själv stå för alla kostnader. Det är inte meningen att socialtjänsten ska ta över kostnaderna 
för dessa läkemedel utan vara mycket restriktiv med att ge bistånd till läkemedel som inte 
täcks av högkostnadsskyddet. I individuella fall kan socialtjänsten göra en annan bedömning, 
till exempel efter samråd med en läkarkonsult (Ekonomiskt bistånd 2013). 
 
Avbetalning för läkemedel är möjlig hos både Apoteket och de privata apoteksbolagen (tex 
apotekskonto/PayEx). Kostnad för avbetalning är att betrakta som en skuld då den uppkommit 
under tidigare period och bör som regel inte godtas. Om faktisk kostnad framgår på 
avbetalningsavin och den är inköpt under aktuell period för ansökan samt om kostnaden 
bedöms vara godtagbar ska den beviljas.  
 
Sjukresor  
Rätt till bistånd föreligger till egenavgift för resor till och från läkare.  
Bistånd till resor som är nödvändiga för att hämta ut förskrivna läkemedel, hjälpmedel och 
förbrukningsmaterial kan också utgå.  
 
Färdtjänst  
För färdtjänst beviljas i normalfallet faktisk avgift (egenavgift).  
Observera att kostnad för färdtjänst kan ingå i merkostnadsersättning från FK, och i dessa fall 
beviljas inte ekonomiskt bistånd till kostnaden. Bistånd till egenavgift för riksfärdtjänst och 
medresenär beviljas i normalfall inte.   
 
Avgift för sjukhusvård  
De månatliga kostnaderna för sjukhusvård godkänns i beräkningen som en godkänd utgift 
med avdrag på norm för post livsmedel för samma tid (egenavgift).  
 
Övriga kostnader i samband med sjukdom eller handikapp  
Kostnader för till exempel skoinlägg och korsetter samt andra kostnader av jämförbar art kan 
beviljas efter särskild prövning om behovet styrkts av medicinskt kunnig personal och om 
behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Bistånd kan också utgå för egenavgift till 
ortopediska skor samt till vissa estetiska ändamål såsom till peruk vid stort håravfall 
förorsakat av sjukdom.  
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Akut tandvård  
Kostnad för akut tandvård är en godtagbar kostnad. Som akut tandvård räknas akuta 
inflammationer och smärttillstånd som fodrar omedelbar behandling. Bistånd får beviljas i 
efterhand. Kostnadsförslag krävs inte. 
 
Nödvändig tandvård  
Ekonomiskt bistånd prövas i varje enskilt fall. Bedömning grundas på behandlande 
tandläkares val av åtgärd och vad denne anser vara nödvändig tandvård. Nödvändig tandvård 
kan t.ex. vara åtgärder för att avhjälpa/linda värk, avlägsnande av tandsten och tandvård för 
att avhjälpa infektioner. Hit räknas också förebyggande åtgärder mot karies och tandlossning.  
 
Tandvård som i normalfallet inte godtas är t.ex. estetik tandvård, utbyte av fyllningar/kronor, 
blekning av tänder och porslins- och guldinläggsterapi.  
 
Avvägning görs om biståndsbehovet beräknas bli kort- eller långvarigt. Om behovet inte är 
brådskande och den sökande inom snar framtid inte längre förväntas vara i behov av 
ekonomiskt bistånd, kan ansökan avslås eftersom behovet kan tillgodoses genom att avvakta 
och invänta egna medel.  
 
Kostnadsförslag ska finnas innan beslut om bistånd fattas, och detta ska innehålla uppgifter 
om totala kostnaden och patientdelen. Vid beviljande av kostnadsförslag sätts en 
tidsbegränsning för utförande av tandvård utifrån Försäkringskassans karensperiod (som 
oftast framgår av kostnadsförslaget), dock högst 6 månader. Därefter krävs nytt 
kostnadsförslag för ny bedömning.  
 
Bistånd beviljas inte för kostnad för uteblivet besök.  
 
Självförsörjande och ansöker om tandvård  
De som har inkomster som vanligtvis överstiger gällande norm kan beviljas bistånd till 
tandvård för att uppnå en skälig levnadsnivå. Men det är som regel inte oskäligt att spara till 
sin tandvård, då tandvårdskostnad i de flesta fall är en förutsägbar kostnad. En utredning och 
en individuell bedömning görs.  

11.2 Glasögon   
Personer/hushåll som kontinuerligt uppbär försörjningsstöd eller som har inkomster i nivå 
med normen för försörjningsstöd kan erhålla bistånd till glasögon i de fall behovet styrkts av 
läkare eller optiker. Det gäller såväl inköp av nya glasögon, byte av enbart glas eller 
reparationer. Ekonomiskt bistånd till glasögon inklusive glasögonbågar beviljas i första hand 
till paketpris/lågprisalternativ och inte till bågar om fungerande bågar redan finns. Bågar 
högst 2 % av basbelopp.  
 
Kostnader för färgade glas, fotokromatiska glas och liknande utgår inte. Innan beslut fattas 
ska kostnadsförslag ha inlämnats.  
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Bistånd till kontaktlinser ska utgå endast i undantagsfall, företrädesvis medicinska, och 
behovet ska då styrkas med läkarintyg. Möjligheten att få bidrag från landstinget ska dock 
alltid först undersökas. 

11.3 Arbetskläder 
Bistånd kan beviljas till arbetskläder när någon som varit arbetslös och löpande (mer än tre 
månader) uppburit försörjningsstöd, får ett arbete, praktik eller sysselsättning via 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd, där arbetskläder krävs och dessa inte tillhandahålls av 
arbetsgivaren. För arbetsmarknadsåtgärd i socialtjänstens regi kan det förekomma att 
skyddskläder kan lånas ut till den sökande, för att återlämnas när praktik upphör. Vid sådana 
tillfällen finns inte behov av bistånd till egna arbetskläder. 

11.4 Avgift för äktenskapsskillnad  
Avgift hos tingsrätten för ansökan om äktenskapsskillnad är en utgift som anses ingå i 
Socialtjänstlagens skäliga levnadsnivå, varför ekonomiskt bistånd beviljas efter sedvanlig 
prövning.  

11.5 Barnomsorgskostnader  
Avgift för barnomsorg (förskola, familjedaghem och fritidshem) beräknas som tillägg med 
den faktiska kostnaden. Det gäller även när föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga. En 
förutsättning för att kunna bevilja bistånd till barnomsorgskostnader ska vara att den sökande 
ändrat inkomstuppgift till barnomsorgsavdelningen så att avgiften är satt utifrån korrekta 
inkomstuppgifter. I de fall man inte inkomständrat när inkomster sjunkit, till exempel vid 
arbetslöshet, ska bistånd inte utgå. Handläggare bör alltid informera om att ändrad inkomst 
måste anmälas.  

11.6 Barns fritidsaktiviteter  
Kostnaderna enligt riksnormen bör beräknas till en högre nivå om det är en förutsättning för 
att barnet/barnen ska kunna delta i fritidsaktiviteter. Vid prövning av särskilt tillägg för barns 
fritidsaktiviteter bör jämförelse göras mellan angiven schablonnorm för fritid/lek samt den 
faktiska kostnaden för fritidsaktiviteten. En skälighetsbedömning ska göras utifrån val av 
fritidsaktivitet samt aktivitetens kostnad. Som riktmärke ska användas vad barn i en 
låginkomsttagarfamilj normalt kan delta i.  
För barn till nyanlända se ”Vissa nyanlända invandrare”.   

11.7 Cykel till barn  
Bistånd kan utgå till begagnad cykel samt ny hjälm för barn i familjer som har varit långvarigt 
(minst ett år) försörjningsstödsberoende, alternativt levt på en nivå som motsvarar 
försörjningsstödsnivån.  

11.8 Begravningskostnader  
Begravningskostnader täcks i första hand av tillgångarna i dödsboet. Om dödsboet saknar 
tillgångar, helt eller delvis, kan ekonomiskt bistånd utgå som möjliggör en värdig begravning. 
Begravningskostnad kan utgå med högst ett halvt basbelopp. I detta belopp kan följande ingå:  
• Kista  
• Arvode, inklusive svepning  
• Annons  
• Kistdekoration, bukett  
• Urna eller bärare  
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• Begravningskaffe för högst 20 närvarande personer 
• Begravningsbil  
• Representanter  
• Transportkostnader  
• Gravsten   
 
Vid biståndsprövning till kostnaden för begravning är ofta dödsboets samtliga tillgångar inte 
kända eftersom bouppteckningen inte är klar. Bistånd till begravningskostnader ska inte 
utbetalas förrän dödsboanmälan eller bouppteckning är gjord. Innan beslut om bistånd fattas 
skall det undersökas om den avlidne hade några försäkringar som täcker 
begravningskostnaderna. För avliden i yrkesverksam ålder ska undersökas om 
begravningshjälp utgår genom någon arbetsmarknadsförsäkring, till exempel AFA. Är så inte 
fallet och dödsboets kända tillgångar inte uppgår till nämnda riktbelopp ska bistånd kunna 
utgå. I detta sammanhang bör uppmärksammas att oavsett om skulderna i ett dödsbo 
överstiger tillgångarna så har kostnaderna för begravning och boutredning företrädesrätt. I 
praktiken innebär detta, att så snart tillgångar finns ska dessa som regel avräknas från ett 
eventuellt biståndsbehov.  

11.9 Kostnad i samband med anhörigs begravning  
Bistånd kan utgå för att täcka kostnader som till exempel resa i samband med nära anhörigs 
begravning. Som nära anhörig räknas make, maka, barn, föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar 
samt svärföräldrar. Bistånd kan utgå för resa till begravning inom Sverige. 

11.10 Depositionsavgift för el  
Ekonomiskt bistånd till depositionsavgift för el kan beviljas mot återkrav om den sökande riskerar 
att få sin elleverans avbruten eller att el inte inkopplas till bostaden därför att elbolaget kräver 
depositionsavgift och den sökande inte kan tillgodose behovet själv och elbolaget inte godtar en 
avbetalningsplan. Beslutet ska alltid vara försörjningsstöd mot återkrav med bevakning.  

11.11 Fickpengar  
Fickpengar, där nivån räknas fram utifrån vissa poster i riksnormen för att tillgodose den 
enskildes behov, kan beviljas vid vistelse på institution om behovet inte kan tillgodoses på 
annat sätt. 
 
Aktuellt månadsbelopp för fickpeng gås genom summering av beloppen i normposterna; 
kläder och skor, fritid och lek, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon. Justeringen av 
beloppet eller innehållet i fickpengarna får göras utifrån de faktiska förhållandena t.ex. kan 
belopp för kläder tas bort om kläder beviljats separat eller hjälpen utgår för kortare perioder. 
Har institutionen egna regler för fickpengar så följs dessa.  

11.12 Flyttkostnader  
Bistånd till flyttkostnader för flyttning inom eller utom kommunen kan beviljas om skälen till 
flyttning är rimliga och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Huvudprincipen är att 
flyttkostnader endast beviljas om sociala, ekonomiska och/eller medicinska skäl föreligger.  
Ekonomiskt bistånd till flyttkostnader bör i regel omfatta:  
 
• Hyra av bil samt släpvagn inklusive försäkring  

• Bensin  
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• Hyra av flyttlådor  

• Flytt av telefonabonnemang  

Utgångspunkten är att de flesta själva organiserar sin flytt med hjälp av t.ex. släkt och vänner. 
Om den enskilde på grund av sjukdom, ålder eller andra skäl inte klarar av att flytta på egen 
hand så kan bistånd utgå/omfatta skäliga kostnader för en flyttfirma. Måste flyttning ske med 
hjälp av flyttfirma, ska anbud infordras från mer än ett företag, och ersättningen som regel 
utgå till billigaste anbudet. I anbudet bör försäkring ingå.  
 
Den enskilde är uppdragsgivare och ska redovisa faktura, utbetalning ska ske direkt till 
flyttfirma. Framställning om bistånd till kostnader för redan verkställd flyttning är att anse 
som betalande av skuld. I de fall flyttningen innebär resekostnader för klienten och dennes 
familj ska sådan beviljas med billigaste färdsätt om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.  
 
Om den enskilde bedöms bli i behov av bistånd i den nya kommunen är det lämpligt att 
kontakt tas med socialnämnden i inflyttningskommunen under förutsättning att den enskilde 
samtycker till det. Om den enskilde har ett löpande behov av bistånd till sin försörjning 
beviljas normalt bistånd till kostnaderna för hyra och uppehälle under den första månaden i 
nya kommunen. Om någon flyttar på grund av arbete på annan ort så bör möjligheterna att få 
bidrag t.ex. via AF undersökas.  

11.13 Hemutrustning  
Bistånd till löpande komplettering och reparation av befintlig hemutrustning ska vid behov 
beviljas till personer med mer än 6 månaders behov av försörjningsstöd. Prövning av behovet 
ska göras i förhållande till vad som kan anses vara skälig levnadsnivå och vad en 
låginkomsttagare normalt kan kosta på sig. Ersättningsnivån i riktlinjerna utgår ifrån vad det 
kostar att införskaffa utrustningen på andrahandsmarknaden. Den hemutrustning som avses 
ska kunna tillgodose behov som till exempel matlagning, umgänge, sömn, förvaring, 
rengöring, rekreation och information via radio eller TV.  
 
Bistånd till grundutrustning ska bedömas mer restriktivt och beviljas endast om det finns 
särskilda skäl eller om behovet är akut och inte kan tillgodoses på annat sätt.  
 
Ekonomiskt bistånd till grundutrustning vid bosättning kan utgå om det finns särskilda skäl. 
Som särskilda skäl räknas;  
 
• Bostaden är ett led i en rehabilitering. 

• Den enskilde saknar möjligheter att förbättra sin ekonomi på mycket lång sikt.  

• Den enskilde har varit utsatt för brott och behöver omgående flytta till annan bostad.  

 
Begränsad grundutrustning  
Begränsad hemutrustning ska vid behov beviljas personer som har tillfälligt behov av 
försörjningsstöd men inte kan vänta med inköp tills de har egen inkomst. Biståndet syftar till 
att den sökande ska kunna ta en lägenhet i besittning och innefattar möbler i kök och sovrum 
samt husgeråd.  
 
Hel grundutrustning  
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Avser en mer omfattande grundutrustning som ska användas under lång tid. Ska endast 
beviljas till personer som inte inom överskådlig tid kommer att kunna förbättra sina inkomster 
och själva bekosta en grundutrustning till exempel personer med mycket svåra psykosociala 
problem eller äldre med låg eller ingen pension.  
 
För ungdomar som flyttar hemifrån är huvudprincipen att bistånd till grundutrustning inte 
skall beviljas. Undantag från denna princip kan göras om starka sociala eller medicinska skäl 
föreligger.  
 
När bistånd beviljas till hemutrustning förutsätts som regel inte nyinköp, med undantag för 
sängmadrasser, sänglinne och handdukar.  
 
Vägledande belopp för hel grundutrustning  
Ensamstående högst 10 % av prisbasbeloppet  
Ytterligare personer i hushållet högst 4 % av prisbasbeloppet/person 
 
Specifik hemutrustning 
I vissa fall gäller ansökan om hemutrustning någon specifik utrustning. För den mest vanligen 
förekommande utrustningen i ansökningarna har vägledande belopp tagits fram. Beloppen ska 
dock enbart ses vägledande och bör jämföras med marknaden för begagnade varor och vad 
som finns att tillgå inom rimlig närhet till orten. De vägledande beloppen för specifik 
hemutrustning ska inte sammanblandas med belopp för full hemutrustning. Beloppet för full 
hemutrustning bygger på viss prioritering från den enskilde själv. Vid ansökan om specifik 
hemutrustning finns inte samma utrymme för egna prioriteringar.  
 
Vägledande belopp för specifik utrustning  
Säng inklusive bäddutrustning 3 % av prisbasbeloppet  
Köksbord och fyra stolar 2 % av prisbasbeloppet 
Soffa 3 % av prisbasbeloppet   
Dammsugare 1 % av prisbasbeloppet 
Tv 2 % av prisbasbeloppet  
Husgeråd 2 % av prisbasbeloppet 
I begreppet husgeråd ingår kastruller, stekpanna, tallrikar, glas, muggar, bestick och diverse 
hushållsredskap som behövs för att tillgodose matlagning. 

11.14 Kosttillägg  
Skälet till behov av särskild kost ska alltid styrkas med läkarintyg. Det ska framgå av intyget 
hur länge läkarens bedömning gäller. Kosttillägg kan beviljas med högst 1,25 % av 
basbeloppet per månad för ensamstående vuxen. Vid vissa sjukdomar kan den sökande vara i 
behov av särskilt näringstillskott. I de fall näringstillskott är ordinerat av läkare kan normen 
höjas med merkostnaden om det inte står helt klart att näringstillskottet ersätter vanlig mat 
och inte innebär någon merkostnad.  
 
2005 fastslog Konsumentverket att diabetes inte medför extra matkostnader, därav beviljas 
inte i normalfallet ekonomiskt bistånd till specialkost pga. diabetes.  
 
Observera att för den som på grund av sjukdom eller funktionshinder har merkostnad för till 
exempel livsmedel eller hjälpinsatser, kan merkostnadsersättning utgå enligt 
socialförsäkringsbalken.   
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11.15 Identitetskort 
Det anses ingå i skälig levnadsnivå att inneha en giltig identitetshandling. Socialnämnden bör 
därför ge ekonomiskt bistånd till kostnader för legitimation/id-handling för den som saknar 
sådan.  
 
Kostnad för ID-kort kan godtas efter uppvisande av kvitto. Även kostnad för pass kan vara en 
godtagbar kostnad om den är avsedd att användas som identitetshandling.  
 
Hänsyn ska tas till bidragstidens längd och om behovet kan tillgodoses på annat sätt inom 
rimlig tid. 

11.16 Byte av lås  
Kostnad för byte av lås är en utgift som i vissa särskilda fall kan beviljas ekonomiskt bistånd 
till. Det kan gälla personer som utsatts för våld eller hot, eller i långvariga ärenden där det av 
annan skälig orsak finns ett behov av byte av lås och behovet inte kan tillgodoses på annat 
sätt.  
Fastighetsägare ska i första hand se till att byte av lås sker. 

11.17 Magasinering av möbler  
Bistånd till kostnad för magasinering av bohag kan beviljas den som har löpande 
försörjningsstöd om den sökande inom maximalt 6 månader förväntas kunna få ny bostad. 
Besluten ska tidsbegränsas och omprövas vid behov. Det är den enskilde som ska stå för 
kontraktet gentemot magasineringsfirman.  
Vid bedömningen ska också följande beaktas:  
 
• Kostnaderna för magasinering i förhållande till kostnad för nyanskaffning av hemutrustning.  

• Bohagets innehåll och skick.  

• Konsekvenser för den enskilde vid eventuell försäljning av bohaget.  

• Rimlighetsbedömning av den totala hyres- och magasineringskostnaden.  

11.18 Akut bistånd/matpengar  
Reducering av försörjningsstöd får endast göras utifrån särskilda skäl och i det enskilda fallet.  
Följande situationer kan bli aktuella:  
 
• Den sökande har kunnat försörja sig men inte gjort det och saknar därför nödvändiga medel, 
har till exempel avstått från arbete eller inte stått till arbetsmarknadens förfogande.  
 
• Den sökande har haft inkomster till sin försörjning men använt dem på annat sätt, tappat 
eller blivit bestulen på inkomsterna och saknar därför medel till sitt uppehälle.  
 

Beslut om akut bistånd ska i möjligaste mån föregås av sedvanlig utredning. Är tiden mycket 
knapp bör i vart fall följande överväganden göras:  
 

• Är det en akut nödsituation?  

• Finns barn i familjen?  

• Finns sjukdom hos sökanden som skulle kunna förvärras om han eller hon inte får hjälp?  
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• Har sökanden medicinska eller sociala problem som medför svårigheter att ta eget ansvar för sin 

situation?  

• Kan sökanden få hjälp från familj eller vänner?  

• Är behovet av ekonomisk hjälp återkommande trots egen försörjning? 

Bistånd till personer som har egna inkomster över normnivå ska prövas restriktivt och endast 
beviljas för att avvärja en akut nödsituation eller där den sökande bedöms ha svårigheter att 
själv ta ansvar för sin ekonomi och livssituation.  
 
Om en person som beviljas akut bistånd över normnivå (oftast matpengar) befinner sig i 
förvirringstillstånd eller vars missbruk är pågående, kan matrekvisition bli aktuellt. Det måste 
dock i dessa fall bedömas som mycket sannolikt att beviljat bistånd inte går till rätt ändamål.  
 
Sökanden som upprepat tappar pengar eller blir bestulen ska informeras om hur han eller hon 
i fortsättningen kan förvara sina pengar så att inte samma situation uppstår igen. Om någon 
trots denna information tappar eller blir bestulen på sina pengar kan ansökan om bistånd 
avslås. Ansökan kan också avslås om det är uppenbart att uppgifterna kring den beskrivna 
situationen inte är trovärdiga.  

11.19 Semester och rekreationsresor  
Huvudprincipen är att bistånd till rekreationsresor inte ska beviljas. För ensamstående vuxna ska 
biståndet prövas mycket restriktivt och endast ges när det finns starka sociala eller medicinska 
skäl för en resa till anhörig eller i rehabiliterande syfte.  
 
Mindre restriktiva bedömningar görs för barnfamiljer som haft behov av bistånd minst ett år 
eller som under minst ett år levt på egna inkomster på försörjningsstödsnivå och som inte 
beräknas få egna inkomster inom överskådlig tid. Behovet ska prövas utifrån barnets behov 
av miljöombyte och extra stödinsats. Om barnet är aktuellt inom socialtjänstens Barn och 
ungdomsgrupp ska kunskap om barnet inhämtas därifrån för att underlätta bedömningen. 
Rimligheten i biståndsnivån ska prövas i varje enskilt fall. Exempel 1: resa till Gröna Lund 
eller liknande dagsutflykt till en kostnad om 500 kronor per person. Exempel 2: Skälig 
kostnad för hyra av stuga, resa till släkting eller dylikt.  
 
Bistånd för barns skolresor, lägerverksamhet eller liknande beviljas mindre restriktivt och 
utan andra särskilda sociala skäl än familjens långvariga biståndsbehov. Kostnaden ska vara 
rimlig i förhållande till vad barnfamiljer med låga inkomster i allmänhet har råd till.  

11.20 Skulder 
Nämnden bör vara restriktiv vid prövning av bistånd till betalning av skuld. Den sökande bör 
informeras om hushållsekonomisk rådgivning liksom möjlighet till skuldsanering enligt 
skuldsaneringslagen. Nämnden bör också uppmana den sökande att undersöka om det går att 
få uppskov med betalningen eller att få skulderna avskrivna eller eftergivna.  
 
Nämnden bör ge bistånd till skulder efter en individuell prövning och när det enligt nämndens 
bedömning skulle få allvarliga sociala konsekvenser för den enskilde om skulden inte betalas. 
Det kan t.ex. gälla skulder för boendekostnader eller hushållsel.   
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Hyresskuld   
Bistånd till hyresskuld kan göras i följande fall:  
 
• Skuld som uppstått under tid då sökanden inte har haft egna inkomster som räckt till hyra. 
Om ansökan gjorts hade han eller hon haft rätt till bistånd.  
 
• Då de sociala konsekvenserna för barnen i en familj skulle bli för stora vid eventuell 
avhysning.  
• För gamla och sjuka där alternativt boende inte går att ordna.  
 
• Om eventuell avhysning riskerar medföra social utslagning och/eller försämrad möjlighet till 
egen försörjning.  
 
• Om den sökande på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller liknande har saknat 
förmåga att betala hyra och skuld därmed har uppstått. Den sökande ska uppmanas att hos 
tingsrätten ansöka om god man för att förhindra att skuld uppstår igen, alternativt kan 
handläggaren anmäla behov av god man.  
 
Vid upprepade hyresskulder ska restriktivare bedömning göras. För att undvika upprepning 
skall hushåll som beviljats bistånd till hyresskuld så långt det är möjligt följas upp.  

Elskuld 
Kostnader för hushållsel och uppvärmningskostnad ingår i försörjningsstödet. Vid ansökan 
om bistånd avseende obetalda elräkningar måste först konstateras om bistånd redan utgått till 
avgiften via tidigare beviljat försörjningsstöd. Är så fallet skall inte bistånd beviljas till 
skulden. Undantag kan också göras för bistånd till skuld för hushållsel och telefon i de fall där 
avstängning medför alltför stora sociala konsekvenser för hushållet. Depositionsavgift för 
abonnemang kan beviljas.  

Privatlån  
Ansökan om bistånd till betalning av privata lån ska bedömas synnerligen restriktivt. Med 
hänsyn till lånets art ska inte ens vid en genomgripande skuldsanering bistånd till sådana 
skulder kunna lämnas. Undantag ska i princip endast kunna göras där praktiska förhinder (till 
exempel sjukdom) hindrat någon att söka försörjningsstöd. Har privatlån i en sådan situation 
blivit nödvändigt ska bistånd kunna utgå med belopp motsvarande det som skulle ha lämnats 
om den biståndssökande inte av praktiska skäl varit förhindrad att ansöka om biståndet.  
 
Även vid nybesök (där sökande inte behöver antas vara bekant med kriterier för prövning av 
rätt till ekonomiskt bistånd) gäller normalt regeln att det i normberäkningen inte tas med som 
kostnad att den sökande ämnar återbetala ett privat lån. Om det vid nybesöket däremot 
framkommer att den sökande lånat privata medel som sedan också redan återbetalats, kan 
både intäkt och kostnad räknas med i beräkningen. 

Böter  
Böter är en form av straffpåföljd. Bistånd ska inte kunna användas för att undanröja en sådan 
påföljd. Den enskilde bör i stället uppmanas att ansöka om avbetalning eller avskrivning av 
bötesskulden.  

340



 
 

STORFORS 
KOMMUN 

 Sida 35 (54) 

Underhållsskulder och skuld för underhållsstöd  
I föräldrabalken (7 kap 3 §) finns regler om förbehållsbelopp vid fastställande av 
underhållsstöd. Förbehållsbeloppen för underhållsskyldiga överstiger socialtjänstens 
normbelopp. Möjligheter att få en underhållsskuld avskriven finns via Försäkringskassan.  

Bistånd vid skuldsanering  
Sökande som har avdrag för införsel på lön på grund av underhållsskulder, skatteskulder, 
böter och liknande, har som regel existensminimum. Komplettering upp till norm ska inte ske 
i dessa fall. Förbehållsbeloppet/existensminimum är enligt Regeringsrätten lägsta nivå för 
skälig levnadsstandard. En komplettering upp till biståndsnivå i dessa fall skulle innebära att 
bistånd utgick till betalning av de skulder införseln avser. Vid beslutet om existensminimum 
likställs sammanboende par med makar.  

Barnomsorgsskulder  
Skuld för avgift för förskoleverksamhet behandlas normalt som andra skulder. Den sökande 
har möjlighet att göra upp en avbetalningsplan med förvaltningen. Hotas ändå barnet av 
uppsägning från plats i förskoleverksamheten och det är viktigt att så inte sker ska ansvarig 
för förskoleverksamheten kontaktas. Har barnet av sociala skäl behov av platsen får den enligt 
skollagen inte sägas upp. Finns särskilda sociala skäl kan handläggaren vara föräldrarna 
behjälpliga med intyg.  

Skulder i eget företag  
Skulder som uppkommit i affärsverksamhet ska inte regleras genom bistånd.  

Bankskulder  
Bistånd till banklån utgår som regel inte. Den sökande ska hänvisas till banken för att 
undersöka om anstånd, lägre kostnader genom längre amorteringstid etc. I de fall skulden 
amorteras genom löneavdrag och någon överenskommelse med banken inte är möjlig, kan de 
sökande hänvisas att ändra sin löneutbetalning på så sätt att det inte längre är möjligt för 
banken att göra automatiskt löneavdrag. Samma förfaringssätt bör rekommenderas den som 
har ett arrangemang med banken där barnbidrag går in direkt som avbetalning på lån.    
 
I andra fall kan förekomma att ett månatligt belopp dras från lönen och går till ett 
uppsamlingskonto varifrån amortering och räntor på banklån dras kvartalsvis. Det kan 
innebära att det finns disponibla tillgångar på ett sådant uppsamlingskonto och den sökanden 
kan, i de fall hen inte är berättigad till bistånd, uppmanas ta ut sådana innestående tillgångar.  

11.21 Spädbarnsutrustning  
Den som en längre tid (minst 6 månader) haft försörjningsstöd eller inkomster i nivå med 
normen kan beviljas bistånd till del av eller full grundutrustning för spädbarn. Biståndet 
prövas utifrån det faktiska behovet och sökandens egna möjligheter att skaffa nödvändig 
utrustning. Bistånd till hel spädbarnsutrustning beviljas med max 11 % (max 15 % för 
tvillingar) av basbeloppet och innefattar en grunduppsättning kläder, säng med sängutrustning 
och begagnad barnvagn. Kostnaden för barnvagn beräknas utgöra ungefär halva beloppet och 
kostnad för säng med utrustning cirka en fjärdedel.  
Hälften av biståndet kan utbetalas månaden innan beräknad födelse och resterande efter att 
barnet är fött. Bistånd till begagnad sittvagn kan beviljas om behovet inte kan tillgodoses 
genom försäljning av befintlig liggvagn.  
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Ovanstående beräkning av bistånd avser hushållets första barn. För efterkommande barn 
beviljas bistånd efter individuell prövning och oftast i begränsad omfattning eftersom delar av 
tidigare utrustning bör ha kunnat sparas.  

11.22 TV, Dator och Internet  
Om den sökande erhållit försörjningsstöd under en period av minst sex månader, eller om den 
sökande redan efter tre månaders ansökan om försörjningsstöd bedöms sannolikt vara i behov 
av bistånd under en total period av minst sex månader, kan bistånd beviljas till inköp av en 
begagnad TV, dator, samt ett Internetabonnemang. Kostnad för kabel-tv godkänns som utgift 
om det ingår i hyran och om den sökande inte kan påverka detta. Bistånd utgår enbart om 
hushållet helt saknar TV och dator sedan tidigare. För begagnad dator utgår i normalfallet 
maximalt 2500 kronor i ett engångsbelopp, vilket ska inkludera alla nödvändiga tillbehör och 
program.  
 
Vid eventuell ansökan om försörjningsstöd vid nästkommande månad ska kvitto uppvisas och 
eventuella överskjutande medel räknas som inkomst. För Internetabonnemang godkänns 
normalt 250 kronor per månad mot uppvisande av kvitto/faktura. Om sökande sedan tidigare 
låst sig i ett abonnemang med högre månadskostnad kan undantag göras efter individuell 
prövning. Om medlemmar av samma hushåll inom överskådlig tid på nytt söker bistånd till 
dator, utifrån att den första gått sönder, ska ansökan bedömas restriktivt. Vid alla individuella 
prövningar rörande TV, dator och Internet skall barnperspektivet särskilt beaktas.  

11.23 Umgängeskostnader samt umgängesresor för barn  
Barn har rätt att ha tillgång till båda sina föräldrar och barnperspektivet är centralt i 
bedömning av bistånd till umgängeskostnader. För den som löpande är beroende av 
ekonomiskt bistånd för sin försörjning och har barn hos sig varannan helg ska barnets 
matkostnader samt kostnader för lek och fritid och hälsa och hygien läggas till för de dagar de 
vistas hos den sökande.  
 
För längre sammanhängande vistelse finns möjlighet att få nedsättning av 
underhållsskyldigheten (ytterligare information via Försäkringskassan). 
 
Umgängeskostnader utgör reducerat försörjningsstöd för barn som tillfälligt är medlemmar i 
hushållet. Det reducerade försörjningsstödet omfattar följande normposter: 
• Livsmedel 

• Lek och fritid 

• Hälsa och hygien 

• Förbrukningsvaror 

Reducerat försörjningsstöd i form av umgängeskostnad beviljas normalt för 5 dagar per 
månad. På sommaren och vid större helger får antalet dagar anpassas till överenskommelse 
mellan föräldrarna om den är skälig.  
Bistånd till umgänges- kostnader för perioder som överstiger 5 sammanhängande dygn eller 
totalt 6 dygn under månaden, förutsätter att försäkringskassan meddelas. Sådan längre vistelse 
hos den underhållsskyldige ska påverka underhållsstödet som vårdnadshavaren får. 
 
Rätten till umgänge ska kontrolleras och framgår av dom, avtal eller intyg från 
vårdnadshavaren. Om umgänget varje månad är mer omfattande än 6 dagar eller om 
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vårdnaden är gemensam ska den ekonomiska uppgörelsen mellan föräldrarna kontrolleras 
innan beslut. Vid gemensam vårdnad när barnet bor växelvis hos båda föräldrarna ska normalt 
inkomster och utgifter som rör barnet delas lika mellan föräldrarna och halv månadsnorm 
räknas in i den biståndssökande förälderns beräkning. 
 
I vissa fall kan det också finnas skäl att bistånd utgår till resekostnader för att hämta eller 
lämna barn boende på annan ort. Resekostnader ersätts för faktiska – billigaste – kostnader 
med allmänna färdmedel.  Observera att båda föräldrarna är skyldiga att efter förmåga bidra 
till resekostnaderna.  

11.24 Kurslitteratur  
Om ekonomiskt stöd ges av socialtjänsten för studier ska även rimlig kostnad för böcker och 
annat studiematerial ingå i biståndet. Möjligheten att inköpa begagnade läromedel ska 
undersökas och utgångspunkten ska vara vad studerande i allmänhet har möjlighet att bekosta.  

 12. Behovet kan tillgodoses på annat sätt  
12.1 Genom arbete  
Om den enskilde är arbetslös, bör i regel kravet vara att han eller hon står till 
arbetsmarknadens förfogande på heltid och är villig att ta anvisat arbete (Ekonomiskt bistånd 
2013) Se vidare avsnitt 13.4 ”arbetslösa”. 

12.2 Genom egna tillgångar  
Faktiska tillgångar  
När en bedömning görs av om den enskilde kan tillgodose sitt behov genom egna tillgångar, 
bör endast sådana tillgångar beaktas som den enskilde faktiskt kan förfoga över eller få 
tillgång till.  
Tillgångar som inte bör påverka rätten till ekonomiskt bistånd är till exempel:  
 
• pensionsförsäkringar som inte kan återköpas,  
 
• bankmedel som inte går att ta ut på grund av villkor i ett gåvobrev eller testamente, eller  
 
• fast egendom som inte kan överlåtas på grund av en bestämmelse i ett gåvobrev eller 
testamente.  

12.3 Lätt realiserbara tillgångar  
När en bedömning görs av om den enskilde har rätt till ekonomiskt bistånd, så ska först 
beaktas om den enskilde har tillgångar som är lätt realiserbara såsom kontanter, bankkonton, 
aktier, obligationer och bilar.  

12.4 Andra realiserbara tillgångar  
Om behovet av ekonomiskt bistånd bedöms överstiga tre sammanhängande månader eller om 
det finns andra särskilda skäl, bör även möjligheten att realisera andra tillgångar påverka 
rätten till bistånd. En tillgång bör dock endast påverka rätten till bistånd, om den har ett 
betydande värde och om överskottet vid en försäljning motiverar åtgärden. Sådana 
kapitalvaror som vanligtvis finns i ett hem, till exempel TV, dvd, stereo och dator, bör i regel 
inte påverka rätten till ekonomiskt bistånd, om varornas värde är skäligt.  
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Vid en försäljning bör den enskilde kunna använda intäkten till att betala eventuella lån som 
är knutna till det som sålts, utan att det påverkar rätten till ekonomiskt bistånd.  
 
En villa eller en bostadsrätt betraktas som realiserbar tillgång, om en försäljning bedöms 
kunna ge ett intäktsöverskott som motiverar åtgärden och det finns möjlighet att ordna annat 
boende. Även om ett överskott talar för en försäljning kan en sådan vara olämplig av andra 
skäl t.ex. utifrån om behov av ekonomiskt bistånd bedöms vara kort- eller långvarigt. En 
individuell bedömning behöver göras som tar hänsyn till de sociala konsekvenser som kan 
uppstå, framför allt för familjer med barn. Även svårigheter att sälja bostaden ska vägas in i 
helhetsbedömningen. Om försäljningen blir aktuell, bör den enskilde få skälig tid på sig att 
sälja villan eller bostadsrätten.  

12.5 Genom nedsättning av kommunala avgifter med mera  
Tillsammans med den enskilde ska klarläggande göras om till exempel förbehållsbeloppet vid 
utmätning eller avgifter för sociala tjänster, barnomsorg och liknande är korrekta i förhållande 
till den enskildes ekonomiska förhållanden. Handläggaren ska i förekommande fall hänvisa 
den enskilde till att begära höjning av förbehållsbeloppet eller sänkt avgift när så är möjligt. 
Även möjlighet till sänkning av A-kasseavgiften ska undersökas. I avvaktan på en ändring bör 
ekonomiskt bistånd utgå.  

12.6 Genom socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar  
Om den enskilde genom socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar helt eller delvis kan 
tillgodose sitt behov, ska handläggaren hänvisa honom eller henne till att ansöka om dessa. 
Sådana förmåner och ersättningar kan vara till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd, 
sjukpenning, föräldrapenning, äldreförsörjningsstöd samt sjukersättning och 
aktivitetsersättning.  

12.7 Genom andra personers inkomster och tillgångar  
Makar och sambor  
Makars inkomster ska räknas som gemensamma vid prövningen av rätten till ekonomiskt 
bistånd. I regel bör detta även gälla för dem som lever i sådana samboförhållanden som avses 
i sambo lagen. Observera att makar som ligger i skilsmässa är försörjningsskyldiga gentemot 
varandra även under den så kallade betänketiden.  
 
I undantagsvis kan ekonomiskt bistånd utgå enbart till den ena parten, när den som har 
inkomst inte bidrar till familjens försörjning, till exempel i avvaktan på att den andra parten 
bidrar med sin inkomst eller uppfyller de villkor som nämnden ställer på honom eller henne. 
Villkoren kan till exempel gälla att stå till arbetsmarknadens förfogande och ta anvisat arbete 
eller delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Andra situationer då undantag kan göras är om 
den ena parten varit utsatt för hot eller misshandel av den andra parten.  

Barns inkomster och tillgångar  
Eftersom barn aldrig är underhållsskyldiga gentemot sina föräldrar eller eventuella syskon 
kan barnets egen inkomst bara ligga till grund för den del av det ekonomiska biståndet som 
gäller barnet.  
 
Ett barn ska alltid få disponera en del av sina inkomster för egen räkning utan att det påverkar 
föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. Detta gäller särskilt inkomster från 
feriearbete.  
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Om ett barn har tillgångar som föräldrarna inte kan förfoga över, bör det inte påverka 
föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. Detta gäller till exempel bankmedel som 
står under överförmyndarens kontroll, om överförmyndaren inte ger sitt samtycke till uttag.  

12.8 Genom studiestödsformer  
Vuxna studerande bör i regel ha sin försörjning genom studiestödsformerna. En vuxen 
studerande bör dock kunna ges ekonomiskt bistånd till exempel:  
 
• om han eller hon aktivt har sökt feriearbete men inte fått något,  
 
• om han eller hon har fått ett feriearbete men får vänta på första löneutbetalningen,  
 
• i akuta nödsituationer även under pågående termin, eller  
 
• om han eller hon är nyanländ till Sverige, ännu omfattas av arbetsförmedlingens tvååriga 
etableringsprogram och studierna är en del av hans eller hennes etableringsplan.  
 
• om han eller hon erhåller svenskundervisning för invandrare (SFI) och har studerat SFI i 
mindre än två år. Även efter denna period kan bistånd beviljas till SFI-studerande, efter 
individuell prövning. 

13 Särskilda grupper av sökande  
13.1 Föräldrar med rätt till föräldrapenning  
För att rätt till ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd upp till biståndsnormen ska 
föreligga ska all föräldrapenning vara uttagen förutom tre veckor. Dessa ska kunna sparas för 
att ge förälder möjlighet att delta i barnets invänjning i barnomsorg och skolstart. Barnet ska 
vara anmält till kommunal barnomsorg och erbjuden plats i förskola eller familjedaghem ska 
accepteras.  
Rätt till kompletterande bistånd föreligger inte heller om den sökande enbart tagit ut till 
exempel fem dagar föräldrapenning per vecka eftersom biståndsbehovet skulle minska om 
föräldrapenningen nyttjades maximalt.  
 
Däremot kan bistånd beviljas under den del av föräldraledigheten där föräldrapenning till 
garantibelopp utgår om förhållandena i övrigt berättigar till bistånd.  
 
Föräldrapenning kan lyftas upp till två månader före beräknad nedkomst. Något krav att ta ut 
föräldrapenning före förlossning bör dock inte ställas på den som inte önskar. Detta är ett 
undantag från huvudprincipen att andra sociala förmåner ska utnyttjas före bistånd.  

13.2 Arbetskrav för småbarnsföräldrar  
Det finns inte någon villkorlig rätt att vara hemma och vårda barn och därigenom bli beroende 
av bistånd till sin försörjning, om kommunen kan anvisa barnomsorgsplats. Undantag från 
denna regel ska gälla endast då psykiska eller medicinska skäl föreligger hos barnet och detta 
styrkts av läkarintyg. 

13.3 Bistånd i samband med lagstadgad rätt till ledighet för vård av barn  
Enligt föräldraledighetslagen har förälder rätt till förkortad arbetstid till ¾ av normal arbetstid 
fram till att barnet fyller åtta år eller har avslutat första skolåret. Detta medför dock inte rätt 
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till bistånd om inkomsterna, på grund av det inkomstbortfall som blir följden av denna 
frivilliga arbetstidsförkortning, understiger normen.  

13.4 Myndiga barn  
Föräldrar är underhållsskyldiga mot barn tills barnet fyllt 18 år eller vid den senare tidpunkt 
då barnet slutar grundskola, gymnasieskola eller motsvarande, dock senast när den unge fyller 
21 år (7 kap 1 § FB). Underhållsstöd kan utbetalas upp till och med 21 års ålder under 
förutsättning att den unge studerar.  
 
Underhållsskyldigheten kvarstår även om barnet flyttat hemifrån, till exempel studerar på 
annan ort. Om föräldrarna inte klarar av att försörja en ungdom som har eget boende, bör man 
diskutera hemflyttning, såvida inte särskilda skäl föreligger. Observera att krav på att utreda 
föräldrarnas ekonomiska situation enbart gäller då föräldrarna har underhållsskyldighet. När 
det gäller till exempel arbetslös ungdom över 18 år ska rätten till bistånd prövas med 
utgångspunkt enbart från den unge vuxnes egen situation. Bistånd får inte beviljas till ungdom 
om föräldrar är underhållsskyldiga, utan att föräldrarnas betalningsförmåga utretts. 
 
Om föräldrarna inte försörjer sitt barn, ska man i första hand försöka få föräldrarna att 
fullgöra sin underhållsskyldighet. Om detta inte är möjligt kan ekonomiskt bistånd utgå direkt 
till barnet utifrån barnets ålder och mognad. Att utan medgivande från vårdnadshavaren bistå 
barnet ekonomiskt bör dock vara en åtgärd som endast bör användas i undantagsfall.  

13.5 Hemmaboende myndiga barns bidrag till boendekostnad  
Om bistånd utgår till föräldrar med vuxna barn, som bor hemma och har egna inkomster, ska 
barnet bidra till de gemensamma kostnaderna i hemmet. Grundregeln är att hemmaboende 
vuxna barn, som har betalningsförmåga, ska betala sin andel av bostadskostnaden och andra 
förmåner i hemmet. . Huvudregeln i Storfors kommun är att boendekostnaden räknas fram 
genom att den delas med totalt antal personer som är boende på adressen. Om en person eller 
en familj uppbär försörjningsstöd och ett vuxet barn, en förälder eller annan släkting flyttar in 
ska dessa bidra med sin del till hyran, bruttohyran eller kostnad för boendet (se avsnitt kring 
egen fastighet) delad på antal personer i hushållet. 

13.6 Bistånd till hemmaboende myndiga barn då föräldrars 
försörjningsskyldighet har upphört  
Myndigt barn som avslutat skolgång men inte tidigare betalat hyresdel till föräldrarna  
Huvudregeln är att bistånd till hyresdel inte ska beviljas. Undantag ska göras när den unge är 
medlem i en familj som har försörjningsstöd eller som annars skulle bli i behov av det.  
 
Förlorar hushållet bostadsbidrag med anledning av att ungdomen ska svara för sin egen 
försörjning, ska ungdomen erhålla försörjningsstöd till boendekostnad motsvarande sin andel 
av bostadskostnaden.  
 
Myndigt barn som tidigare betalat hyresdel till föräldrarna  
Hyresdel ska beviljas om den sökande tidigare en period själv betalt hyresdel. Perioden ska 
inte ligga mer än tre månader bakåt i tiden och vara av minst tre månaders varaktighet. 
Hyresdel räknas fram genom att boendekostnaden delas med totalt antal personer som är 
boende på adressen.  
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13.7 Brottsoffer och Våld i nära relationer  
Enligt Socialtjänstlagen 5 kap 11 § finns bestämmelser om socialtjänstens stöd till brottsoffer. 
Stödet från socialtjänsten kan vara aktuellt för alla typer av brottsoffer men särskilt bör 
beaktas kvinnor som utsatts för våld i hemmet, samt barn som bevittnat våld mot närstående. I 
följande fall kan det bli aktuellt att beräkna kostnaderna till en högre nivå än riksnormen;  
 
• Om den enskilde har tillfälligt höga kostnader till exempel för livsmedel, kläder och skor, 
som beror på att han eller hon varit utsatt för brott.  
 
• Den enskilde har varit utsatt för brott och omgående behöver flytta till annan bostad.  
 
Utgångspunkten vid prövningen av ekonomiskt bistånd är att alla inkomster och tillgångar 
räknas som gemensamma för makar, registrerade partners och sambor. Om en misshandlad 
kvinna eller man som lever i ett parförhållande söker ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten så 
kan ekonomiskt bistånd utgå i avvaktan på att den andre parten bidrar med sin inkomst.  

13.8 Ungdomar under 21 år som går i skolan  
Föräldrarna har enligt föräldrabalken försörjningsskyldighet för ungdomar som går i skolan 
till dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan 
och annan jämförlig grundutbildning.  
 
En avbruten skolgång anses återupptagen när barnet faktiskt har påbörjat skolgången igen, 
eller skulle ha gjort det, om inte omständigheter som han eller hon inte kunnat råda över, till 
exempel sjukdom, kommit emellan.  
 
Det är först då och inte till exempel vid tidpunkten för ett antagningsbesked som behovet av 
underhåll uppstår. Föräldrarna är underhållsskyldiga bara om barnet går i skolan. Gör barnet 
ett uppehåll i sin skolgång är föräldrarna inte underhållsskyldiga under uppehållet men 
underhållsskyldigheten träder in igen om och när barnet återupptar skolgången. Ferier och tid 
då barnet på grund av sjukdom är förhindrad att delta i utbildningen anses i praxis utgöra tid 
då skolgång pågår. Underhållsskyldigheten upphör alltså inte under till exempel sommarlovet 
mellan två årskurser i gymnasieskolan.  
 
I de fall föräldrarna har försörjningsplikt ska ungdomen räknas in som barn i hushållet om det 
inte finns särskilda skäl för att ungdomen ska ha bistånd som eget hushåll. Sådana skäl kan 
vara att föräldrarna inte har möjlighet att ta sitt ansvar och den unge behöver samhällets stöd 
och att den unge flyttat till eget boende i samråd med socialtjänsten.  

13.9 Vuxenstuderande på grundskolenivå  
Grundskolenivå avser studier till och med årskurs 9. Försörjningsstöd kan beviljas arbetslösa 
som påbörjar studier på grundskolenivå i de fall handläggaren, och i vissa fall 
Arbetsförmedlingen, bedömer att studierna är en förutsättning för att föra individen mot egen 
försörjning. Möjligheten att få annan finansiering som studiemedel eller aktivitetsstöd ska 
undersökas. Samråd ska ske med arbetsförmedling för samordning av insatser. Beslut om helt 
eller kompletterande försörjningsstöd fattas för en tidsbegränsad period och omprövas 
terminsvis. En förutsättning är att individen gör framsteg och följer studieplanen. 
Försörjningsstödet bör inte beviljas vid ogiltig frånvaro från studier. Avdrag görs i 
försörjningsstödet motsvarande det antal dagar den ogiltiga frånvaron pågått.   
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13.10 Vuxenstuderande på gymnasienivå/kurser  
Utgångspunkten är att vuxenstuderande inte står till arbetsmarknadens förfogande och därför 
inte är berättigade till försörjningsstöd. Denna grupp av sökande har möjlighet att söka 
studiemedel för sin försörjning. Bistånd till vuxenstuderande på gymnasienivå ska beviljas 
mycket restriktivt.  
 
Efter en individuell behovsbedömning kan bistånd, i undantagsfall beviljas, men den sökande 
ska oftast alltid även ha ansökt om både bidragsdel och lånedel av de statliga studiemedlen 
via centrala studiestödsnämnden (CSN). Beslut om försörjningsstöd på gymnasienivå fattas i 
samråd med enhetschef.  Samverkan med Arbetsförmedlingen bör ske. Dessutom ska någon 
av följande omständigheter föreligga:  
 
• Vid mycket lång arbetslöshet. 
• Om studierna är en förutsättning för att den arbetslöse i framtiden ska bli självförsörjande.  
• Studierna ingår i en rehabilitering.  
• Studierna utgör påbyggnad till SFI eller introduktionskurs för invandrare. 
  
Försörjningsstöd kan beviljas som komplettering till hushåll där den ena parten i ett 
parförhållande studerar med studiemedel. I de fallen medräknas i regel studiemedlet som 
inkomst för hushållet och särskilda kostnader för studier som godtagbara utgifter. Alternativ 
sysselsättning, som ger större försörjningsmöjligheter, ska alltid prioriteras. I vissa fall kan 
man göra en vanlig normberäkning för familjen med undantag av den familjemedlem som 
studerar. 
 
Kurser  
Försörjningsstöd bör inte beviljas vid annat än korta, tidsbegränsade kurser inom ramen för de 
insatser som erbjuds arbetslösa, där den sökande samtidigt söker arbete. Individen ska när 
som helst vara beredd att avbryta kursen för att påbörja erbjudet arbete.   

13.11 Studier på högskolenivå  
Försörjningsstöd beviljas inte under pågående studier. Undantag kan göras för en akut 
nödsituation då reducerat försörjningsstöd kan beviljas. Har den studerande familj och det 
trots försörjningsproblem är olämpligt att avbryta studierna under pågående termin kan 
försörjningsstöd beviljas som komplettering till studiemedel. Den studerandes månadsinkomst 
räknas ut genom att beviljat studiemedelsbelopp fördelas på det antal studiemånader som 
terminen omfattar enligt studiemedelsbeslutet.  

13.12 Bistånd till studerande under studieuppehåll  
Enligt 4 kap 4 § 1 stycket i Socialtjänstlagen får socialnämnden begära att studerande som 
under studieuppehåll behöver försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet. Samråd bör ske med Arbetsförmedlingen. För att ha rätt till 
försörjningsstöd ska studerande kunna visa att de i god tid sökt feriearbete då 
inkomstbortfallet är en förutsägbar situation.  
 
Studiemedlen ska täcka levnadsomkostnaderna under terminerna till och med den dag 
terminen slutar enligt studiemedelsbeslutet. Först därefter inträder rätt till försörjningsstöd. 
Högskolestuderande har inget uppehåll mellan hösttermin och vårtermin och ska därför inte 
beviljas försörjningsstöd för studieuppehåll då. För övriga studerande kan reducerat 

348



 
 

STORFORS 
KOMMUN 

 Sida 43 (54) 

försörjningsstöd till matpengar och eventuellt januarihyra beviljas för studieuppehåll över jul 
och nyår.  
 
Vid studieuppehåll över sommaren ska försörjningsstödet vara reducerat för de första 30 
dagarna. I det reducerade försörjningsstödet ingår matpengar och eventuell hyra som förfaller 
till betalning under perioden. Motivet till reduceringen är att biståndet ska anses tillfälligt i 
avvaktan på lön från feriearbete samt att en månad normalt är den tid man får vänta på 
inkomst. Om behov kvarstår efter de första 30 dagarna kan den sökande beviljas fullt 
försörjningsstöd. Inkomster från extraarbete som utbetalas under månaden innan studierna 
avslutas ska räknas som inkomst inför uträkning av behovet första biståndsmånaden. Den som 
väntar inkomst av arbete eller arbetslöshetsersättning ska beviljas försörjningsstöd mot 
återbetalning enligt 9 kap 2 § SoL.  

13.13 Personer 65 år och äldre  
Hel pension överstiger normalt normen för bistånd, varav följer att biståndsbehov normalt inte 
ska föreligga för pensionärer.  
 
Personer 65 år och äldre som ansöker om försörjningsstöd ska hänvisas till 
Pensionsmyndigheten för att ansöka om äldreförsörjningsstöd i stället. Vid ansökan om 
äldreförsörjningsstöd prövas också rätten till bostadstillägg.  
 
Äldreförsörjningsstödet riktas till personer med ingen eller låg pension som är bosatta i 
Sverige för att de ska garanteras en viss lägsta levnadsnivå. Äldreförsörjningsstöd kan betalas 
ut från och med den månad en person fyller 65 år och personer som är aktuella för 
ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd ska i god tid uppmanas att lämna in ansökan 
till försäkringskassan. Äldreförsörjningsstödet beviljas inte retroaktivt. En ny ansökan ska 
lämnas in var 12:e månad. Om försörjningsstöd beviljas i avvaktan på beslut ska det 
återsökas.  

13.14 Arbetslösa  
Till den som söker ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och är arbetslös men arbetsför 
ska följande krav ställas:  
• Delta i av Arbetsförmedlingen eller annan anvisad arbetsmarknadspolitisk åtgärd.  
 
• Vid behov delta i svenskundervisning.  
 
• Vara anmäld på arbetsförmedling.  
 
• Aktivt arbetssökande inom varierande yrkesområden.  
 
• Ta anvisat arbete förutsatt att det motsvarar hans eller hennes fysiska och psykiska 
förutsättningar.  
 
Erbjudet arbete ska anses lämpligt, om:  
1. inom ramen för tillgången på arbetstillfällen har skälig hänsyn tagits till den sökandes 
yrkesvana och förutsättningar i övrigt för arbetet samt andra personliga förhållanden,  
 
2. anställningsförmånerna är förenliga med de förmåner som utgår till den som är anställd 
enligt kollektivavtal eller, om sådant inte finns, är skäliga i förhållande till de förmåner som 
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vid jämförliga företag utgår till en arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter och 
kvalifikationer,  
 
3. arbetet inte hänför sig till arbetsplats där arbetskonflikt råder till följd av stridsåtgärd som 
är lovlig enligt lag och kollektivavtal,  
 
4. förhållandena på arbetsplatsen är lagenliga rörande åtgärder till förebyggande av ohälsa 
eller olycksfall.  
 
Socialtjänsten kan även kräva att den sökande under begränsad tid deltar i kommunal 
verksamhet som är kompetenshöjande och syftar till att ge den arbetslöse större 
förutsättningar att få arbete. Det kan vara till exempel arbetssökarverksamhet eller 
arbetsträning i kommunal regi. Socialtjänsten ska samverka med andra berörda myndigheter 
som arbetsförmedling, försäkringskassa och andra arbetsrehabiliterande instanser.  
 
Socialtjänsten ska verka för att den arbetslöse aktiverar egna resurser. För att nå ett gott 
resultat för den enskilde är det viktigt att krav kombineras med aktiva och stödjande insatser. I 
arbetet ska stöd- och motivationssamtal ingå men även en skyldighet för den arbetslöse att 
redovisa sitt arbetssökande. Socialtjänstens krav på intensiteten i och redovisningen av 
arbetssökandet måste vara individuellt anpassade och rimliga i förhållande till sökandens 
förmåga. Krav på skriftlig redovisning av sökta arbeten kan i många fall vara en bra 
rekommendation eftersom det kan vara en hjälp att strukturera sitt arbetssökande men bör inte 
ensamt utgöra krav eller insats.  
 
Om det inte finns några särskilda skäl för undantag är huvudprincipen att försörjningsstöd inte 
ska kompensera för den avstängning från ersättning som det medför att säga upp sig på egen 
begäran. Den arbetslöse är berättigad till försörjningsstöd från och med den dag rätt till 
arbetslöshetsersättning inträder.  

13.15 Unga Arbetslösa  
Unga arbetssökande (18-24 år) som långvarigt står utan sysselsättning/arbete och saknar egen 
försörjning är ett allvarligt samhällsproblem. Socialtjänsten skall därför prioriterera arbetet 
med denna grupp. Deltagande i praktik eller kompetenshöjande åtgärder kan förhindra 
passivisering och göra att den unge tar steg närmare arbetsmarknaden.  
 
Villkoret och den kompetenshöjande insatsen ska vara tidsbegränsad och utformas i samråd 
med den unge och arbetsförmedlingen. Beslut enligt 4 kap 4 § SoL går inte att överklaga med 
förvaltningsbesvär.  
Om den unge utan godtagbart skäl avböjer kompetenshöjande verksamhet eller uteblir från 
verksamheten kan försörjningsstöd avslås eller nedsättas enligt 4 kap 5 § SoL. Beslut enligt 5 
§ går att överklaga med förvaltningsbesvär.  

13.16 Bistånd vid avstängning från arbetslöshetsersättning  
Den som på egen begäran slutar ett arbete blir avstängd från ersättning under 45 
ersättningsdagar. Denna avstängning går utöver den vanliga karens på 5 dagar som alla har i 
arbetslöshetsförsäkringen. För sökande som utan synnerliga skäl sagt upp sig ska stora krav 
ställas på planering angående försörjningen i avvaktan på utbetalning av 
arbetslöshetsersättningen. Vid prövning av rätt till försörjningsstöd kan ändå ibland hänsyn 
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tas till orsaken till uppsägningen. Sökanden ska dock alltid uppmanas försöka få 
avstängningen från arbetslöshetsersättning hävd.  

13.17 Egna företagare  
Ekonomiskt bistånd beviljas inte till den som är egen företagare. Aktiebolag representerar en 
realiserbar tillgång liksom vissa handelsbolag och enskilda firmor. En del enskilda firmor 
representerar ingen tillgång och bedriver i princip ingen verksamhet. I dessa fall kan den 
sökande genom att avregistrera firman hos patent- och registreringsverket ställa sig till 
arbetsmarknadens förfogande och skriva in sig på Arbetsförmedlingen samt bli berättigad till 
ekonomiskt bistånd.  
 
Undantag kan göras i följande fall:  
 
• Företagaren har uppburit aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen under 6 månader och det 
finns utsikter att företaget ger inkomster inom en snar framtid (cirka 3månader).  
 
• Verksamheten i firman ger en viss inkomst och den sökande bedöms inte vara möjlig att 
introducera på lönearbetsmarknaden inom överskådlig tid. 
 
Sökande med fria yrken (konstnärer, författare, artister, frilans etc.) har ofta F-skattsedel 
eftersom detta är ett krav från deras uppdragsgivare. Deras ansökan om försörjningsstöd eller 
annat ekonomiskt bistånd ska prövas på samma sätt som för andra hel- eller deltidsarbetslösa, 
det vill säga de ska vara inskrivna på arbetsförmedling och söka alla tillgängliga lämpliga 
arbeten.  

13.18 Inskrivna för vård eller behandling  
Personer som beviljas heldygnsvård eller behandling är berättigade till ekonomiskt bistånd på 
samma villkor som andra. Biståndet ska reduceras för kostnader den sökande inte har under 
vårdperioden. Följande bistånd kan beviljas när det av arbetsplan framgår att det är motiverat 
ur vård- och rehabiliteringssynpunkt:  
 
• Hyra för bostad.  
 
• Eventuella abonnemangskostnader för hushållsel och telefon.  
 
• Kläder och skor.  
 
• Läkarvård och tandvård om det inte ingår i vårdkostnaden.  
 
• Fickpengar om det inte ingår i vårdkostnaden.  
 
• Resor i samband med institutionsvård, till exempel för informationssamtal, in- och 
utskrivning på institutionen samt möten med socialsekreterare.  

13.19 Intagen på kriminalvårdsanstalt  
Huvudprincipen är att personer som är intagna på kriminalvårdsanstalt inte är berättigade till 
bistånd. För intagen på kriminalvårdsanstalt som inte har inkomster eller tillgångar och där 
vårdtiden blir kortvarig (inte över sex månader) ska bistånd kunna utgå till hyreskostnaden. 
Innan bistånd beviljas ska dock den enskildes hyresförhållanden undersökas. Gäller ansökan 
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bistånd till en lägenhet som hyrs i andra hand ska socialtjänsten undersöka om hyresrätten står 
kvar efter frigivningen. Om så inte är fallet ska bistånd till hyra inte utgå.  
 
Vid uppsagt hyresavtal kan det bli aktuellt med bistånd till kostnaden för möbelförvaring.  
När det gäller häktade personer vet man som regel inte i förväg hur lång häktningstiden kan 
bli. Har den häktade egen bostad och förutsättningar för bistånd föreligger bör därför bistånd 
till hyreskostnaden utgå i avvaktan på domen. Först då denna föreligger blir det möjligt att 
bedöma om fortsatt bistånd till hyra ska utgå.  

13.20 Frivillig militär grundutbildning  
Bistånd ska inte utgå under den frivilliga militära grundutbildningen. I vissa fall kan dock 
kompletterande bistånd utbetalas till den unges familj om familjebidraget (från 
Försäkringskassan) och eventuellt andra inkomster ligger under norm. För ensamstående som 
gör militär grundutbildning och som söker bistånd till den del av hyran som inte täcks av 
familjebidraget, ska avslag ges och den sökande ska uppmanas försöka hyra ut sin bostad 
under den tid han eller hon går sin grundutbildning. 

13.21 Utländska medborgare  
En utländsk medborgare får inte uppehålla sig i Sverige mer än 3 månader från inresan utan 
att ha uppehållstillstånd. I de fall sökande vistats i landet mer än 3 månader utan 
uppehållstillstånd har kommunen underrättelseskyldighet till polisen enligt 
utlänningsförordningen (2006:97), 7 kap 1 § punkt 3. Utländska medborgare med 
viseringsplikt ska ha uppehållstillstånd eller visum redan vid inresa. 
 
För EU-medborgare gäller särskilda regler som innebär att kravet på permanent eller tillfälligt 
uppehållstillstånd enligt utlänningslagen inte gäller för dem. Bestämmelser om EU-
medborgare återfinns istället i utlänningsförordningen som reglerar EU medborgares rätt att 
vistas i landet.  
 
Uppehållsrätt för EU-medborgare  
En person som är medborgare i ett EU-land och som tar anställning i ett annat EU-land ska få 
uppehållstillstånd för minst 5 år. Detta förutsätter att en arbetstagare kan visa att han eller hon 
kan försörja sig genom bevis om anställning. Även arbetstagarens familjemedlemmar 
omfattas av uppehållsrätten, även om familjemedlemmarna är medborgare i ett land utanför 
EU.  
 
Familjemedlemmar som omfattas är make eller maka, sambo, registrerad partner, deras barn 
som är under 21 år och över 21 år som för sin försörjning är beroende av föräldrarna samt 
släktingar i närmast föregående led till arbetstagaren och hans eller hennes maka som är 
beroende av dem. Rätten att vistas i Sverige omfattar även studerande, pensionärer och andra 
icke yrkesverksamma personer som är EU-medborgare under förutsättning att de kan visa att 
försörjningen är tryggad under vistelsen i landet samt att de har en heltäckande 
sjukförsäkring. För ytterligare upplysningar hänvisas till migrationsverket.  
 
Rätten till ekonomiskt bistånd för EU-medborgare  
Som EU-medborgare har man rätt att studera, arbeta eller enbart vistas i Sverige utan 
uppehållstillstånd i upp till tre månader. Detta gäller även för familjemedlemmar. 
Förutsättningen för rätten att vistas i Sverige är bland annat att man som besöker Sverige inte 
är en belastning för biståndssystemet. 
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Efter tre månaders vistelse i Sverige har man som är EU-medborgare fortsatt uppehållsrätt 
utan uppehållstillstånd om man har arbete, är egen företagare eller aktivt söker jobb. 
Fortsatt uppehållsrätt gäller även när man studerar vid en etablerad utbildningsinstitution eller 
bara vistas i landet. Detta är under förutsättning att man har tillräckliga resurser för att 
försörja sig och sina familjemedlemmar samt att det finns en heltäckande sjukförsäkring som 
gäller i Sverige. 
Om man är familjemedlem till en EU-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige, så har man 
också uppehållsrätt i Sverige. Uppehållsrätten för EU-medborgare och deras 
familjemedlemmar finns så länge kriterierna är uppfyllda. 
Om man inte uppfyller kraven för uppehållsrätt och inte heller har uppehållstillstånd har man 
inte rätt att vistas i Sverige och ska därför lämna landet. Detta kan också ske med hänsyn till 
allmän ordning och säkerhet och till rikets säkerhet, samt på grund av brott.  
Vid ansökan om ekonomiskt bistånd görs en utredning om uppehållsrätt, hemvist och behov. 
Man måste ha uppehållsrätt som ekonomiskt aktiv för att bistånd ska kunna beviljas. 
Ekonomiskt aktiv är man om man uppfyller något av nedanstående kriterier: 

 Man är arbetstagare eller egen företagare i Sverige. 
 Man är aktivt arbetssökande och bedöms ha en verklig möjlighet att få en anställning. 

För att anses vara aktivt arbetssökande ska man vara inskriven vid 
Arbetsförmedlingen och vara beredd att ta lämpligt anvisat arbete. Man ska vara 
beredd att delta i verksamheter som anordnas inom ramen för 
arbetsmarknadspolitiken. Om man har sökt arbete i sex månader utan resultat bedöms 
man som regel inte ha en verklig möjlighet att få en anställning. 

 Man är familjemedlem till en EU-medborgare med uppehållsrätt enligt ovanstående 
två punkter. 

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att sökande ska ha 
gjort allt hen kan för att själv klara sin och sin familjs försörjning. Utredning görs om behovet 
kan tillgodoses på annat sätt, t.ex. om man har en försörjningsansvarig make eller maka i 
hemlandet, kan behovet tillgodoses genom hemresa. 
 
Akuta situationer 
Om ovanstående krav om uppehållsrätt, hemvist och behov, inte är uppfyllda så är man inte 
berättigad till bistånd annat än i en akut nödsituation. Socialtjänsten gör då en bedömning av 
akut nödsituation. I denna bedömning ska socialtjänsten särskilt beakta eventuella barns 
behov. 
Även vid akuta situationer prövas om behov kan tillgodoses på annat sätt. Sökande bör i 
första hand ha undersökt möjligheterna till stöd genom ambassaden eller konsulatet. Vid 
bedömning av akut nödsituation som inte kan lösas på annat sätt, kan bistånd ges i form av 
enstaka bidrag till mat, logi eller hemresa. 

13.22 Utan uppehållstillstånd  
Utländska medborgare som tillfälligt vistas i Sverige, till exempel turister, affärsresande och 
säsongsarbetare ska vid ekonomiska problem i första hand hänvisas till det egna landets 
ambassad eller konsulat. I princip föreligger rätt till ekonomiskt bistånd i en nödsituation och 
kommunen är skyldig att pröva biståndsbehovet i de fall behovet inte kan tillgodoses på annat 
sätt.  
 
Ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd enligt LMA till personer med tillfälligt skydd 
enligt massflyktsdirektivet. Kommunen har i vissa fall rätt till ersättning för ekonomiskt 
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bistånd som lämnats enligt LMA, i form av dagersättning och särskilda bidrag, för en person 
som beviljats uppehållstillstånd som massflykting enligt 21 kap. UtlL. Massflyktingar 
omfattas av 1 § första stycket 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) 
Kommunen ska lämna bistånd enligt 3 a § tredje stycket LMA till utlänningar som avses i 1 § 
första stycket 2 samma lag, om de vistas i kommunen och om biståndet behövs till dess att 
Migrationsverket tar över ansvaret för att bistånd lämnas. Migrationsverket ersätter inte 
kostnader för bistånd som lämnats enligt socialtjänstlagen. 
 
Asylsökande ska alltid hänvisas till Migrationsverket som beviljar bistånd i form av 
dagersättning enligt lag om mottagande av asylsökande med flera, (LMA). Kommunen 
ansvarar för gruppen Övriga som sökt uppehållstillstånd i Sverige och omfattas av 1 § punkt 3 
i lag om mottagande av asylsökande med flera (LMA), det vill säga ”har ansökt om 
uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan 
prövas”. Det är Migrationsverket som beslutar om detta. Dessa personer ska beviljas 
dagersättning enligt LMA och det utbetalas av kommunen. Detta gäller även personer som 
tidigare haft uppehållstillstånd som upphört att gälla och som sökt nytt uppehållstillstånd. I de 
senare fallen kan det även bli aktuellt att bevilja hyra eller dylikt. Dagersättningen ska täcka 
kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra 
förbrukningsvaror. Dagersättningen ska även täcka utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård 
samt läkemedel. 
 
Om särskilt angelägna behov uppstår kan särskilt bidrag lämnas för kostnader för 
vinterkläder, glasögon, kosttillskott, handikapputrustning, spädbarnsutrustning och 
begravningskostnad. Bistånd som kommunen utger enligt LMA ska återsökas från staten.  
 
Migrationsverket tillämpar mycket restriktiva bedömningar när det gäller särskilt bidrag enligt 
LMA (se Migrationsverkets föreskrifter SIVFS 1997:2) så själva dagersättningen är i princip 
det enda belopp som kommunen kan påräkna sig vid återsökning från staten. Personer som 
omfattas av LMA kan därmed, i väntan på ersättning, beviljas ersättning enligt LMA (och inte 
enligt SoL) från socialtjänsten. Personen ska i första hand hänvisas till Migrationsverket för 
att ansöka om särskilda bidrag enligt LMA. Personer som omfattas av LMA har inte rätt till 
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL för förmåner av motsvarande karaktär. Däremot kan personer 
som inte har giltigt uppehållstillstånd och därmed inte omfattas av LMA i vissa undantagsfall 
beviljas akut bistånd enligt 4 kap 2 § SoL, vilket inte är ett överklagningsbart beslut. 
Undantag från ovanstående ska göras för barn under 18 år som bor hos vårdnadshavare med 
uppehållstillstånd. Dessa ska ges bistånd enligt Socialtjänstlagen.  

13.23 Med uppehållstillstånd  
Utländska medborgare med uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige och som vistas här har 
samma rätt till bistånd som svenska medborgare. Utländsk medborgare som söker ekonomiskt 
bistånd skall kunna uppvisa följande:  
 
• Beslut om uppehålls- och arbetstillstånd.  
 
• Om tidigare tillstånd gått ut, bevis på inlämnad ansökan om förnyat uppehålls- och 
arbetstillstånd.  
 
Utländska medborgare med uppehållstillstånd för besök ska bedömas på samma sätt som 
utländska medborgare som befinner sig tillfälligt i landet. För utländsk medborgare utan 

354



 
 

STORFORS 
KOMMUN 

 Sida 49 (54) 

viseringsplikt krävs denna typ av uppehållstillstånd efter 3 månaders vistelse i Sverige. 
Utländska medborgare med viseringsplikt ska ha denna typ av uppehållstillstånd redan vid 
inresan.  

13.24 Vissa nyanlända invandrare  
Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringsinsatserna för de flyktingar 
och andra skyddsbehövande som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare (2010:197). Under en tvåårsperiod när arbetsförmedlingen upprättar 
etableringsplaner för den nyanlände har den enskilde rätt till etableringsersättning via 
Försäkringskassan. Under denna tvåårsperiod föreligger därmed rätt till ekonomiskt bistånd 
enbart i de fall etableringsersättningen, till exempel på grund av familjens storlek, understiger 
nivån för försörjningsstöd. Om den nyanlände inte följer arbetsförmedlingens etableringsplan 
utgår ingen etableringsersättning. En ansökan om ekonomiskt bistånd bör i det läget avslås 
med motiveringen att den enskilde inte gjort vad som är möjligt för att komma ut i egen 
försörjning, (vare sig på kort sikt genom att kvalificera sig för etableringsersättning, eller på 
lång sikt genom att delta i allt som erbjuds för att påskynda integration och etablering på 
arbetsmarknaden.)  
 
Direkt efter mottagandet i kommunen och fram till att arbetsförmedlingen har kunnat upprätta 
en etableringsplan har den enskilde nyanlände rätt till ekonomiskt bistånd på samma villkor 
som andra sökande. På samma sätt kan det också bli aktuellt med ekonomiskt bistånd efter 
den tvååriga etableringsersättningen om den nyanlände ännu inte kommit ut i egen 
försörjning.  
Vad som för övrigt är sagt i dessa riktlinjer om arbetslösa, studerande, med mera gäller även 
nyanlända som efter sin etableringsperiod behöver ansöka om ekonomiskt bistånd. I varje 
individuell prövning ska dock den enskildes möjligheter till snabbast möjliga integration i 
samhället beaktas 
 
Vissa nyanlända kan inte få en upprättad etableringsplan, till exempel vid ålder över 65 år 
eller vid kraftigt nedsatt prestationsförmåga. Vid nyanländas ansökningar om ekonomiskt 
bistånd bör handläggaren därför alltid kontrollera den enskildes förutsättningar hos 
arbetsförmedlingen. Vissa kostnader för ekonomiskt bistånd kan återsökas hos 
Migrationsverket.  

13.25 Personer med sjukdom och bedömning av arbetsförmåga  
När sjukdom finns som hinder för att kunna arbeta, söka arbete mm så ska personen 
uppmanas söka kontakt med läkare, som bedömer om ett läkarintyg ska utfärdas.  
Läkare kan utfärda olika slags intyg, t.ex.: 

 Läkarintyg som utfärdas för sjukskrivning en viss period, till t.ex. ansökan om 
sjukpenning eller samordning av rehabiliteringsinsatser via FK 

 Läkarutlåtande för bedömning av varaktigt nedsatt arbetsförmåga, till t.ex. ansökan 
om sjukersättning via FK 

 
Om läkarintyg inte har utfärdats bedöms det som att personen kan klara ett normalt 
förekommande arbete på arbetsmarknaden, även om sjukdom/symptom kan finnas.  
Om läkarintyg saknas krävs det att en individuell planering upprättas i varje enskilt ärende, 
utifrån den enskildes förutsättningar. Det kan vara aktuellt både när den enskilde väntar på en 
läkarbedömning och när arbetsförmågan inte bedöms vara nedsatt pga. sjukdom. Vid behov 
kan samverkansmöten ske.  
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13.26 Personer med missbruksproblematik 
På samma sätt som gäller personer som t.ex. är arbetslösa eller sjukskrivna så ska det även här 
finnas en dokumenterad utredning och en individuell planering.  
Det är viktigt att tillsammans med personen ta ställning till vad försörjningshindret består av; 
missbruk, arbetslöshet eller sjukdom. Det är viktigt att vara medveten om att bedömningen av 
vilket som är det främsta försörjningshindret snabbt kan förändras. Planering och bedömning 
behöver då göras om utifrån aktuell situation.  

14 Avslag och överklagan  
Beslut om ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen är myndighetsutövning. Avslagsbeslut 
enligt 4 kap 1 § SoL ska alltid vara skriftliga och motiverade och delges den sökande. Av 
beslutet ska följande framgå:  
 
• Vad ansökan avser.  
 
• Hänvisning till § i SoL.  
 
• Eventuell tidsperiod.  
 
• Motivering till avslaget.  
 
Om beslutet berör barn, direkt eller indirekt så ska det alltid övervägas samt framgå beslutets 
konsekvenser för barnet/barnen. Besvärshänvisning ska lämnas liksom hjälp med 
överklagandet om den sökande behöver och begär det.  

15 Återsökning, återkrav av bistånd och 
biståndsbedrägeri  
Rätten till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen är det yttersta skyddsnätet i samhällets 
trygghetssystem. Huvudprincipen är därför att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
beviljas utan återbetalningsplikt för den enskilde. Undantag från denna princip regleras i 
Socialförsäkringsbalken 107 kap 5 § och 9 kap 1 § och 2§ SoL. 

15.1 Återsökning av beviljat ekonomiskt bistånd  
Återsökning av beviljat bistånd när det gäller förmån under prövning hos försäkringskassan 
och som kan komma att beviljas med retroaktivt belopp regleras i Socialförsäkringsbalken. 
För att kommunen ska kunna återsöka utbetalt bistånd ur retroaktiv periodisk ersättning 
(exempelvis sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning, vårdbidrag, 
bostadsbidrag, underhållsstöd) får kommunen inte använda fullmakt eller lägga upp återkrav. 
Biståndet ska ha getts utan villkor om återbetalning, för att kommunen ska kunna återsöka 
beloppet. Den enskilde ska dock givetvis vara informerad om att utbetalt belopp kommer att 
återsökas från Försäkringskassan.  
 
Villkoret för kommunens återsökning är att den enskilde för motsvarande period i väsentlig 
mån fått sin försörjning genom ekonomiskt bistånd från kommunen. Det innebär att det inte 
får röra sig om ekonomiskt bistånd av ”rent tillfällig natur”, till exempel några dagars 
matpengar. 
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Om Försäkringskassan felaktigt till den enskilde betalar ut retroaktiv ersättning som 
kommunen har rätt till, finns möjlighet att kräva det av Försäkringskassan. Försäkringskassan 
har sedan möjlighet reglera den felaktiga utbetalningen med den enskilde. Försäkringskassan 
kan själv ge förskott på sökt pension om det är troligt att förmånen kommer att beviljas men 
beslut eller uträkning av ersättningen dröjer. Denna möjlighet ska undersökas innan 
ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen beviljas som förskott på sökt förmån.  

15.2 Återkrav enligt Socialtjänstlagen  
Återkrav av ekonomiskt bistånd kan endast ske enligt reglerna i Socialtjänstlagen och endast 
mot förmån eller ersättning som den enskilde redan har eller som är beslutad.  
Det finns två sätt för kommunen att få tillbaka utbetalt bistånd: 
 
• Överenskommelse med den enskilde om att han eller hon ska betala tillbaka (9 kap 2 § SoL).  

• Krav till den enskilde om återbetalning av bistånd som han eller hon fått för mycket eller på 
oriktiga grunder (9 kap 1 § SoL).  
 
Återkrav av ekonomiskt bistånd ska bara göras mot en väntad faktisk inkomst utom i de fall 
den enskilde obehörigt fått ekonomiskt bistånd eller fått bistånd med för högt belopp. I det 
senare fallet ska biståndet alltid återkrävas. Den väntade inkomsten måste antas ge ett 
överskott efter avdrag för den enskildes löpande levnadsomkostnader om ett återkrav ska vara 
meningsfullt. Kan det inte bli ett sådant överskott eller finns inte återbetalningsförmåga inom 
överskådlig tid ska återkrav inte läggas upp. Återkrav får inte göras mot framtida 
försörjningsstöd. Akut utbetalning av matpengar som gjorts av sociala eller medicinska skäl 
ska inte återkrävas. Om den akuta hjälpen ges på grund av att någon tillfälligtvis är förhindrad 
att disponera sina inkomster eller tillgångar kan den dock återkrävas. Även akut hjälp till 
exempel till en hyresskuld för att undvika avhysning kan återkrävas om hushållet har 
inkomster över normen. De formella kraven är absoluta och får inte åsidosättas. Vid en 
eventuell prövning i Förvaltningsrätten innebär åsidosättande av de formella kraven att talan 
inte kan fullföljas.  
 
Återkrav enligt 9 kap 2 §, 1 stycket, SoL  
Återkrav av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL kan ske på tre grunder:  
 
1. Bistånd som förskott på förmån eller ersättning.  
 
2. Bistånd till enskild som är indragen i arbetskonflikt.  
 
3. Bistånd till enskild som på grund av förhållanden som han/hon inte kunnat råda över hindrats 
från att förfoga över sina inkomster eller tillgångar.  
 
Återkrav enligt 9 kap 2 §, 2 stycket, SoL  
SoL 4 kap 2 § SoL kan undantagsvis användas när kommunen ger ekonomiskt hjälp fast rätt 
till bistånd enligt 4 kap 1 § SoL inte föreligger. Bistånd enligt 4 kap 2 § SoL kan villkoras 
med återbetalning men får bara återkrävas om den beviljats med sådant villkor. Följande 
situationer kan bli aktuella för återkrav enligt 4 kap 2 § och 9 kap 2 §, 2 stycket:  
• Hushåll med realiserbara tillgångar.  
• Hushåll med egen försörjning/inkomst över norm.  
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För att undvika allvarliga sociala konsekvenser kan exempelvis bistånd enligt 4 kap 2 § SoL 
med villkor om återbetalning beviljas till hyresskuld där behovet kunnat tillgodoses genom 
egen inkomst och där återbetalningsförmåga finns.  

Återkrav enligt 9 kap 1 § SoL  
Återkrav av bistånd enligt 4 kap 1 § SoL ska göras om någon fått ett felaktigt bistånd genom:  
 
• Oriktiga uppgifter.  
 
• Underlåtenhet att lämna uppgift.  
 
• Eller på annat sätt förorsakat att bistånd beviljats obehörigen eller med för högt belopp.  
 
Kommunen får i dessa fall kräva tillbaka vad som betalts ut för mycket. Kommunen får alltså 
även kräva tillbaka för högt eller obehörigt bistånd som den enskilde fått också då han eller 
hon inte haft för avsikt att framkalla en felaktig utbetalning. Detta gäller också då det är 
kommunen som förorsakat den felaktiga utbetalningen men där den enskilde borde ha förstått 
att den var fel. Exempel på det senare kan vara rena felräkningar eller när dubbel utbetalning 
skett av misstag.  
 
Denna bestämmelse ersätter eller inskränker inte rutinen att göra polisanmälan om den 
enskilde avsiktligt lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter. Grunden för återkrav enligt 9 
kap 1 § SoL är alltid att biståndet är utbetalt på felaktig grund. Biståndet behöver således inte 
vara förskott på förmån eller ersättning, eller vara beviljat med villkor om återbetalning. 
 
Ersättningstalan  
I de fall den enskilde inte återbetalar återkrav enligt 9 kap 1 § eller 2 § SoL kan kommunen 
med stöd av 9 kap 3 § SoL väcka talan om ersättning hos Förvaltningsrätten. Talan hos 
Förvaltningsrätten måste väckas inom 3 år från det biståndet utbetalades och får inte bifallas 
av Förvaltningsrätten om den ersättningsskyldige genom att återbetala kostnaden eller del av 
den kan antas bli ur stånd att klara sin försörjning eller livsföring i övrigt.  
 
Innan talan väcks ska förvaltningen skicka två betalningspåminnelser och den enskildes 
aktuella ekonomiska situation utredas så långt det är möjligt. Den enskilde ska alltid erbjudas 
möjlighet att presentera och diskutera sina ekonomiska förhållanden.  
 
Visar genomförd utredning att det är styrkt eller troligt att den enskilde har betalningsförmåga 
ska talan väckas hos Förvaltningsrätten. Visar utredningen att den enskilde för tillfället inte 
kan betala, kan återkravet ligga vilande under en period. Är det troligt att den enskildes 
betalningsförmåga inte inom rimlig tid förbättras kan återkravet efterges.  
 
Observera att beslut om ersättningstalan enligt 9 kap 1 § och 3 § SoL måste fattas av nämnden 
eller nämndens delegationsordning.  
 
Kraveftergift  
Om det är uppenbart att förhållandena ändrats så att den enskilde inte inom rimlig tid kommer 
att kunna göra återbetalning får kommunen enligt 9 kap 4 § SoL helt eller delvis efterge 
återkrav. Detta beslut går inte att överklaga. 
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15.3 Utredning om misstänkt bedrägeri  
Har någon lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit inkomster och på så sätt obehörigen eller 
med för högt belopp fått ekonomiskt bistånd kan detta vara en olaglig handling. I princip ska 
alla misstankar om bedrägeri polisanmälas. Oavsett om polisanmälan görs eller inte, ska det 
belopp den enskilde fått obehörigen eller med för högt belopp återkrävas. Underlåtenhet att 
polisanmäla får inte ”kvittas” mot återbetalning. Innan polisanmälan övervägs ska en 
utredning göras. Den ska svara på följande frågor:  
 
• Innebär en polisanmälan att en planerad eller påbörjad behandling inte kan genomföras?  

• Är det misstänkta bedrägeriet av obetydlig omfattning?  

• Har den sökande varit medveten om konsekvensen av sitt handlande?  

 
Den skriftliga utredning som utgör underlag för och bifogas polisanmälan ska ge en 
beskrivning av den sökandes ekonomiska och sociala situation samt förvaltningens 
bedömning av den sökande och det som hänt.  

16. Riksnorm, 2022 
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som 
miniminivå för de behov som den ska täcka.  
 
Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor per månad 
 
Ålder  0 år  1–2 år  3 år  4–6 år  7–10 år  11–14 år  15–18 år  19–20 år  

 
Summa personliga kostnader  
 

2220  2480 2210 2480  3110  3580 4040  4070  

Utan lunch 5 dagar/vecka  2090 2280 2030  2210 -  -  -  -  
  
 
 
Personliga kostnader vuxna, i kronor per månad  

 
Ensamstående   Sambor  

  Summa personliga kostnader   3210  5800 
 
 
 
Gemensamma hushållskostnader, kronor per månad 
 

Antal 
personer  

1  2 3  4  5  6  7  
 
 

Summa  
gemensamma  
kostnader   

1040  1150 1450 1640 1890  2140 2310 

 
För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger 
man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan 
hushåll med 6 respektive 7 person 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-11-30 
Diarienummer 
KS/2021:488 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Namnändring på Verksamheten vård och omsorg till 
Verksamheten vård och stöd 
Diarienummer: KS/2021:488 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
I och med omorganisationen 2020 kompletterades vård och omsorg med enheterna IFO barn/unga, 
IFO vuxna samt AME. I nuvarande namn på enheten inkluderas inte de nytillkomna enheternas 
verksamheter. För att inkludera alla enheterna föreslås en namnändring till vård och stöd. 
Namnförslaget har presenterats i Loksam där inga avvikande åsikter har framkommit 

Beslutsunderlag 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Ändra namnet på Verksamheten vård och omsorg till Verksamheten vård och stöd 
Ändringen föreslås gälla från och med 2022-09-01 

Beslutet ska skickas till 
Margareta Albért, Verksamhetschef 
Ewa Sundberg, Enhetschef IFO 
Marina Collstam, Enhetschef IFO 
Åsa Askerskär, Enhetschef Arbetsmarknad och Etablering 
Annette Olsson, Ekonomichef 
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1 (4) 
Missiv 
Datum Vår beteckning 

Värmlandsrådet 2022-02-07 RS/220362 
Handläggare och telefon Ert datum Er beteckning 

Linnea Grankvist, 010-833 11 32   
 

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

Rosenborgsgatan 50 010-831 50 00 mona.bjorn@regionvarmland.se 
Telefax Organisationsnummer 
 232100-0156 

 

 

Värmlandskommunerna 

 

Missiv om tjänsteskrivelse gällande målbild 
”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en 
god och nära vård, hälsa & omsorg” 

 
Vid Ordföranderådets möte den 21 januari 2022 gjorde Ordföranderådet ett 
sk ställningstagande enligt följande: 

 
1. Ordföranderådet ställer sig bakom förslag till målbild "Framtidens 
Värmland -Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa & 
omsorg" samt uppmanar samtliga ingående parter fatta beslut om 
fastställande och åtagande att arbeta i enlighet med målbildens innehåll.   
 
 2.  Ordföranderådet uppdrar till Direktörsberedningen att följa frågan om 
den fortsatta processen med färdplan mot målbilden "Framtidens Värmland 
-Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa & omsorg"  
 
3. Region Värmland ansvarar för utskick av förslag till målbild med 
tillhörande missiv och förslag till tjänsteskrivelse till samtliga parter 
Punkt 1 innebär en uppmaning till alla kommuner och regionen att så snart 
som möjligt (helst våren 2022) fatta beslut om fastställande och åtagande att 
arbeta i enlighet med målbildens innehåll.  

Bakgrund 
Svensk välfärd står nu inför den stora utmaningen att fortsatt hantera den 
pågående pandemin samtidigt som det stora behov av rehabilitering och 
hantering av uppskjuten vård som pandemin medfört måste adresseras.  
 
Befolkningen lever allt längre vilket är en framgång för det svenska 
välfärdssamhället. Antalet gamla och unga ökar dock snabbare än 
befolkningen i arbetsför ålder och under den kommande 10-årsperioden 
prognostiseras gruppen i ålder 80 år och äldre att öka med närmare 50 
procent medan gruppen i arbetsför ålder bedöms öka med endast 5 procent. 
Den demografiska förändringen innebär stora utmaningar att finansiera och 
inte minst bemanna välfärdsverksamheter. 
 
Det finns skillnader i hälsa, levnadsvanor och livsvillkor mellan såväl 
kvinnor och män, flickor och pojkar som mellan socioekonomiska grupper 
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och vissa andra utsatta grupper. Den självskattade psykiska ohälsan ökar 
bland barn och unga men även i den yrkesverksamma befolkningen och hos 
äldre. Samhället i stort, inte minst inom kommunernas och regionens 
verksamheter har en viktig roll både i det hälsofrämjande och förebyggande 
arbetet. Att ställa om till ett mer effektivt, främjande, förebyggande och 
proaktivt arbetssätt är en av de åtgärder som kan ge ett mer ändamålsenligt 
och effektivt resursutnyttjande och därmed bidra till att den demografiska 
utmaningen kan mötas. 
 
God och nära vård 
Nära vård inte en ny organisationsnivå. Det är snarare ett sätt att arbeta med 
hälsa, vård och omsorg som skapar förutsättningar för personcentrerad vård 
och omsorg över huvudmannagränser. Nära vård är en stor utveckling som 
sker inom hela välfärden just nu, runtom i hela landet för att skapa hållbara 
välfärdstjänster med hög kvalitet, där invånare, brukare/patienter och 
närstående känner delaktighet, trygghet och förtroende för och där 
medarbetare väljer att arbeta. 
 
För att hälso- och sjukvården och den kommunala vården och omsorgen ska 
vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet och kunna möta den demografiska 
utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i 
hela vårdkedjan. En hälso- och sjukvård och vård och omsorg med både 
hjärta och hjärna. 
 
En mer tillgänglig, närmare välfärd kan tillsammans med nya arbetssätt 
innebära att resurserna inom våra verksamheter kan användas bättre och 
därmed räcka till fler. Nära vård omfattar hela livet och utgår från 
individuella förutsättningar och behov där invånarna är aktiva medskapare 
 
Som en del av lösningen krävs att kommuner och regioner förändrar 
arbetssätt och utvecklar sina organisationer. Verksamheterna måste ställas 
om för att bättre kunna möta denna utmaning – en utmaning som redan är 
påtaglig i stora delar av landet. 
 
Regioner och kommuner ska arbeta för att utveckla samverkan mellan sig då 
detta är en förutsättning för att kunna ställa om till en nära vård. 
Primärvårdsnivån är delad mellan huvudmännen, vilket också förutsätter en 
etablerad struktur för samverkan.  
 
”Regionerna och kommunerna bör tillsammans upprätta gemensamma 
målbilder och en strukturerad samverkan för att driva omställningen med 
utgångspunkt i lokala förutsättningar och behov.” (Från överenskommelse 
God och nära vård 2021). 
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Omställningsarbetet ska leda till: 

• Från fokus på organisation till Fokus på person och relation. 
• Från invånare, brukare/patienter och närstående som passiva 

mottagare till Aktiva medskapare. 
• Från isolerade vård- och omsorgsinsatser till Samordning utifrån 

personens fokus. 
• Från reaktiv till Proaktiv och hälsofrämjande. 

 
 
 
Värmlands arbete med målbilden 
En central del i den samverkan är att regionen och kommunerna i länet har 
en gemensam målbild för omställningen.  
  
Målbildsprocessen i Värmland har letts av en samordningsgrupp bestående 
av tjänstepersoner från länets kommuner och Region Värmland. Processen 
har också stöttats av en politisk referensgrupp med tre politiker från hälso- 
och sjukvårdsnämnden i regionen och två politiker från respektive kommun. 
  
Målbilden har tagits fram under 2021. Grund för målbilden har varit 
Värmlandsstrategin, Folkhälsoplanen, Nya perspektivs politiska 
inriktningsdokument som alla har gemensamma målet om en god och jämlik 
hälsa i Värmland.  
Målbilden presenterades i Värmlandsrådet den 26 november 2021. 
Ordföranderådet ställde sig bakom målbilden den 21 januari 2022 och 
uppmanar samtliga parter att besluta om att arbeta i målbildens riktning. 
 
Samordningsgruppen har nu fortsatt uppdrag att arbeta fram en gemensam 
färdplan. Det handlar inte enbart om en färdplan utan att aktivt dra lärdom 
under processens gång kring hur kommuner och regionen arbetar för att 
åstadkomma de ovan nämnda förflyttningarna. Arbetet med gemensam 
färdplan kommer att påbörjas i början av 2022. 
 
”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god och nära 
vård, hälsa & omsorg” 
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Målbilden är länets gemensamma riktning för omställningen till god och 
nära vård, hälsa och omsorg. Inriktningen är att länets huvudmän 
gemensamt arbetar för individen ska uppleva nedanstående värden: 
 

• Jag är en viktig och delaktig medskapare 
• Jag får rätt hjälp och stöd i rätt tid 
• Vi bemöter varandra med respekt 
• Vård och stöd utgår och samordnas utifrån mina behov och resurser 
• Jag har ett kontinuerligt och personligt tillitsfullt stöd 

  
En gemensam färdriktning med principer som guidar oss i arbetet: 

• Invånarna avgör om det vi gör är värdeskapande 
• Gemensamma beslut och aktiviteter ska leda i målbildens riktning 

och vi är gemensamt ansvariga för länts resultat 
• Vi skapar förutsättningar för hållbara arbetsplatser och tar tillvara 

medarbetarnas kompetens 
• Vi bygger relationer med, och har positiva förväntningar på varandra 
• Proaktivitet är i fokus för att öka hälsa och friskfaktorer. 

 
Processen framåt och beslut i era respektive organisationer 
Region Värmland har, för att underlätta tagit fram förslag till 
tjänsteskrivelse som kommuner och region kan använda som 
beslutsunderlag inför beslut i den egna organisationen.  
 
För att underlätta samordningen av den fortsatta processen vill vi be 
samtliga kommuner att, efter beslut om godkännande är fattat, skicka in era 
protokollsutdrag till region@regionvarmland.se. Ange Dnr RS/220362 i 
ämnesraden. 

Till detta missiv bifogas den framtagna tjänsteskrivelsen.  

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till mig. Jag nås 
på mail: linnea.grankvist@regionvarmland.se eller på telefon  
070 - 232 27 54 
 

 

Tack på förhand för att ni översänder era protokollsutdrag. 

 
Vänligen 

Linnea Grankvist 
Utvecklingsledare/samordnare 
Region Värmland 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-02-11 
Diarienummer 
KS/2022:67 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god 
och nära vård, hälsa & omsorg 
Diarienummer: KS/2022:67 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Den gemensamma målbilden ”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god och 
nära vård, hälsa och omsorg” har tagits fram i samverkan mellan flera parter, under 2021. 
Grund för målbilden har varit Värmlandsstrategin, Folkhälsoplanen, Nya perspektivs politiska 
inriktningsdokument som alla har gemensamma målet om en god och jämlik hälsa i 
Värmland.  
Arbetet med målbildsprocessen har letts av en samordningsgrupp bestående av 
tjänstepersoner från länets kommuner och Region Värmland. Processen har också stöttats av 
en politisk referensgrupp med tre politiker från hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen och 
två politiker från respektive kommun. 
Det gemensamma målet om en god och jämlik hälsa i Värmland är en viktig parameter i 
samverkansarbetet. 
 
Värmlandsrådets Ordföranderåd har, den 21 januari 2022, ställt sig bakom förslag till målbild 
samt uppmanat samtliga ingående parter fatta beslut om fastställande och åtagande att arbeta i 
enlighet med målbildens innehåll. 
 
Målbilden är länets gemensamma riktning för omställningen till god och nära vård, hälsa och 
omsorg. Inriktningen är att länets huvudmän gemensamt arbetar för individen ska uppleva 
nedanstående värden: 

 Jag är en viktig och delaktig medskapare 
 Jag får rätt hjälp och stöd i rätt tid 
 Vi bemöter varandra med respekt 
 Vård och stöd utgår och samordnas utifrån mina behov och resurser 
 Jag har ett kontinuerligt och personligt tillitsfullt stöd 

 
Nästa steg i processen är att arbeta fram en gemensam färdplan. 
 

Beslutsunderlag 
Missiv om tjänsteskrivelse gällande målbild Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar 
vi en god och nära vård, hälsa & omsorg 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-02-11 
Diarienummer 
KS/2022:67 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Storfors kommun beslutar att fastställa målbild ”Framtidens Värmland – Tillsammans 
utvecklar vi en god och nära vård, hälsa och omsorg” samt åtar sig att arbeta i enlighet med 
målbildens innehåll. 
 

Beslutet ska skickas till 
region@regionvarmland.se, märk med RS/220362 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Margareta Albért, Verksamhetschef 
Annelie Izindre, Skolchef 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-03-17 
Diarienummer 
KS/2022:84 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Äldreomsorgsplan 2023-2027 Storfors kommun 
Diarienummer: KS/2022:84 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Äldreomsorgsplanen 2023-2027 ska vara vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga 
besluten, revideras vid behov samt finnas med i kvalitetsarbetet. 

Planen ska också fungera som ett stöd i det praktiska arbetet och i framtagande och arbetet 
med lokala verksamhetsplaner. 
Planen beskriver vad som styr äldreomsorgen, hur den ser ut i dagsläget, den demografiska 
utvecklingen och vilka utvecklingsområden som föreslås ingå. 

Beslutsunderlag 
Äldreomsorgsplan 2023-2027 Storfors kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige: 
 
Anta äldreomsorgsplan 2023-2027 Storfors kommun 

Beslutet ska skickas till 
Margareta Albért, Verksamhetschef 
Anna Thyberg, Enhetschef 
Eva Turunen, Enhetschef 
Jörgen Dahl Larsson, Enhetschef 
Minna Rudnick, Enhetschef 
Hans-Bertil Hermansson, MAS 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-03-02 
Diarienummer 
KS/2022:83 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Tjut kvalitetsberättelse SoL 2021 
Diarienummer: KS/2022:83 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

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

 beskriva arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet under året som gått 

 beskriva vilka åtgärder som tagits för att säkra kvalitet  
 redovisa vilka resultat som uppnåtts   

 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsberättelse 2021 för vård och omsorg samt individ och familjeomsorgen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Godkänna kvalitetsberättelse SoL 2021, vård och omsorg samt individ och familjeomsorgen 

Beslutet ska skickas till 
Margareta Albért, Verksamhetschef 
Anna Thyberg, Enhetschef Särskilt boende 
Eva Turunen, Enhetschef Hemtjänst 
Ewa Sundberg, Enhetschef IFO 
Marina Collstam, Enhetschef IFO 
Minna Rudnick, Enhetschef Funktionsstöd 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-03-07 
Diarienummer 
KS/2021:440 

Handläggare:  
Minna Rudnick 
Enhetschef 
 
Tillfällig utökning av personlig assistans- budget medel 
från KS oförutsett 2022. 
Diarienummer: KS/2021:440 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Ett beslut enligt 9§2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS om tillfällig 
utökning av personlig assistans har inkommit gällande kund med objekt nummer 77322, 
utökningen gäller 47,18 h/ vecka från och med 2021-08-18. Beslutet om tillfällig utökning 
gäller i avvaktan på beslut från Försäkringskassan samt är en förlängning av tidigare fattat 
ordförandebeslut 2022-01-10 som baseras på KSAU § 143- 2021-12-20 Tillfällig utökning av 
personlig assistans. 
 
Beslutet verkställs genom assistansbolag. 
Beslut som gäller individer inom Funktionsstöd kan inte planeras in i budget då behovet hos 
individerna inte kan förutses. 
 
Januari 65 816 kr 
Februari 59 447 kr 
Mars 65 816 kr 
April 63 693 kr 
Maj 65 816 kr 
Juni 63 693 kr 
Juli 65 816 kr 
Augusti 65 816 kr 
September 63 693 kr 
 
Beslut från Försäkringskassan kan innebära att kostnaden upphör eller fortsätter. Detta 
beroende på om assistansbeslutet beviljas eller avslås. Kostnaden ryms inte inom budget. Icke 
verkställda beslut kan medföra vite för Storfors kommun. 
 

Finansiering 
Budgetmedel från KS oförutsett föreslås överföras till ansvar 350, verksamhet 5131, objekt 
77322. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, tillfällig utökning av personlig assistans 2022-01-10.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Bevilja medel ur KS oförutsett gällande tillfällig utökning av personlig assistans.   
Medel överförs till ansvar 350, verksamhet 5131 objekt 77322. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-03-07 
Diarienummer 
KS/2021:440 

Beslutet ska skickas till 
Minna Rudnick, Enhetschef Funktionsstöd 
Margareta Albért, Verksamhetschef  
Annette Olsson, Ekonomichef  
 

406



407



408



409



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-03-29 
Diarienummer 
KS/2022:132 

Handläggare:  
Minna Rudnick 
Enhetschef Funktionsstöd 
 
Medel för anställning av administratör 20 % inom 
funktionsstöd 2022-03-01 till 2022-12-31 
Diarienummer: KS/2022:132 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen  
 

Beskrivning av ärendet 
Funktionsstöds enheten handlägger kontaktpersoner/kontaktfamiljer enligt § 9 Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS. Handläggningen av uppdragen uppgår till en 
tjänst motsvarande 20 % tjänst.  
Handläggningen har tidigare skett av Enhetschef inom funktionsstöd men efter 
omorganisation utökades funktionsstödsenheten med det skyddade boendet Solforsen och 
utrymmet för handläggningen av kontaktpersoner/kontaktfamiljer inom befintlig 
enhetschefstjänst upphörde.   
 
Handläggningen av kontaktpersoner/kontaktfamiljer flyttades till tjänst på Solforsens 
skyddade boende. Handläggningen utfördes inom befintlig tjänst. Efter effektiviseringsarbete 
har en heltidstjänst på Solforsen kunnat avvecklas, varmed handläggning 
kontaktpersoner/kontaktfamiljer inom LSS inte kan utföras inom befintliga tjänster vid 
Solforsen.  
 
Planeringen var att handläggningen av kontaktpersoner/kontaktfamiljer skulle övertas av 
Enhetschef inom hälso- och sjukvårdsenheten. Omfattningen av handläggningsarbetet har 
missbedömts och ryms inte inom arbetsuppgifterna som Enhetschef för hälso- och 
sjukvårdsenheten utför.  
 
För att klara av uppdraget och inte riskera icke verkställt beslut som kan medföra vite 
tillsattes tillfälligt administratör 20 %. Beroende på övriga uppdrag/insatser inom enheten 
funktionsstöd och därmed varierad arbetsbelastning för enhetschef är behovet av 
administratör svårbedömt över tid.   

Finansiering 
Kostnad för utökning av tjänst tas från KS oförutsett. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:  
Bevilja medel från KS oförutsett till anställning av administratör 20 % inom funktionsstöd 
under perioden 2022-03-01 – 2022-12-31. 

Beslutet ska skickas till 
Minna Rudnick, Enhetschef Funktionsstöd 
Margareta Albért, Verksamhetschef 
Anette Olsson, Ekonomichef
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-07 
Diarienummer 
KS/2022:135 

Handläggare:  
Jukka Mäenpää 
Enhetschef Teknisk drift 
 
Renovering simhall 
Diarienummer: KS/2022:135 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Simhallen har varit stängd sedan 2021-12 på grund av att kakel lossnat i bassängen och i 
samband med det skedde ett tillbud under simlektion. 
Simhallen används främst i skolverksamheten för att eleverna ska kunna uppnå skolverkets 
krav för eleverna. 
Utöver skoltid är simhallen en viktig tillgång för att främja folkhälsan hos både gamla och 
unga i Storfors kommun. 
Om ingen renovering utförs och simhallen förblir stängd kommer skolans verksamhet få 
ökade kostnader för transport och hyra av simhall i en annan kommun för att eleverna ska 
kunna tillgodogöras en simundervisning enligt skolverkets krav. 
 
Teknisk drift har med hjälp av konsulter gjort en undersökning av konstruktionen på 
bassängen och vilka åtgärder som krävs för att kunna åter öppna upp simhallen. 
Enligt konsultrapporten är stommen fortfarande förhållandevis i gott skick och går att 
återanvända genom att man att tar bort allt gammalt kakel och underlag. 
Återställning med nytt underlag, fuktspärr och kakel enligt framräknad kalkyl från 
konsultföretaget EFK kräver en investering på 2 miljoner kronor. 
 

Finansiering 
2,5 miljoner kronor omfördelas i den tidigare beslutade totala investeringsbudgeten till 
renovering av simhallen. 

Beslutsunderlag 
Betongprovning bassäng, Storfors 
Utlåtande över statusbesiktning av simbassäng, Storfors 
Kalkyl EFK 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige: 
Revidera och omfördela investeringsbudgeten med 2,5 miljoner kronor till renovering av 
simhall. 

Beslutet ska skickas till 
Jukka Mäenpää, Enhetschef Teknisk drift 
Annette Olsson, Ekonomichef 
Johan Rosqvist, Kommunchef 

413



 Sid 1(3) 
 
 
 
Ramböll Sverige AB 
Division Projektledning 
Slottsgatan 8A 
703 61 Örebro 
Org.nr: 556133-0506 
 
Tel 010-615  67 40 
www.ramboll.se 
 
Unr 1320058378 
 
 

Simbassäng, Storfors 
 
 

UTLÅTANDE ÖVER BESIKTNING AV SIMBASSÄNG, 
YTSKIKT OCH BAKOMVARANDE BETONG, 2021-11-
16  
 
 

Typ av besiktning 

Statusbesiktning   
 
 
Besiktningen omfattar: 

Besiktningen omfattar ytskikt på simbassängen samt till besiktningsbar del, bakomvarande be-
tong. 
 

Tid för besiktningen  

2021-11-16 
  

Besiktning utförd av 

Utlåtande över besiktning är avgivet av Tomas Grindbacka som är, av RISE certifierad besikt-
ningsman med certifikatsnummer C000820, på Ramböll Sverige AB. 
 
 
Närvarande  

Vid besiktningen 2021-11-16 var närvarande för Storfors kommuns räkning Jukka Mäenpää. 
Inga ytterligare närvarande. 
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Sättet för kallelse till besiktningen  

Besiktningsmannen har 2021-11-15 kallat till besiktningen per telefon. 
 

Delar som inte är åtkomliga för besiktning  

Vid besiktningstillfället var simbassängens ytbeläggning till fullo besiktningsbar, bakomvarande 
betongstomme var besiktningsbar, inifrån nedstigningsutrymme, begränsat till en långsida och 
en gavel. 
 

Utlåtande över besiktning 

Besiktningen var påkallad med anledning av kakelsläpp på botten av simbassängen. 
Vid besiktningstillfället visade det sig att på ett större område än där kakelplattorna hade avlägs-
nats hade kakelplattorna släppt och rest upp sig från underlaget, se bild 1 och bild 2. 
Det blottlagda betongunderlaget förevisade ingen skadeförekomst vid en preliminär syn, något 
tätskikt fanns inte att upptäcka. 
Vidare syntes fler områden där kakelplattor släppt och rest upp sig från underlaget.  
Detta konstaterades visuellt, genom att flukta utefter underlagets ovansida, samt genom att me-
kaniskt knacka på plattorna varvid ett ”ihåligt” läte uppstod. 
Även kaklet på väggarna bar spår av slitage och föreföll vara i dåligt skick, se bild 3 och bild 4. 
Det fanns också håligheter i ytskiktet på väggarna där vatten kan tränga in mot bakomvarande 
betong. 
Den bakomvarande betongen gick att besiktiga okulärt inifrån ett nedstigningsutrymme och 
närmast liggande gavel samt bortre långsida besiktigades okulärt i belysningen från en glöd-
lampa. Det konstaterades utfällningar i betongen främst på långsida uppe efter skvalprännan till 
följd av den aggressiva miljön från klorerat vatten som betongen utsatts för under lång tid. 
 
 

Slutsats 

Det är besiktningsmannens slutsats att, efter fullgjord miljöundersökning av eventuell asbest-
förekomst i fog- och fästmaterial samt i tätningsmaterial för rörgenomföringar etc., den befintliga 
kakelbeläggningen bör avlägsnas från bassängen i sin helhet. 
Om den befintliga kakelbeläggningen åtgärdas enbart på drabbade ställen så är risken uppen-
bar att kaklet släpper på nya ställen inom kort pga dess dåliga skick. 
Vad den bakomvarande betongen beträffar så bör borrkärnor tas på utvalda ställen och skickas 
på provtryckning för att utröna betongens hållfasthet och därmed förvissa sig om att stomme till 
nuvarande bassäng är fortsatt funktionsduglig eller om den på något sätt måste åtgärdas. 
Besiktningsmannen bistår med kontakter för ovanståendes utförande i ett separat meddelande 
till kontaktpersonen Jukka Mäenpää 
 
 
 
 
 
 

415



 Sid 3(3) 
   
 
 
 
 
Sändlista 

Detta dokument har 2021-11-17 sänts per e-post enligt nedan. 
 

Företag Namn Adress 
Storfors kommun Jukka Mäenpää Jukka.maenpaa@storfors.se 

 
2021-11-16 
 

 
Tomas Grindbacka 
Av RISE certifierad besiktningsman 
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1 Betongprovning   

Provtagning  
För att säkerställa betongens kondition har ett betongprov tagits. Provet har analyserats 
gällande karbonatiseringsdjup samt kloridhalt. Proven är tagna på torra sidan av  
bassängen. Dels på kortsidan samt längsidan.  

 
Karbonatisering samt kloridinnehåll 
Vid karbonatisering av betongen sker en reaktion där inträngande koldioxid (CO2) får 
cementen att återgå till kalksten. I den karbonatiserade delen av betongen sjunker då pH-
värdet från basiskt (pH>12,5) till nästan neutralt (pH<9). Faktorer som påverkar 
karbonatiseringshastigheten är bland annat halten koldioxid, mängden karbonatiserbart 
material och tätheten hos betongen. Även fukttillståndet i betongen påverkar hastigheten.  

Normalt skyddar det höga pH-värdet armeringen från korrosion, men när 
karbonatiseringen når fram till armeringsjärnet orsakar det låga pH-värdet i kombination 
med syre att armeringen kan börja rosta. Stålets volymökning orsakad av korrosionen 
skapar kraftiga spänningar i betongen och denna sprängs loss. Hastigheten på 
korrosionen beror till största delen på hur snabbt syre kan tränga in. Korrosion kan också 
accelereras av kloridjoner från badvattnet, som tränger in i betongen. Karbonatisering och 
kloridinträngning kan ske samtidigt i betongen.  

Kloridförekomst i betong blir kritisk när andelen klorider överstiger ett visst procentvärde 
av cementvikten. Då kan armeringskorrosion påbörjas utan att betongen karbonatiserats 
in till armeringen.  

 

Nedan tabell visar korrosionsrisk i förhållande till kloridhalt. 

 
Kloridhalt   Risk för korrosion 
 % av cementvikt     
> 2.0   Säkerligen 
1.0 - 2.0   Troligen 
0,4 - 1,0   Möjlig 
< 0,4   Försumbar 

Om betongen karbonatiserat ökar risken för armeringskorrosion vid lägre kloridhalter än 
vad ovan tabell anger. 
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Nedan följer resultaten ifrån provtagningen gällande kloridinnehåll: 
 
Provpunkt   Provdjup   Kloridhalt i % av    
        cementets vikt   
2  0–15 mm  0,06  
2  25–40 mm  0,04  
      
      

Resultatet visar att det är låga värden. Vilket tyder på att bassängen har varit relativt tät. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedan följer resultaten ifrån provtagningen gällande karbonatiseringsdjup: 
 
Provpunkt   Täckskiktets djup   Karbonatiseringsdjup   
     (mm)   (mm)   
1  15-25  33  
2  15-25  29  

 

I tabellen ovan så har det minsta täckande betongskiktets värde angivits. 

Som framgår i tabellen ovan så har karbonatiseringen sannolikt nått armeringen.  
 
 
 
 
 
  

421



   

 
 

 

4(5) 
 
BETONGPROVTAGNING BASSÄNG, STORFORS 
2022-01-03 
 
 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

GE p:\24227\30036163_inventering_bassäng_storfors\000_inventering_bassäng_storfors\15 handlingar\betongprovning bassäng, storfors.docx 
 

 

Armeringskorrosion simhallar. 
Risken för korrosion är förhöjd i betongkonstruktionerna runt simbassängerna, särskilt där 
badvatten når armeringsjärnen. Dels för att badvattnet bär med sig klorider samt syre 
men också för att risken för korrosion kraftigt ökar i samband med förhöjd fuktighetshalt 
vid armeringsjärnen, se diagram nedan.  

 

 

 
 

 
Diagram påvisar korrosionshastighet för armering initierad av karbonatisering vid olika 
fukttillstånd. Diagram från CL.Page. 
 
Diagrammet ovan påvisar att mängden fukt kraftigt påverkar korrosionshastigheten i 
konstruktionen, med en topp vid 98%. 
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2 Summering 

 
Kloridhalterna är förhållandevis låga, dock så har karbonatiseringen sannolikt nått 
armeringen.  

Vi är dock osäkra på det betongprov som togs i kortsidan då bassängväggen föreföll 
bestå av två gjutningar separerade ifrån varandra. Om så är fallet kan kloridmätningen 
vara missvisande. Då klorider troligen har svårare att gå ut i den andra gjutningen.  

Med hänsyn till att karbonatiseringen är så pass långt framskridet är det viktigt att hindra 
bassängvattnets väg igenom konstruktionen. Detta görs lämpligen med att ett nytt tätskikt 
appliceras på insidan av bassängen i samband med att befintligt ytskikt åtgärdas. 

Över lag så är konstruktionen i ok skick. Dock så finns det områden som är skadade. 
Dessa områden bör åtgärdas genom att lös betong avlägsnas, skadad armering ersätts 
och ny betong gjuts på. 
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Kapitel

Mapent 150 
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Materialval som underbehandling.
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Simhall
Objekt

Storfors
Ort

SW
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2022-03-31
Datum

1
Rev
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Sida

SAMMANSTÄLLNING

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 KAPITEL SIDA 1

2 4 SCHABLON RIVNING & NY BETONG VID BEHOV 3 - 128,80 - 2

3 15 BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER 4 - 660,00 474 000 3

4 20 UNDERENTREPRENADER 5 - - 15 000 4

5 21 OMKOSTNADER 6 565 058 451,20 18 000 5

6 ============ ======== ============ 6

7 565 058 SEK 1 240,00 tim 507 000 SEK 7

8 8

9 Materialkostnad 565 058 9

10 Total arbetslön 1 240,00 tim x 450,00 SEK 558 000 10

11 Underentreprenader 507 000 1 630 058 SEK 11

12 12

13 Omkostnadspåslag material 10,00 % 56 506 13

14 Omkostnadspåslag arbete 10,00 % 55 800 14

15 Omkostnadspåslag UE 10,00 % 50 700 163 006 SEK 15

16 Entreprenörsarvoden 10,00 % 179 306 SEK 16

17 17

18 TOTALSUMMA EXKL MOMS 1 972 400 SEK 18

19 Statistikuppgift exkl moms: (230,00 m²) 8 576 SEK/m² 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt
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0735-417405 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2022-03-31 09:24

Simhall
Objekt

Storfors
Ort

SW
Räknat

2022-03-31
Datum

1
Rev

3 (6)
Sida

4 SCHABLON RIVNING & NY BETONG VID BEHOV

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 4.016 Stålslipad betong rivs + ny stålslipad 230,0 m² 1

2 överbetong 2

3 BED.4 50 stålslipad betong rivs 230,0 m² - - 0,56 128,80 - - 3

4 ====== ====== ==== ====== ====== ====== 4

5 - - 0,56 128,80 - - 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt - 128,80 -
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15 BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 15.022 Rivning golvbeklädnad 230,0 m² 1

2 BED.4 Beklädnad runt, i bassäng 230,0 m² - - - - 500,00 115 000 2

3 ====== ====== ==== ====== ====== ====== 3

4 - - - - 500 115 000 4

5 5

6 15.004 Klinker 230,0 m² 6

7 MBE.1212 Fuktskydd m.m 230,0 m² - - 0,70 161,00 800,00 184 000 7

8 MBE.121 Klinkerplattor, halksäkra 230,0 m² - - 2,10 483,00 600,00 138 000 8

9 ====== ====== ==== ====== ====== ====== 9

10 - - 2,80 644,00 1 400 322 000 10

11 11

12 15.022 Uppbilning golvbrunn schablon 10,0 st 12

13 BED.4 Golvbrunn uppbilas 10,0 st - - 0,80 8,00 - - 13

14 BED.4 Golvbrunn igjutning 10,0 st - - 0,80 8,00 700,00 7 000 14

15 ====== ====== ==== ====== ====== ====== 15

16 - - 1,60 16,00 700 7 000 16

17 17

18 15.022 Bättringspackling vid behov 100,0 m² 18

19 LCS.22 Spackling betong 29-01800 100,0 m² - - - - 300,00 30 000 19

20 ====== ====== ==== ====== ====== ====== 20

21 - - - - 300 30 000 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt - 660,00 474 000
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20 UNDERENTREPRENADER

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 20.007 UE Bedömning 5,0 st 1

2 AF Nya brunnar 5,0 st - - - - 3 000,00 15 000 2

3 ====== ====== ==== ====== ====== ====== 3

4 - - - - 3 000 15 000 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt - - 15 000
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21 OMKOSTNADER

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 21.516 Omkostnader 1,0 st 1

2 AFG Etablering och avetablering 1,0 st 20 000,00 20 000 32,00 32,00 - - 2

3 AFG Tillfällig el, va och värme 4,0 mån 12 000,00 12 000 6,00 6,00 - - 3

4 beställarens el 4

5 AFG Maskiner på arbetsplatsen 280,0 tim 5 600,00 5 600 - - - - 5

6 AFG.51 Rullställning 3,0 mån 6 000,00 6 000 0,60 0,60 - - 6

7 AFG Byggstädning 400,0 m² - - - - 18 000,00 18 000 7

8 AFG Inbärning/utbärning avfall & material 1,0 st - - 320,00 320,00 - - 8

9 AFG.315 Skyddspapp på golv 230,0 m² 11 500,00 11 500 4,60 4,60 - - 9

10 AFG.315 Skydd av byggnader 1,0 st 20 000,00 20 000 32,00 32,00 - - 10

11 AF Externa transporter 6,0 st 18 000,00 18 000 - - - - 11

12 AF Spik, skruv, lim mm 280,0 tim 5 600,00 5 600 - - - - 12

13 AFG Container, sophantering 35,0 st 105 000,00 105 000 - - - - 13

14 AFC Besiktning och byggmöten 1,0 st - - 32,00 32,00 - - 14

15 AFC Dokumentation 1,0 st - - 24,00 24,00 - - 15

16 AFC Försäkringar och Garantier 1,0 st 20 000,00 20 000 - - - - 16

17 AFG.9 Bilningshammare 1,3 m³/min 14,0 dag 1 358,00 1 358 - - - - 17

18 AFC Projektering relationshandlingar 1,0 st 20 000,00 20 000 - - - - 18

19 AF AL 100% 2,0 mån 120 000,00 120 000 - - - - 19

20 AF PC 55% 1,0 mån 40 000,00 40 000 - - - - 20

21 AF Projektledning 100% Beställarens 1,0 mån 60 000,00 60 000 - - - - 21

22 AF Oförutsedda kostnader 1,0 st 100 000,00 100 000 - - - - 22

23 ====== ====== ==== ====== ====== ====== 23

24 565 058 565 058 451,20 451,20 18 000 18 000 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 565 058 451,20 18 000
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-08 
Diarienummer 
KS/2022:147 

Handläggare:  
Jukka Mäenpää 
Enhetschef Teknisk drift 
 
Ny anslutningsväg med parkering till badplatsen i 
Lungsund 
Diarienummer: KS/2022:147 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Badplatsen i Lungsund är en populär anläggning som besöks av både kommuninnevånare och 
besökare utifrån. 
För att ytterligare stärka anläggningens anseende behöver det anläggas en ny väg och 
parkering norr om den tidigare campingplatsen. 
Dessutom behöver det uppföras en mulltoalett som kan nyttjas av badplatsens gäster. 
I detaljplanen för området har man föreslagit mer möjligheter till utveckling med bl.a en 
byggnad för bastu som t.ex skulle kunna uppföras i bygdeföreningens regi. 

Finansiering 
Kostnaden för väg och parkering med kringutrustning har kalkylretats till cirka 800 000 kr 
och ska belasta investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 
Kartor Lungsundet 
Karta detaljplan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige: 
Bevilja 800 000 kr till investeringen av ny anslutningsväg och parkering med kringutrustning 
till badplatsen i Lungsund från investeringsbudgeten. 

Beslutet ska skickas till 
Jukka Mäenpää, Enhetschef Teknisk drift 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Annette Olsson, Ekonomichef 
 
 

431



432



433



434



435



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-03-22 
Diarienummer 
KS/2022:120 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Skolledningsorganisation från läsåret 2022-2023 
Diarienummer: KS/2022:120 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Mot bakgrund av att en rektor går i pension i september 2022 behöver organisation inom 
skolledning göras om. Förslaget baseras utifrån det tidigare tagna politiska beslutet om en 
chef per enhet, den så kallade ”hustanken”. 
 
Vargbroskolan och vuxenutbildning 
1.0 tjänst rektor 
0.5 tjänst biträdande rektor borttas.  
 
0.5 tjänst biträdande rektor på Vargbroskolan tillsattes när Vargbroskolan hade ett större 
elevunderlag och då arbetsbelastning för rektor var hög till följd av sjukskrivning inom 
administrationstjänst och då rektor även innehade övergripande ansvar för kommunens 
förskolor och skolor.  
 
Bjurtjärns skola, skola samt två förskolor 
1.0 tjänst rektor 
 
Kroppaskolan, skola samt tre förskolor och Öppna förskolan 
1.0 tjänst rektor. tjänsten utannonseras externt och internt 
0.5 tjänst biträdande rektor 
 

Beslutsunderlag 
*Förhandlingsprotokoll MBL  § 11 från 28 mars 2022 
*Risk och konsekvensanalyser från respektive enhet 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Fastställa förslag på skolorganisation från och med läsåret 2022-2023 
 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Izindre, Skolchef 
Gunnel Eriksson, Rektor Bjurtjärns skola 
Erik Rådberg, Rektor Kroppaskolan 
Lena Duvander, Biträdande Rektor Kroppaskolan 
Staffan Kennerstad, Rektor Vargbroskolan 
Anne-Charlotte Buhre, Biträdande Rektor Vargbroskolan
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Frågor från förskolan gällande skolledning 

 

Var i skolledningsförslaget finns förskolorna i tätorten? 

Tillhör vi inte längre skolorganisationen? 

Vi finner inte förslaget bra. Vi har sett under den perioden, när Lena D har arbetat i 
förskoleklass och samtidigt varit biträdande rektor med ansvar för förskolorna i tätorten, att 
hennes tid för förskolornas behov, inte räckt till. En gemensam rektor för alla förskolor i 
kommunen anser vi är en fördel på många plan (Bla samarbete mellan förskolor, studiebesök). 

Med nedskärning av en heltidstjänst med 40% kommer vårt behov av en tillgänglig rektor att 
öka.  

Vad händer när Lena går i pension sommaren 23? 

I dagsläget har vi Lena som bitr rektor på 50% vilket har gjort att vi bara kan nå Lena på 
eftermiddagarna om hon inte sitter i möte då vill säga. Hon har sällan haft tid att besöka 
förskolorna och därmed väldigt lite insyn i verksamheten. 

Eftersom vi inte har någon specialpedagog blir förskolepersonalens stöttning för att bemöta 
alla barn nästintill obefintlig. 

Vi vill ha en rektor som vill utveckla förskolan och leda oss i arbetet med att driva 
verksamheten framåt. En rektor som har tid för förskolan och ser förskolan som en del av 
skolledet.  

Med personalneddragningar på fler av de centrala förskolorna läggs större arbetsbelastning på 
befintlig personal vilket också leder till att vi behöver större stöd av rektor. 

Vi har ett antal icke-behöriga förskollärare som arbetar i verksamheten vilket lägger ett större 
ansvar/högre arbetsbelastning hos de som faktiskt är utbildade. 

OM en ny rektor ska rekryteras kräver vi att en representant från förskolan ska delta i det 
arbetet samt att den nye rektorn ska ha erfarenhet av förskolans verksamhet.  

Ingen har återkopplat till oss, varken fack, skolchef eller politik. Vi känner oss överkörda och 
förbisedda.  

En bitr rektor som bara arbetar 50% är otillräckligt. Vi som arbetar inom förskolan saknar just 
nu en rektor som har möjlighet och förutsättningar att vara pedagogisk ledare och chef för 
förskollärare, barnskötare och övrig personal.  

Förskolelärarbristen är stor vilket ökar kraven på befintliga förskollärare. När man dessutom 
beslutade att dra ned på förskollärarnas ENDA stöd (rektorstjänsten) blev arbetsbelastningen 
ännu större för den enskilde förskolläraren. Inom förskolan har vi inte tillgång till 
specialpedagog, 1:e lärare eller arbetslagsledare.  Vi har ……varann och oss själva.  

 Vi såg positivt på det första förslaget. Det var ett positivt steg med en heltidsrektor. Vi hann 
knappt landa förrän det kom ett nytt förslag där dess verksamhet återigen degraderades. Det är 
så det känns. Det finns ingen vision för förskolan, den utarmas snarare och vi får allt svårare 
att rekrytera och bibehålla kompetens personal.  
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Fortbildningsinsatserna är få, möjligheten att utvecklas inom yrket likaså. Vi undrar hur 
kommunen tänkt. Om man varken från politiskt håll eller från skolledningens sida, visar att 
förskolan är ett viktig steg i barnens utbildning, hur tror man då att förskolan ska kunna hålla 
en kvalitativ utbildning för våra barn. Som de har rätt till enligt skollagen.  

Tyvärr är känslan att ingen bryr sig. Och i så fall, kan och vill i alla fall inte vi jobba kvar här.  
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2022-24 RISKANALYS ANG NY SKOLLEDNINGSORGANISATION (RISKANALYS), PLANERAD

GENOMFÖRANDE Utförd  Klara rader: 0/10

Ansvarig: Staffan Kennerstad

Datum: 2022-03-16 Enhet: Vargbroskolan Objekt: mellanstadiet och högstadiet

Deltagare: Annelie Izindre, Anne-Charlotte Buhre, Staffan Kennerstad

Övriga deltagare: personalen på mellanstadiet och högstadiet

RISKBEDÖMNING, LÖPANDE ALT. VID ÄNDRING I VERKSAMHETEN

Länkat dokument: Ref.

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka 
arbetsplatsen och bedöma riskerna. När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om 
ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Den stora skillnaden jämfört med 
riskbedömning i den löpande verksamheten är att det inte finns en faktisk arbetsplats eller situation att bedöma.

2022-24
1/3
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Nr Checkpunkt Orsak/effekt Riskkä
lla

Kommentar S & K
efter

N/A Ok

Eventuella risker knutna till aktuell undersökning.
01 Större arbetsbelastning för 

rektor.
•  Minskad t id för 
pedagogisk handledning.
• Rektor mindre synlig i 
verksamheten mer anonym 
för eleverna.
• Risk för sjukskrivning 
pga. hög arbetsbelastning.
• Risk för att  7-9 
prioriteras på 4-6 bekostnad

5*2

10
Vissa saker kommer att 
förändras och det kan 
säkert bli en ökad 
belastning. Organisationen 
behöver därför till viss del 
att förändras till att 
arbetslagsledare tillsätts, 
där flödet och informationen 
lättare kan nå fram.

0

02 Vikarieanskaffning sköts 
idag av biträdande rektor.

• Vem kommer att sköta 
den arbetsuppgiften?

3*2

6
antingen görs 
vikarieanskaffningen om på 
huvudmannanivå eller så 
kommer skolan att hitta en 
funktion/profession som kan 
ta hand om 
vikarieanskaffningen.

0

03 Ökad arbetsbelastning på 
arbetslagen

• Sjukskr ivningar 4*2

8
om tydliga arbetslagsledare 
utses kommer fördelningen 
av vissa arbetsuppgifter 
naturligt att falla på dem

0

04 Mer administrativa uppdrag 
läggs på rektor.

hög arbetsbelastning 4*2

8
vi får försöka att 
effektivisera vissa delar som 
idag finns 0

05 Arbetsuppgifter läggs på 
annan personal.

hög arbetsbelastning 5*
0

bli bättre på att prioritera 
vad vi gör, varför vi gör och 
när vi gör 0

06 Mindre undervisningstid, 
ingen vikarie till första 
lektion.

Beroende på vem som 
kommer sköta 
vikarieanskaffningen kan 
det bli svårt att få tag i 
vikarier i tid

4*
0

en helhets diskussion förs 
på högre nivå ang den 
generella 
vikarieanskaffningen

0

07 Mindre attraktiv 
arbetsplats.

2*2

4
0

08 Ständiga omorganisationer 
och besparingar

Gör att personalen aldrig får 
lugn och ro och att personal 
säger upp sig.

5*2

10
0

09 5*
0

0

10

0 0

2022-24
2/3
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UPPFÖLJNING Klara rader: 0/10

Uppföljningsansvarig  Klar  Klar den

Kommentar

Arbetsgivarrepresentant: ...................................................................................... 

Skyddsombud: ...................................................................................... 

2022-24
3/3
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2022-24 RISKANALYS ANG NY SKOLLEDNINGSORGANISATION (RISKANALYS), PLANERAD

GENOMFÖRANDE Utförd  Klara rader: 0/10

Ansvarig: Staffan Kennerstad

Datum: 2022-03-16 Enhet: Vargbroskolan Objekt: mellanstadiet och högstadiet

Deltagare: Annelie Izindre, Anne-Charlotte Buhre, Staffan Kennerstad

Övriga deltagare: personalen på mellanstadiet och högstadiet

2022-24
1/3
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RISKBEDÖMNING, LÖPANDE ALT. VID ÄNDRING I VERKSAMHETEN

Länkat dokument: Ref.

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka 
arbetsplatsen och bedöma riskerna. När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om 
ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Den stora skillnaden jämfört med 
riskbedömning i den löpande verksamheten är att det inte finns en faktisk arbetsplats eller situation att bedöma.

Nr Checkpunkt Orsak/effekt Riskkä
lla

Kommentar S & K
efter

N/A Ok

Eventuella risker knutna till aktuell undersökning.
01 Större arbetsbelastning för 

rektor.
•  Minskad t id för 
pedagogisk handledning.
• Rektor mindre synlig i 
verksamheten mer anonym 
för eleverna.
• Risk för sjukskrivning 
pga. hög arbetsbelastning.
• Risk för att  7-9 
prioriteras på 4-6 bekostnad

5*2

10
Vissa saker kommer att 
förändras och det kan 
säkert bli en ökad 
belastning. Organisationen 
behöver därför till viss del 
att förändras till att 
arbetslagsledare tillsätts, 
där flödet och informationen 
lättare kan nå fram.

0

02 Vikarieanskaffning sköts 
idag av biträdande rektor.

• Vem kommer att sköta 
den arbetsuppgiften?

3*2

6
antingen görs 
vikarieanskaffningen om på 
huvudmannanivå eller så 
kommer skolan att hitta en 
funktion/profession som kan 
ta hand om 
vikarieanskaffningen.

0

03 Ökad arbetsbelastning på 
arbetslagen

• Sjukskr ivningar 4*2

8
om tydliga arbetslagsledare 
utses kommer fördelningen 
av vissa arbetsuppgifter 
naturligt att falla på dem

0

04

0 0

05

0 0

06

0 0

07

0 0

08

0 0

09

0 0

10

0 0

2022-24
2/3
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UPPFÖLJNING Klara rader: 0/10

Uppföljningsansvarig  Klar  Klar den

Kommentar

Arbetsgivarrepresentant: ...................................................................................... 

Skyddsombud: ...................................................................................... 

2022-24
3/3
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2022-21 NY LEDNINGSORGANISATION HT 22 (RISKANALYS), PLANERAD

GENOMFÖRANDE Utförd  Klara rader: 0/10

Ansvarig: Gunnel Eriksson

Datum: 2022-03-09 Enhet: Bjurtjärns skola 

Beskrivning: Risk och konsekvensanalys på det senaste organisationsförslaget (24/2-22)

Deltagare: Gunnel Eriksson, Stina Larsson

Övriga deltagare: Marion Jegefalk Björn, Linda Jansson, Karin Jansson, (Theres Lind per sms, Elin Carlberg per
sms)

2022-21
1/3
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RISKBEDÖMNING, LÖPANDE ALT. VID ÄNDRING I VERKSAMHETEN

Länkat dokument: Ref.

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka 
arbetsplatsen och bedöma riskerna. När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om 
ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Den stora skillnaden jämfört med 
riskbedömning i den löpande verksamheten är att det inte finns en faktisk arbetsplats eller situation att bedöma.

Nr Checkpunkt Orsak/effekt Riskkä
lla

Kommentar S & K
efter

N/A Ok

Eventuella risker knutna till aktuell undersökning.
01 Rektorn kommer behöva 

tid att sätta sig in i 
förskolornas/fritidshemmet
s arbeten och organisation

Om rektor har lite eller ingen 
erfarenhet av arbete inom 
förskola/fritidshem, så 
tänker vi att det kan ta tid 
från skolan.

3*2

6
Vi har ingen insikt i nya 
rektorns erfarenheter och 
därför har vi svårt att 
förutse/uppskatta risken.

0

02 Risk att fritidshemmet inte 
prioriteras lika högt som 
skolan.

Är rektorsutbildningen 
inriktad mot alla 
verksamheter? 
Åldersinriktat?

3*2

6
Det kan bero på rektorns 
utbildning/inställning hur de 
olika verksamheterna 
prioriteras.

0

03 Om det inte blir någon ny 
skola, vad händer då?

Blir det ett nytt rektorsbyte 
då?

0

Detta är mest en undran 
utifrån argumentet att nya 
rektorn kommer till oss för 
att kunna vara med och 
jobba med den nya skolan.

0

04

0

Det hade varit lättare för oss 
om nya rektorn kommit till 
oss och pratat med oss, så 
att vi fått ställa frågor direkt 
till honom.

0

05

0 0

06

0 0

07

0 0

08

0 0

09

0 0

10

0 0

2022-21
2/3
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UPPFÖLJNING Klara rader: 0/10

Uppföljningsansvarig  Klar  Klar den

Kommentar

Arbetsgivarrepresentant: ...................................................................................... 

Skyddsombud: ...................................................................................... 

2022-21
3/3
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2022-15 RISK- OCH KONSEKVENSANALYS NY ORGANISATION LEDING INOM STORFORS KOMMUN (RISKANALYS),
UTFÖRD

GENOMFÖRANDE Utförd  Klara rader: 0/10

Ansvarig: Erik Rådberg

Datum: 2022-03-08 Enhet: Kroppaskolans rektorsområde Objekt: Risk- och konsekvensanalys Ny
organisation för ledning inom Storfors kommun

Beskrivning: Beskrivning: Från aug 2022 föreslås:
0.5 bitr rektor Vargbro borttas
1.0 rektor Vargbro plus vuxenutbildningen (Staffan)
1.0 rektor Btn plus två förskolor (Erik)  
1.0 rektor Kroppa (Vakant)
0.5 bitr rektor Kroppa (Lena)
Tjänsten som rektor Kroppa kommer att lysas ut

Deltagare: Erik Rådberg

Övriga deltagare: Jukka Nordgren Uutela, Pia Melin, Susanne Eriksson, Obada Alsakka, Elin Zetterqvist, Ninni
Rådberg, Ann-Sofie Larsson, Elisabeth Stange, Madelene Eriksson, Fabian Petersen, Åsa Larsson, Jonas
Carlberg

RISKBEDÖMNING, LÖPANDE ALT. VID ÄNDRING I VERKSAMHETEN

Länkat dokument: Ref.

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka 
arbetsplatsen och bedöma riskerna. När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om 
ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Den stora skillnaden jämfört med 
riskbedömning i den löpande verksamheten är att det inte finns en faktisk arbetsplats eller situation att bedöma.

2022-15
1/3
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Nr Checkpunkt Orsak/effekt Riskkä
lla

Kommentar S & K
efter

N/A Ok

Eventuella risker knutna till aktuell undersökning.
01 Nytt arbetsupplägg och 

rutiner när det kommer en 
ny rektor som vill göra på 
"sitt sätt".

Skapar otrygghet för elever, 
medarbetare och 
vårdnadshavare.

4*3

12
Bjuda in de olika 
verksamheterna 
(medarbetare) i 
rekryteringsprocessen.

Tydlig information.

Trygghet i att EHT fortsatt 
är densamma.

0

02 Nytt arbetsupplägg och 
rutiner när det kommer en 
ny rektor som vill göra på 
"sitt sätt".

Stress som leder till 
sjukskrivningar.

3*4

12
Trygghet i att EHT fortsatt 
är densamma.

Extra fokus kring stress och 
arbetsmiljö i 
arbetsplatsträffar.

0

03 Nytt arbetsupplägg och 
rutiner när det kommer en 
ny rektor som vill göra på 
"sitt sätt".

Att personal säger upp sig 
och byter jobb.

3*4

12
Trygghet i att EHT fortsatt 
är densamma.

Extra fokus kring stress och 
arbetsmiljö i 
arbetsplatsträffar.

0

04 Nytt arbetsupplägg och 
rutiner när det kommer en 
ny rektor som vill göra på 
"sitt sätt".

Leder till en ökad 
arbetsbelastning och den 
"röda tråden" bryts. Mer- 
och omarbete.

4*3

12
Trygghet i att EHT fortsatt 
är densamma.

Extra fokus kring stress och 
arbetsmiljö i 
arbetsplatsträffar.

Skapa/arbeta för ett fortsatt 
samarbete mellan 
rektorsområden så att den 
röda tråden bibehålls.

0

05 En allmän brist på rektorer 
i samhället.

Leder till att det blir en 
outbildad rektor.

4*2

8
0

06 Ny rektor som ska sätta sig 
in i den nya 
organisationen, arbetssätt 
och kultur.

Lägre stöd till verksamheten 
då nya rektor har mindre tid 
i anspråk i en uppstartsfas.

4*2

8
0

07 Ny rektor ska sätta sig in i 
förskolans verksamhet (år 
2).

Ännu lägre stöd till skolans 
verksamhet

4*2

8
0

08

0 0

09

0 0

10

0 0

2022-15
2/3
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UPPFÖLJNING Klara rader: 0/10

Uppföljningsansvarig
Rådberg, Erik

 Klar  Klar den

Kommentar

Arbetsgivarrepresentant: ...................................................................................... 

Skyddsombud: ...................................................................................... 

2022-15
3/3
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2022-13 ÄNDRAD LEDNINGSORGANISATION FRÅN HÖSTTERMINEN 2022 (RISKANALYS), PLANERAD

GENOMFÖRANDE Utförd  Klara rader: 0/10

Ansvarig: Gunnel Eriksson

Datum: 2022-03-08 Enhet: Förskolan Ängslyckan 

Beskrivning: Synpunkter är lämnade på förslaget att det är en rektor i Bjurtjärn för skola /förskola

Deltagare: Gunnel Eriksson

Övriga deltagare: Linda Pettersson Pernilla Lind Caroline Hökemyr Josefin Skog

2022-13
1/3
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RISKBEDÖMNING, LÖPANDE ALT. VID ÄNDRING I VERKSAMHETEN

Länkat dokument: Ref.

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka 
arbetsplatsen och bedöma riskerna. När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om 
ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Den stora skillnaden jämfört med 
riskbedömning i den löpande verksamheten är att det inte finns en faktisk arbetsplats eller situation att bedöma.

Nr Checkpunkt Orsak/effekt Riskkä
lla

Kommentar S & K
efter

N/A Ok

Eventuella risker knutna till aktuell undersökning.
01 En rektor förskola /skola Ny rektor har inga 

erfarenheter av förskolan 
och dess regler

4*3

12
Ny rektor  behöver 
samarbeta med med rektor 
för förskolor i tätorten. 

Ett plus är rektor finns på 
plats i Bjurtjärn , det ger  
förutsättning /tid för att sätta 
sig in i förskolans 
verksamhet

0

02

0 0

03

0 0

04

0 0

05

0 0

06

0 0

07

0 0

08

0 0

09

0 0

10

0 0

2022-13
2/3
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UPPFÖLJNING Klara rader: 0/10

Uppföljningsansvarig  Klar  Klar den

Kommentar

Arbetsgivarrepresentant: ...................................................................................... 

Skyddsombud: ...................................................................................... 

2022-13
3/3
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2022-24 RISKANALYS ANG NY SKOLLEDNINGSORGANISATION (RISKANALYS), PLANERAD

GENOMFÖRANDE Utförd  Klara rader: 0/10

Ansvarig: Staffan Kennerstad

Datum: 2022-03-16 Enhet: Vargbroskolan Objekt: mellanstadiet och högstadiet

Deltagare: Annelie Izindre, Anne-Charlotte Buhre, Staffan Kennerstad

Övriga deltagare: personalen på mellanstadiet och högstadiet

RISKBEDÖMNING, LÖPANDE ALT. VID ÄNDRING I VERKSAMHETEN

Länkat dokument: Ref.

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka 
arbetsplatsen och bedöma riskerna. När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om 
ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Den stora skillnaden jämfört med 
riskbedömning i den löpande verksamheten är att det inte finns en faktisk arbetsplats eller situation att bedöma.

2022-24
1/3

466



Nr Checkpunkt Orsak/effekt Riskkä
lla

Kommentar S & K
efter

N/A Ok

Eventuella risker knutna till aktuell undersökning.
01 Större arbetsbelastning för 

rektor.
•  Minskad t id för 
pedagogisk handledning.
• Rektor mindre synlig i 
verksamheten mer anonym 
för eleverna.
• Risk för sjukskrivning 
pga. hög arbetsbelastning.
• Risk för att  7-9 
prioriteras på 4-6 bekostnad

5*2

10
Vissa saker kommer att 
förändras och det kan 
säkert bli en ökad 
belastning. Organisationen 
behöver därför till viss del 
att förändras till att 
arbetslagsledare tillsätts, 
där flödet och informationen 
lättare kan nå fram.

0

02 Vikarieanskaffning sköts 
idag av biträdande rektor.

• Vem kommer att sköta 
den arbetsuppgiften?

3*2

6
antingen görs 
vikarieanskaffningen om på 
huvudmannanivå eller så 
kommer skolan att hitta en 
funktion/profession som kan 
ta hand om 
vikarieanskaffningen.

0

03 Ökad arbetsbelastning på 
arbetslagen

• Sjukskr ivningar 4*2

8
om tydliga arbetslagsledare 
utses kommer fördelningen 
av vissa arbetsuppgifter 
naturligt att falla på dem

0

04 Mer administrativa uppdrag 
läggs på rektor.

hög arbetsbelastning 4*2

8
vi får försöka att 
effektivisera vissa delar som 
idag finns 0

05 Arbetsuppgifter läggs på 
annan personal.

hög arbetsbelastning 5*
0

bli bättre på att prioritera 
vad vi gör, varför vi gör och 
när vi gör 0

06 Mindre undervisningstid, 
ingen vikarie till första 
lektion.

Beroende på vem som 
kommer sköta 
vikarieanskaffningen kan 
det bli svårt att få tag i 
vikarier i tid

4*
0

en helhets diskussion förs 
på högre nivå ang den 
generella 
vikarieanskaffningen

0

07 Mindre attraktiv 
arbetsplats.

2*2

4
0

08 Ständiga omorganisationer 
och besparingar

Gör att personalen aldrig får 
lugn och ro och att personal 
säger upp sig.

5*2

10
0

09 5*
0

0

10

0 0

2022-24
2/3
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UPPFÖLJNING Klara rader: 0/10

Uppföljningsansvarig  Klar  Klar den

Kommentar

Arbetsgivarrepresentant: ...................................................................................... 

Skyddsombud: ...................................................................................... 

2022-24
3/3
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2022-22 (RISKANALYS), PLANERAD

GENOMFÖRANDE Utförd  Klara rader: 0/10

Ansvarig: Staffan Kennerstad

Datum: 2022-03-14 Enhet: Vargbroskolan 

Deltagare: Annelie Izindre, Anne-Charlotte Buhre, Staffan Kennerstad

RISKBEDÖMNING, LÖPANDE ALT. VID ÄNDRING I VERKSAMHETEN

Länkat dokument: Ref.

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka 
arbetsplatsen och bedöma riskerna. När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om 
ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Den stora skillnaden jämfört med 
riskbedömning i den löpande verksamheten är att det inte finns en faktisk arbetsplats eller situation att bedöma.

Nr Checkpunkt Orsak/effekt Riskkä
lla

Kommentar S & K
efter

N/A Ok

Eventuella risker knutna till aktuell undersökning.
01 Neddragning 0.5 bitr. 

rektor Vargbroskolan.
Viktig kompetens försvinner 
ur enheten.

5*2

10
Vi jobbar för att 
kompetensen finns kvar i 
kommunen, om än i annan 
form och på annan enhet. 
Övrig skolledning får stötta 
om behov föreligger.

0

02 Ev. ökad arbetsbelastning 
för skolledning med en ny 
kollega,

Ledningsgrupp kan komma 
behöva stötta en ny rektor.

4*2

8
Ledningsgrupp kan hållas 
mer frekvent än idag som 
stöd. Mentorskap för ny 
rektor.

0

03 Risk för minskad 
ledningskompetens inom 
förskolan och öppna 
förskolans verksamhet.

En ökad arbetsbelastning 
på kvarvarande rektor inom 
förskolan samt att en ny 
rektor behöver ev. läras upp.

4*2

8
Säkerställa att kompetens 
inom förskolan ska 
utvecklas och stärkas inom 
skolledning under 
kommande läsår.  Stöd till 
kvarvarande  bitr rektor. 
Dennes arbetstider ska 
sökas läggas så 
skolledningen inom fsk 
stärks.

0

2022-22
1/3
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Nr Checkpunkt Orsak/effekt Riskkä
lla

Kommentar S & K
efter

N/A Ok

04 Nytt rektorsbyte för 
Kroppaskolan

Minskad kontinuitet inom 
ledning enhet 
Kroppaskolan. Vilket kan 
skapa ökad 
arbetsbelastning för övrig 
ledning.

4*2

8
Den långsiktiga plan som 
tidigare utarbetas tvingades 
ändras efter förändrade 
förutsättningar. Vi har haft 
förmånen att haft samma 
skolledning under flertalet 
år. Med pensionsavgångar 
måste skolledning 
förändras. Förhoppningsvis 
kan ny långsiktig plan för 
kontinuitet utarbetas för 
samtliga enheter.

0

05 Minskat stöd till rektor på 
Vargbro då 0.5 bitr rektor 
borttas

Ökad arbetsbelastning för 
rektor Vargbroskolan.

5*2

10
Elevunderlaget minskar på 
Vargbroskolan. Med admin 
stöd 1.0 tjänst är 1.0 
rektorstjänst inte orimligt i jfr 
med andra kommuner. 
Föreligger behov av stöd får 
ledningsgruppen stötta upp.

0

06 Nytt rektorsbyte för 
Kroppaskolan

Generell oro i 
ledningsgrupp.

Oro för hur bitr. rektor på 
Kroppaskolans 0.5 tj ska 
utformas.

5*2

10
Möten rektorsgrupp kan 
utökas som stöd. Se ovan 
vad gäller schemaläggning 
bitr rektor .

0

07 Neddragning av tjänst 
inom  det administrativa 
arbetet.

Ökar sårbarheten inom 
organisationen då en viktig 
funktion med stor kunskap 
försvinner ur 
organisationen.

5*3

15
Kunskapen söks kvarhållas i 
kommunen. Fortsatt 
samarbete nuvarande 
admin, och framtida lösning. 
Gäller all admin för 
fsk/skolans del. Med 
kommande pensionsavgång 
behöver nya rutiner och 
arbetssätt framtas.

0

08

0 0

09

0 0

10

0 0

UPPFÖLJNING Klara rader: 0/10

Uppföljningsansvarig  Klar  Klar den

Kommentar

2022-22
2/3
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Arbetsgivarrepresentant: ...................................................................................... 

Skyddsombud: ...................................................................................... 

2022-22
3/3
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-13 
Diarienummer 
KS/2022:149 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Samverkansavtal i Värmland:  
Regional yrkesinriktad vuxenutbildning 
Diarienummer: KS/2022:149 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
En regional utredning från 2018 utförd av Public Partner framför uppfattningen att det krävs 
en ökad samverkan kring yrkesvux som sträcker sig utanför kommungränserna för att 
möjliggöra ett effektivt resursutnyttjande av den samlade resursen i syfte att förbättra 
kompetensförsörjningen. 
Den statliga utredningen ”Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering 
av gymnasial utbildning” SOU 2020:33 under ledning av Lars Stjernqvist lämnar ett antal 
förslag gällande yrkesvux. 

Utredningens förslag: Vuxnas möjlighet att delta i yrkesutbildning i regionalt yrkesvux inom 
samverkansområdet ska öka. Det ska förtydligas i förordningen om statsbidrag för regional 
yrkesinriktad vuxenutbildning att personer hemmahörande i ett samverkansområde fritt ska 
kunna söka till sådan utbildning som statsbidrag lämnas för och som erbjuds inom 
samverkansområdet. Den kommun som anordnar utbildningen ska ta emot en behörig 
sökande från en annan kommun i samverkansområdet om ansökan avser sådan utbildning som 
statsbidrag lämnas för. Om alla behöriga sökande inte kan antas till utbildningen, ska 
företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och en svag ställning på 
arbetsmarknaden.  

Utredningens förslag: Det ska förtydligas i förordningen om statsbidrag för regional 
yrkesinriktad vuxenutbildning att Skolverket vid sin fördelning av statsbidrag även ska beakta 
i vilken utsträckning utbudet av sådan utbildning som bidrag lämnas för tillgodoser behoven 
på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna. 

Utredningens förslag har därefter lett fram till propositionen “Dimensionering av gymnasial 
utbildning för bättre kompetensförsörjning” Prop 2021/22:159 som behandlas av riksdagen 
den 16 juni och som i princip följer utredningens förslag. 

Rapporten “Fördjupad samverkan och avtal gällande yrkesvux i Värmland”, gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen i Karlstad, togs fram i december 2021 för att ge beslutsfattare, 
tjänstepersoner och arbetsmarknadens parter ett diskussionsunderlag gällande ett 
samverkansavtal. Rapporten har delgivits kommunerna i Värmland, Region Värmland och 
arbetsmarknadens parter där synpunkter har framförts som beaktats inför att avtalsförslaget 
togs fram. 

Samverkande kommuner i Värmlands län har tidigare beslutat om att samverka gällande 
statsbidrag för regional vuxenutbildning genom att gemensamt söka statsbidrag.  

Genom föreslaget avtal utökas samverkan så att utbildningsutbudet planeras och fastställs 
gemensamt, samt att frisök införs för eleverna, som innebär att länets kommunmedborgare har 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-13 
Diarienummer 
KS/2022:149 

tillgång till alla kommuners utbildningsutbud. Samverkansavtalets syfte är att bidra till 
uthållig tillväxt, stärkt kompetensförsörjning och ökad utbildningsmöjligheter för 
medborgaren i Värmland.  Syftet ska uppnås genom:  

 Utnyttjande av kommunernas samlade utbildningskapacitet för att skapa 
tillväxtskapande utbildningar 

 Ett brett urval av utbildningar som fritt kan sökas av länets invånare 
 Att Region Värmland tillhandahåller bedömningar av länets kompetensbehov inom 

offentlig och privat sektor på kort och lång sikt 

Parter i avtalet är följande kommuner: Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, 
Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng. Övrig part: 
Region Värmland. 

Storfors har sedan tidigare ingått ett samverkans avtal gällande detta med Kristinehamn och 
Filipstad. Om erforderliga beslut fattas försvinner detta avtal med Kristinehamn och Filipstad.  

Genom samverkansavtalet skapas förbättrade möjligheter för; ökad kompetensförsörjning, ett 
breddat utbildningsutbud, förbättrade kontakter med arbetsmarknadens parter, ökade 
möjligheter till yrkesutbildning för individen, minskad arbetslöshet och ett minskat 
försörjningsstöd.  

 

Finansiering 
Eventuella merkostnader än statsbidrag belastar verksamhet 4721 
 

Beslutsunderlag 
Samverkansavtal i Värmland: regional yrkesinriktad vuxenutbildning, utkast. 
Rapport ”Fördjupad samverkan och avtal gällande yrkesvux i Värmland” 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Teckna samverkansavtal gällande regional yrkesinriktad vuxenutbildning i Värmland. 
 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Izindre, Skolchef 
Staffan Kennerstad, Rektor 
Gunnel Eriksson, Rektor 
Erik Rådberg, Rektor 
Anne-Charlotte Buhre, Biträdande rektor 
Anette Olsson, Ekonomichef 
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SAMVERKANSAVTAL I VÄRMLAND: regional yrkesinriktad vuxenutbildning 

 

Inledning 

Samverkande kommuner i Värmlands län har tidigare beslutat om att samverka gällande 
statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning genom att gemensamt söka statsbidrag.  

Genom detta avtal utökas samverkan så att utbildningsutbudet planeras och fastställs 
gemensamt, samt att ett frisök införs för eleverna, som innebär att länets kommunmedborgare 
har tillgång till alla kommuners utbildningsutbud.  

Samverkansavtalets syfte är att bidra till uthållig tillväxt, stärkt kompetensförsörjning 
och ökade utbildningsmöjligheter för medborgaren i Värmland.  

Syftet ska uppnås genom: 

• utnyttjande av kommunernas samlade utbildningskapacitet för att skapa 
tillväxtskapande utbildningar  

• ett brett urval av utbildningar som fritt kan sökas av länets invånare 

• att Region Värmland tillhandahåller bedömningar av länets kompetensbehov inom 
offentlig och privat sektor på kort och lång sikt  

 

1. Avtalets parter 

• Parter i detta avtal är följande kommuner: Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, 
Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, 
Torsby och Årjäng.  

• Region Värmland 

Karlstads kommun ansvarar för att förvalta detta samverkansavtal enligt avtalets avsikter. 

 

2. Avtalets omfattning 

Avtalets parter är överens om att årligen gemensamt ansöka om statsbidrag för regional 
yrkesinriktad vuxenutbildning enligt Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional 
yrkesinriktad vuxenutbildning.   

Inför ansökan ska kommunerna samverka med Region Värmland som bidrar med relevanta 
underlag för att avtalets syfte ska uppnås.  

De utbildningar som anordnas av de deltagande kommunerna är fritt sökbara för medborgare 
i kommunerna.  

De fritt sökbara utbildningarna framgår av bilaga.  

Fastställande om genomförande av utbildningar, antal studieplatser och genomförda poäng 
fattas av deltagande kommunerna gemensamt, varvid enighet krävs för att beslutet ska vara 
giltigt. 

Karlstads kommun ansvarar för att vara sammankallande till ingående kommuner och hålla 
ihop samverkan kring avtalet.  
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Karlstads kommun ansvarar för att samordna och skicka in statsbidragsansökningar för 
regionalt yrkesvux enligt ovan, samt samordna och skicka in redovisningar och rekvisitioner. 

Övriga kommuner ansvarar för att förse Karlstads kommun med underlag som bearbetats till 
av Karlstads kommuns efterfrågad struktur.  

Vid upphandling av utbildning ska upphandlande kommun eftersträva att avrop om 
utbildning i andra kommuner är en möjlighet i avtal med utbildningsanordnare. 

 

3. Fördelning av statsbidrag 

3.1.Statsbidraget för yrkesvux fördelas utifrån den utbildning som planerats och genomförts i 
respektive kommun. Beräkningen ska utgå från antalet producerade poäng och gällande 
statsbidragsförordning om statsbidrag inom yrkesvux. Avstämning av genomförd och 
planerad produktion och görs vid de regionala planerings- och uppföljningskonferenserna. 

3.2. I det fall den samlade produktionen överstiger antal statsbidragsbeviljade platser 
reduceras fördelningen av statsbidrag proportionellt till överskottets andel av beviljade 
platser. Detta gäller för de utbildningar som har planerats gemensamt inom regionalt 
yrkesvux. 

3.3. I det fall en kommun inte har producerat det antal årsstudieplatser som motsvarar utbetalt 
statsbidrag till kommunen, så ska återbetalning ske efter att redovisning till Skolverket gjorts. 
Återbetalning beräknas som mellanskillnaden mellan kommunens redovisning och utbetalt 
statsbidrag.  

3.4. Statsbidraget för ersättning till arbetsplatser fördelas till de kommuner som genomfört 
lärlingsutbildning upp till maximalt det sökta beloppet för kommunen. I det fall en eller flera 
kommuner inte anordnat lärlingsplatser upp till det sökta antalet så fördelas resterande 
statsbidrag till kommuner som anordnat lärlingsplatser utöver det sökta antalet för 
kommunen.  

3.5. Statsbidrag för handledarutbildning inom regionalt yrkesvux fördelas i proportion till 
antalet personer som genomgått handledarutbildning som andel av de statsbidrag som kan 
rekvireras.  

3.6. Kostnader för komvuxarbete inom sammanhållen yrkesutbildning betalas av 
hemkommunen utan beslut om interkommunal ersättning. 

3.7 Karlstads kommuns kostnader för samordning och administration av samverkan regleras 
via årlig överenskommen andel av statsbidraget. 

 

4. Hemkommunens ansvar 

4.1. Hemkommunen ansvarar för studie- och yrkesvägledning inför ansökan till yrkesvux.  

4.2 . Hemkommunen ersätter anordnande kommun med kostnad för fritt sökbara utbildningar. 
Prislista i bilaga gäller för denna ersättning. Ersättning baseras på genomförda poäng.  

 

5. Anordnande kommuns ansvar 
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5.1 Anordnande kommun ansvarar för studie- och yrkesvägledning under studierna, 
rapportering till CSN och övrigt administrativt arbete samt myndighetsutövning som krävs 
för utbildningens genomförande.  

5.2 Beslut om antagning fattas av anordnande kommun utifrån gemensamt framtagna 
riktlinjer. 

5.3 Efter genomförd antagning ska anordnande kommun meddela eleverna samt 
hemkommunen vilka personer som antagits till utbildningen. 

5.4 Anordnande kommun ansvarar för att ha rutiner för att skyndsamt skriva ut studerande 
som varit frånvarande eller på annat sätt inte kan följa utbildningen, samt meddela 
hemkommunen. Uppföljningar av elever genomförs av anordnande kommun. Information 
skickas på begäran ut till hemkommunen. I det fall en studerande byter 
folkbokföringskommun, ansvarar den kommun som vid antagningen var hemkommun för 
kostnaden enligt ovan. 

5.5 Anordnande kommun ska genomföra uppföljning av genomförda utbildningar och 
presentera dem för samverkande kommuner. 

 

6. Avtalsvillkor, avtalsperiod och uppföljning 

Avtalet gäller från och med 2023-01-01 och tillsvidare. Om det under avtalsperioden fattas 
beslut på nationell nivå som väsentligen ändrar förutsättningarna i detta avtal kan 
omförhandling eller uppsägning av avtalet i dess helhet ske.  

Avtalet kan sägas upp av någon av avtalsparterna per den 31 oktober varje år, med en 
uppsägningstid på 12 mån. Uppsägningen ska ske skriftligt och sändas till Karlstads kommun 
som förvaltar avtalet och översänder skriftlig uppsägning till övriga avtalsparter. 

 

7. Force majeure 

Om anordnande kommun eller hemkommun inte kan fullgöra ett åtagande på grund av 
omständigheter som ligger utanför kommunens kontroll, arbetskonflikt, eldsvåda, 
krigshändelse, terrorbrott e dyl. bistår övriga kommuner den drabbade kommunen med stöd 
för utbildningens genomförande. 
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Karlstads kommun 

Webbplats 
karlstad.se 

E-post 
karlstadskommun@karlstad.se 

Organisationsnr 
212000-1850 

Postadress 
Karlstads kommun 
651 84 Karlstad 

Besöksadress 
Kontaktcenter 
Västra Torggatan 26 

Telefon 
054-540 00 00 

Fax 
054-15 50 39 

 
 

Bankgiro 
405-2213 

 

 

  Sid 1(17)   

 
GYMNASIE- OCH 

VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Rapport, 2021-12-03 
Owe Johansson, 054-540 2349 
ove.johansson@karlstad.se 

 

Fördjupad samverkan och 

avtal gällande yrkesvux i 

Värmland 
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Sammanfattning 

"[Skriv sammanfattningen här]"  
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1 Inledning och/eller bakgrund 

2018 gjorde Public Partner, på uppdrag av Region Värmland, en 
genomlysning av möjligheterna för en fördjupad samverkan inom Yrkesvux 
i Värmland. 
I rapporten konstaterar utredarna följande: 
Det har under den process och det utredningsarbete som vi genomfört med 
största önskvärda tydlighet framgått att en utvecklad och strukturerad 
samverkan mellan samtliga berörda offentliga och privata aktörer är helt 
nödvändig om målet med en systematiserad och reglerad regionaliserad 
yrkesvux (som i sin tur ska bidra till att trygga kompetensförsörjningen i 
Värmland) ska kunna nås. Yrkesvux måste ha de resursmässiga 
förutsättningar som krävs för att med ett mångfacetterat utbud kunna möta 
de behov av kompetensförsörjning som finns på arbetsmarknaden i stort. En 
enskild kommun saknar förutsättningar att möta det breda behovet och 
därför är en regionalisering med gemensamma resurser är en förutsättning. 
Detta samtidigt som varje enskild kommun fortsatt måste möta behovet av 
utbildning inom sina kärnverksamheter. Det engagemang och den 
samstämmighet som vi upplevt från alla som medverkat under processen ger 
oss gott hopp om att situationen nu är mogen för att regionalisera yrkesvux i 
syfte att möta både arbetsmarknadens kompetensbehov och den enskildes 
behov av utbildning och förkovran. 
Regional samverkan Yrkesvux, lärcentra och validering i Region Värmland 
Anna Drevenstam & Roland Lexén, 26 oktober 2018. 
 
Utredarna lämnade förslag till ett genomförande i tre steg, men inget av detta 
genomfördes. En trolig orsak till att genomförandet inte skedde var att 
utredarna föreslog ”en systematiserad och reglerad regionaliserad yrkesvux. 
Detta kan tolkas som att yrkesvux inte längre skulle vara ett 
primärkommunalt ansvar utan övergå till en regional huvudman, läs Region 
Värmland. Då det inte rådde samsyn i kommunerna gällande förslagen om 
regionalisering så skedde heller ingen process för att implementera det som 
utredarna föreslog. Det rådde dock ingen oenighet gällande utredningens 
genomförande eller de slutsatser som gjordes i övrigt. 
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2 Uppdrag och syfte 

Skoldirektör Johan Kullander gav den 1 december Owe Johansson, strateg, 
uppdraget att i samverkan med beställarenheten utreda möjligheterna för ett 
samverkansavtal med gemensam planering av utbildningsutbudet och frisök 
gällande yrkesvux i Värmland. 
Syftet är att skapa förutsättningar för ett samverkansavtal så att individer fritt 
kan söka yrkesvuxutbildningar i Värmland utan att utväxla Interkommunala 
ersättningar (IKE) samt att planera och genomföra yrkesvuxutbildningar i 
samverkan och att därmed stärka kompetensförsörjningskapaciteten i 
Värmland. 
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3 Beskrivning av nuläge 

Dagens samverkan gällande vuxenutbildningen 
Ett avtal finns i Värmland för att reglera hur samsök och redovisning av de 
riktade statsbidragen för hela yrkesvuxområdet ska ske. Respektive kommun 
anger de behov man ser, och de önskemål man har av platser för de olika 
kategorierna för yrkesvux, till Karlstads kommun som är den samordnande 
kommunen. Underlagen från de 16 kommunerna i Värmland sammanställs 
och ansökan sker till Skolverket. Efter beslut om det antalet platser som 
Värmland tilldelats så sker en fördelning till alla kommunerna i samverkan. 
Hittills har alltid antalet platser minst motsvarat det sökta antalet. 
Varje år redovisas sedan de nyttjade platserna och genomförda 
utbildningarna till Skolverket efter att den samordnande kommunen skickat 
ut, och fått in, underlag från alla kommunerna i samverkan. Eventuella 
transfereringar av pengar sker efter den avräkning som underlagen genererat. 
Det är alltså endast hur statsbidragen ansöks och redovisas som regleras 
inom det avtal som finns upprättat. 
Inom rektorsnätverket Vux Värmland sker dessutom ett visst utbyte och 
samverkan inför varje ansökningstillfälle. Samverkan sker även mellan vissa 
kommuner gällande planering och genomförande av utbildningsinsatser. I 
östra Värmland har man ett samverkansavtal om frisök för invånarna i 
Kristinehamn, Filipstad och Storfors, och där sker även en strukturerad 
process för att både planera och genomföra de utbildningar som sker inom de 
tre samverkanskommunerna. 
Avtal om industriutbildningar 
Det finns idag även ett samverkansavtal i länet gällande industriutbildningar 
med frisök till de sex utbildningsnoderna (Säffle, Arvika, Sunne, Hagfors, 
Kristinehamn och Karlstad). Detta avtal har lett fram till ett stort ökat antal 
utbildningsplatser och elever jämfört med tiden före avtalet, och därmed en 
förstärkt kompetensförsörjningsbas för industrin i Värmland. 
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4 Analys och tolkning 

4.1 Public Partners rapport 
I Public Partners rapport framkommer uppfattningen om att det krävs en 
ökad samverkan kring yrkesvux som sträcker sig utanför kommungränserna. 
Detta är förhållanden som fortfarande gäller, och kanske i än högre grad än 
2018. 
Vid de workshops som genomförts under utredningsarbetet med 
representanter för kommunernas vuxenutbildning, med arbetsförmedlingen 
och med företrädare för näringslivet har det regionala perspektivet blivit 
belyst. Det finns bland dessa aktörer en samstämmig uppfattning om att det 
krävs en ökad samverkan kring yrkesvux som sträcker sig över 
kommungränserna. Människors rörelsemönster är inte kommunbundet utan 
sträcker sig över gränser. I Värmland med 16 kommuner finns det sex lokala 
arbetsmarknadsregioner, LA-regioner (Torsby, Årjäng, Karlstad, Hagfors, 
Arvika-Eda och Säffle-Åmål). Att jämföra med Skåne där 33 kommuner 
delas in i två arbetsmarknadsregioner. Indelningen i LA-regioner styrs av 
hur många personer som arbetspendlar över kommungräns. En ökad 
samverkan kring yrkesvux över kommungränserna skulle kunna innebära 
att:  
• möjligheterna till ett effektivt resursutnyttjande av den samlade resursen 
ökar. Idag görs många bra insatser på flera håll i Värmland. På grund av att 
området kompetensförsörjning är brett och stort saknas en överblick. En 
koordinering och en gemensam riktning på olika prioriterade insatser vore 
önskvärd.  
• Om en kommun inte fyller platserna på en utbildning kan studerande från 
någon annan kommun i regionen få platsen utan ekonomiska 
mellanhavanden i form av interkommunal ersättning.  
• Den gemensamma arbetsmarknaden inom regionen kommer i fokus genom 
ett ökat samarbete mellan näringslivskontakter (enskilda företag, 
organisationer, klusterorganisationer etc), regionalt utvecklingsansvariga 
och arbetsförmedlingen.  
• Förbättrade förutsättningarna för kunskapsutbyte mellan aktörerna inom 
vuxenutbildningsområdet. Större underlag vid upphandling av utbildning ger 
en ökad tyngd och chanserna att finna intresserade utbildningsanordnare 
skulle öka.  
• Enskilda kommuner med liknande utbildningar inte behöver konkurrera om 
samma studerande.  
• De ekonomiska resurserna blir förutsägbara under avtalsperioden.  
• För utbildningsanordnare skulle marknaden för potentiella studerande bli 
större utan att behöva skriva avtal med flera kommuner. Möjligheten att 
specialisera utbildningar ökar.  
• Gemensam marknadsföring av utbildningar  
• De enskilda individerna får en bättre överblick av det utbildningsutbud 
som finns. Det finns därtill möjlighet att erbjuda vägledare eller 
utbildningscoacher som stöd till de enskilda vilket också bidrar till stärkt 
marknadsföring.  
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• Det regionala arbetsmarknadsperspektivet blir synliggjort på ett tydligare 
sätt. En gemensam funktion med hela Värmlands arbetsmarknad för ögonen 
skulle tona ned de lokala administrativa gränserna. 
Regional samverkan Yrkesvux, lärcentra och validering i Region Värmland 
Anna Drevenstam & Roland Lexén, 26 oktober 2018 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vid framtagandet av utredningen så genomfördes fyra workshops med en 
bred representation av aktörer som finns runt ”yrkesvuxområdet”. Ett antal 
perspektiv beaktades i processen: 

• Ekonomiskt perspektiv 

• Arbetsmarknads- och sysselsättningsperspektiv 

• Regionalt perspektiv 

• Studerande- och kvalitetsperspektiv 
Det är alltså en både bred och allsidig bild som utredarna tagit fram, och 
därmed finns ett underlag som är mycket användbart och relevant för att 
belysa förutsättningarna för ett samverkansavtal även om det gått några år 
sedan utredningen presenterades. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning  
Den statliga utredningen ”Gemensamt ansvar – en modell för planering och 
dimensionering av gymnasial utbildning” SOU 2020:33 under ledning av 
Lars Stjernqvist lämnar ett antal förslag gällande yrkesvux. 
Utredningens förslag: Vuxnas möjlighet att delta i yrkesutbildning i 
regionalt yrkesvux inom samverkansområdet ska öka. Det ska förtydligas i 
förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning att 
personer hemmahörande i ett samverkansområde fritt ska kunna söka till 
sådan utbildning som statsbidrag lämnas för och som erbjuds inom 
samverkansområdet. Den kommun som anordnar utbildningen ska ta emot 
en behörig sökande från en annan kommun i samverkansområdet om 
ansökan avser sådan utbildning som statsbidrag lämnas för. Om alla 
behöriga sökande inte kan antas till utbildningen, ska företräde ges till den 
som har kort tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden.  
Utredningens förslag: Det ska förtydligas i förordningen om statsbidrag för 
regional yrkesinriktad vuxenutbildning att Skolverket vid sin fördelning av 
statsbidrag även ska beakta i vilken utsträckning utbudet av sådan 

utbildning som bidrag lämnas för tillgodoser behoven på hela 
arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna. 

 

485



   Sid 8(17) 
 

 

 

5 Slutsatser och rekommendationer 

Sannolikheten för att hela eller delar av förslagen ovan från SOU 2020:33 
kommer att genomföras är relativt stor. Att ha ett samverkansavtal upprättat 
som reglerar det som ”Stjernqvists utredning” föreslår redan innan tvingande 
beslut fattas av riksdagen vore därför av stor vikt. Ett sådant avtal har 
förutsättningar för att tas fram i god samverkan mellan kommunerna och 
därmed bli utformat på ett sådant sätt att det beaktar till både individen, 
kommunen och arbetsmarknadens behov.  
“Regeringen avser att gå vidare med en proposition utifrån Lars Stjernqvists 
utredning”  
“Avsikten är att individer fritt ska kunna söka yrkesinriktad gymnasial 
utbildning inom det kommunkluster som kommunerna själva väljer att ingå.” 
Kristina Persdotter, utbildningsdepartementet, 21-12-06 
5.1 Utkast till samverkansavtal 
Med den beskrivna bakgrunden (punkterna 1-4) presenteras nedan ett utkast 
till avtal som diskussionsunderlag för beslutsfattare, tjänstepersoner och 
arbetsmarknadens parter. 
5.2  
SAMVERKANSAVTAL, statsbidrag för regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning 
 Inledning 
Samverkande kommuner i Värmlands län har tidigare beslutat om att 
samverka gällande statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 
genom att gemensamt söka statsbidrag.  
Genom detta avtal utökas samverkan så att utbildningsutbudet planeras och 
fastställs gemensamt, samt att ett frisök införs för eleverna som innebär att 
länets kommunmedborgare har tillgång till alla kommuners 
utbildningsutbud.  

Samverkansavtalets syfte är att bidra till uthållig tillväxt, stärkt 
kompetensförsörjning och ökade utbildningsmöjligheter för 
medborgaren i Värmland.  

Syftet ska uppnås genom: 

• samverkan med arbetsmarknadens parter i Värmland   
• utnyttjande av kommunernas samlade utbildningskapacitet för att 

skapa tillväxtskapande utbildningar  
• ett brett urval av utbildningar som fritt kan sökas av länets invånare 

Avtalets parter 
Parter i detta avtal är följande kommuner xxxxx  
Karlstads kommun ansvarar för att förvalta detta samverkansavtal enligt 
avtalets avsikter. 
Avtalets omfattning 
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Avtalets parter är överens om att årligen gemensamt ansöka om statsbidrag 
för regional yrkesinriktad vuxenutbildning enligt Förordning (2016:937) 

De utbildningar som anordnas av de deltagande kommunerna är fritt sökbara 
för medborgare i kommunerna.  
De fritt sökbara utbildningarna framgår av bilaga (1)  
Beslut om genomförande av utbildningar, antal studieplatser och 
genomförda poäng under året fattas av deltagande kommunerna gemensamt, 
varvid enighet krävs för att beslutet ska vara giltigt. En beslutande 
representant från varje kommun utses till att företräda huvudmannen. 
Karlstads kommun ansvarar för att vara sammankallande till ingående 
kommuner och hålla ihop denna samverkan.   
Karlstads kommun ansvarar för att samordna och skicka in 
statsbidragsansökningar för regionalt yrkesvux enligt ovan, samt samordna 
och skicka in redovisningar och rekvisitioner. Övriga kommuner ansvarar för 
att förse Karlstads kommun med underlag som bearbetats till av Karlstads 
kommuns efterfrågad struktur.  
Vid upphandling av utbildning ska upphandlande kommun eftersträva att 
avrop om utbildning i andra kommuner är en möjlighet i avtal med 
utbildningsanordnare. 
Fördelning av statsbidrag 
1.Statsbidraget för yrkesvux fördelas utifrån den utbildning som planerats 
och genomförts i respektive kommun. Beräkningen ska utgå från antalet 
producerade poäng och gällande statsbidragsförordning om statsbidrag inom 
yrkesvux. Avstämning av genomförd och planerad produktion och görs vid 
de regionala planerings- och uppföljningskonferenserna. 

2. I det fall den samlade produktionen överstiger antal statsbidragsbeviljade 
platser reduceras fördelningen av statsbidrag proportionellt till överskottets 
andel av beviljade platser. Detta gäller för de utbildningar som har planerats 
gemensamt inom regionalt yrkesvux. 
3. I det fall en kommun inte har producerat det antal årsstudieplatser som 
motsvarar utbetalt statsbidrag till kommunen, så ska återbetalning ske efter 
att redovisning till Skolverket gjorts. Återbetalning beräknas som 
mellanskillnaden mellan kommunens redovisning och utbetalt statsbidrag.  
4. Statsbidraget för ersättning till arbetsplatser fördelas till de kommuner 
som genomfört lärlingsutbildning upp till maximalt det sökta beloppet för 
kommunen. I det fall en eller flera kommuner inte anordnat lärlingsplatser 
upp till det sökta antalet så fördelas resterande statsbidrag till kommuner 
som anordnat lärlingsplatser utöver det sökta antalet för kommunen.  
5. Statsbidrag för handledarutbildning inom regionalt yrkesvux fördelas i 
proportion till antalet personer som genomgått handledarutbildning som 
andel av de statsbidrag som kan rekvireras.  
6. Kostnader för komvuxarbete inom sammanhållen yrkesutbildning betalas 
av hemkommunen utan beslut om interkommunal ersättning 
Hemkommunens ansvar 
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7. Hemkommunen ansvarar för studie- och yrkesvägledning inför ansökan 
till yrkesvux.  
Ansökan: 
Alt 1.Ansökan sker via hemkommunen som skickar ansökan till 
anordnarkommunen, dock utan prövning av interkommunal ersättning, men 
med ett utlåtande?  
Alt 2. Ansökan sker till anordnarkommunen. 
Alt 3. Ansökan sker via en ny gemensam plattform. 
8. Hemkommunen ersätter anordnande kommun med kostnad för fritt 
sökbara utbildningar. Prislista i bilaga gäller för denna ersättning. Ersättning 
baseras på genomförda poäng. Anordnande kommun ansvarar för att ha 
rutiner för att skyndsamt skriva ut studerande som varit frånvarande eller på 
annat sätt inte kan följa utbildningen, samt meddela hemkommunen. 
Uppföljningar av elever genomförs av anordnande kommun. Information 
skickas på begäran ut till hemkommunen. I det fall en studerande byter 
folkbokföringskommun, ansvarar den kommun som vid antagningen var 
hemkommun för kostnaden enligt ovan. 
Anordnande kommuns ansvar 
9. Anordnande kommun ansvarar för studie- och yrkesvägledning under 
studierna, rapportering till CSN och övrigt administrativt arbete samt 
myndighetsutövning som krävs för utbildningens genomförande.  
10. Beslut om antagning fattas av anordnande kommun utifrån de 
gemensamt framtagna riktlinjerna. (Bilaga)  
11. Efter genomförd antagning ska anordnande kommun meddela eleverna 
samt hemkommunen vilka personer som antagits till utbildningen.  
12. Anordnande kommun ska genomföra uppföljning av genomförda 
utbildningar och presentera dem för samverkande kommuner. 
Avtalsvillkor, avtalsperiod och uppföljning 
Avtalet gäller från och med xxxxxx och tillsvidare. Om det under 
avtalsperioden fattas beslut på nationell nivå som väsentligen ändrar 
förutsättningarna i detta avtal kan omförhandling eller uppsägning av avtalet 
i dess helhet ske. Avtalet kan sägas upp av någon av avtalsparterna per den 
31 oktober varje år. Uppsägningen ska ske skriftligt och sändas till Karlstads 
kommun som förvaltar avtalet och översänder skriftlig uppsägning till övriga 
avtalsparter. 
Force majeure 
Om anordnande kommun eller hemkommun inte kan fullgöra ett åtagande på 
grund av omständigheter som ligger utanför kommunens kontroll, 
arbetskonflikt, eldsvåda, krigshändelse, terrorbrott e dyl. bistår övriga 
kommuner den drabbade kommunen med stöd för utbildningens 
genomförande. 
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5.3 Övrigt 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Följande bör regleras:  
De fritt sökbara utbildningarna framgår av bilaga (1) Beslutas i 
samverkan 
Procedur för det regionala utbudet – hur utbildningsutbudet tas fram och 
beslutsmandat. Principer för regional spridning av utbildningar. (Bilaga 2) 
Tas fram i samverkan 
Tidsplan: (Inkluderas i bilaga 2) 

mars - Regional uppföljnings- och planeringskonferens; alla 16 kommuner 

juni - Regional uppföljnings- och planeringskonferens; alla 16 kommuner 

september - Regional uppföljnings- och planeringskonferens; alla 16 
kommuner 

Under aktuell ansökningsperiod - Gemensam ansökan till Skolverket, 
Karlstads kommun 

november - Regional uppföljnings- och planeringskonferens; alla 16 
kommuner 

1 december: Beslut från Skolverket, Karlstads kommun 

15 jan- 15 feb: Redovisning till Skolverket, Karlstads kommun 

2 ggr/ halvår: Samverkansforum för kompetensförsörjning: 5 kommuner, 
AF, LS, RV 

 
Administration (bilaga 3) Tas fram i samverkan 
 
Prislista, ex år 2021. (bilaga 4) 

Kommun Utbildning  Pris (kr) 
Säffle  SFI 1075/vecka 
 Gy teoretisk 42/p 
 Grundl. vux  55/p 
- Yrkes: vård- o omsorg 43,75/p 
 Yrkes: barnskötare 43,75/p 

 Lärling 
statsbidragsbelopp

et 
 Yrkes industri 94,75/p 
 Yrkes el 94,75/p 
 Orienteringskurser 37,50/p 
   
Filipstad SFI 70/h 
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 Gy teoretisk 50/p 
 Grundl. vux  50/p 
 Yrkes industri 86/p 
 Yrkes restaurang lärling 75/p 
 Yrkes vård- o omsorg 70/p 
 Yrkes HV-frisör 75/p 
 Yrkes-sfi måltidsbiträde 75/p 
 Särskild utbildning för vuxna 380/p 
   
Arvika Gy teoretisk 100/p 
 Grundl. vux  85/p 
 Yrkes vård- och omsorg 55/p 
   

Karlstad 
SFI - klassrum, distans, kväll 
studieväg 2&3 55/h 

 SFI - studieväg 1 89/h 
 SFI - yrkes-SFI 94/h 
 Utbildningsplikt 87/h 
 Gy teoretisk klassrum 77/p 
 Gy teoretisk flex 39/p 
 Gy teoretisk distans 26/p 
 Grundl. vux klassrum 73/p 
 Grundl. vux flex 36/p 
 Yrkesvux  
 Yrkes barn o fritid 44/p 
 Yrkes frisör 98/p 
 Yrkes fordonsteknik 111/p 
 Yrkesförare 131/p 
 Yrkes hotell- o turism 77/p 
 Yrkes handel o admin 44/p 
 Yrkes industri 88/p 
 Yrkes restaurang o livsmedel 70/p 
 Yrke vård- o omsorg 44/p 
 Yrkes vård- o omsorg - distans 44/p 
 Yrkesutbildningar SFI kr/p 
 Fordon och transport - fordonsteknik 111 

 
Fordon och transport - Karosseri och 
lackering 111 

 Restaurang- och livsmedel 101 
 Fastighetsskötare  96 
 Bygg bas murare/betongarbetare 96 
 Frisör 98 
 Yrkesförare 131 
 Hotell- och turism 77 
 Träteknik 121 
 Yrkessgrund kr/p 
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 Frukost och våningsservice 77 

 Särskild utbildning för vuxna 398/h 
   
Sunne Yrkes industri 86/p 
 Yrkes ekonomiassistent 55/p 
 Yrke vård- o omsorg 55/p 

 Lärling industri o kock 
statsbidragsbelopp

et 
   
Kristinehamn Yrkes industri 85/p 
 Yrkes-sfi industri 100/p 
 Yrke vård- o omsorg 70/p 
 Yrkes vårdbiträde 55/p 
 Yrkes-sfi vårdbiträde 85/p 
 Orienteringskurs 75/p 
 Yrkes elevassistent, barnskötare 60/p 
 Yrkes-sfi elevassistent, barnskötare 75/p 
   
Årjäng SFI 1015/v 
 Grundl. vux  72/p 
 Yrkes barn o fritid 55/p 
 Yrke vård- o omsorg 55/p 
 Särskild utbildning för vuxna 346/h 
   
Forshaga SFI 76/h 
 Grundl. vux  71/p 
 Gy teoretisk 61/p 
 Yrkes  61/p 
   
Hagfors  Gy teoretisk 35/p  
 Yrkes vård- o omsorg  50/p  
 Yrkes industri 70/p  
 Grundl. vux  50/p  
 Särskild utbildning för vuxna 50/p  
   
Kil   
Torsby   
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Riktlinjer för samverkan: (bilaga 5) 
Gemensam marknadsföring  
En gemensam marknadsföring av yrkesutbildningarna bör ske för att få ett 
bra söktryck oberoende av konjunktur.  
Utbildningsanordnare  
Utbildningarna anordnas antingen av den kommunala vuxenutbildningen i 
egen regi, via upphandlade avtal i kommunen eller genom gemensam 
upphandling av kommunerna. Detta säkerställer att de utbildningar som 
kommunerna vill genomföra kan göras. 
Plattform för utveckling och lärande. 
Samarbetat bör utveckla samordnad kvalitetsuppföljning, gemensamma 
upphandlingar, gemensamma metodutvecklingar med fokus på digitala 
utbildningslösningar som medger stor spridning i länet, gemensamma 
kompetensutvecklingsinsatser eller annat som bedöms väsentligt. 
Tätt samarbete med branscher  
Samarbetet ska leda till ett nära samarbete med arbetsmarknadens parter och 
flera olika branscher genom exempelvis en länsgemensam organisation för 
olika kompetensråd som säkerställer kompetensförsörjning inom 
branscherna. 
Fokus på samtliga yrkesutbildningar 
Samarbetet ska inriktas på samtliga typer av yrkesutbildningar.  
Det kommunala självstyret  
En viktig framgångsfaktor i samarbetet ska vara det kommunala självstyret. 
Samverkansavtalet reglerar proceduren för hur utbildningarna tas fram och 
beslutas om. Beslutet är alltid kommunalt. Det finns inget länsgemensamt 
beslutsmandat.  
Elevfokus och regional rörlighet  
Utbildningarna skapar möjligheter för eleverna men kräver också rörlighet. 
Benägenheten att resa till en utbildning ökar ju högre kvalitet den har. 
Elevens vilja och drivkrafter är högt prioriterade, så möjligheterna till 
information och kunskap om de olika utbildningarnas utformning, innehåll, 
genomförande och arbetsmarknadsutsikter är av stor vikt. 
Politisk vilja  
Det måste finnas ett brett politiskt stöd för samarbetet inom samtliga 
kommuner. Förtroende och tillit samt respekt för de olika kommunernas 
respektive storlek och förutsättningar är avgörande för samarbetet.  
Styrning  
Den operativa ledningen består av en övergripande samordnare, en 
representant från Karlstads kommun samt två representanter för övriga 
kommuner.  
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6 Bilagor 

6.1 Bilaga 1 Utbildningsutbudet: De fritt sökbara 

utbildningarna 

6.2 Bilaga 2 Procedur för det regionala utbudet – hur 

utbildningsutbudet tas fram och beslutsmandat. 

Principer för regional spridning av utbildningar. 

Tidsplan. 

6.3 Bilaga 3 Administration 

6.4 Bilaga 4 Prislista 

6.5 Bilaga 5 Riktlinjer för samverkan 

6.6 Bilaga 6 Public Partners rapport  

"[Skriv text här]"  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-03-23 
Diarienummer 
KS/2022:121 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Tjut Kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 
Diarienummer: KS/2022:121 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Storfors Kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en 
medlemsorganisation som äger dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ). 
Dotterbolaget hanterar lån till kommuner och regioner i Sverige. 
 
På grund av Finansinspektionens ändrade regler om kapitalbas hos Kommuninvest är det i 
den ekonomiska föreningen beslutat att i flera steg höja kapitalbasen. Storfors kommun gjorde 
en utbetalning i slutet av 2020, under 2021 behövdes ingen utbetalning, men nu under år 2022 
ska kapitalinsatsen höjas till en nivå av 1 100 kronor per invånare. Det innebär enligt 
Kommuninvests prognos på betalningar att ca 121 tkr ska betalas av Storfors kommun under 
året. 
Prognos för utbetalning år 2023 är 532 tkr och för år 2024 942 tkr. 
 
I november 2020 fattade KF beslut om att låta kommunstyrelsen hantera beslut och åtgärder 
till följd av ökade krav på kapitalinsats i den ekonomiska föreningen (KF/2020 § 93) upp till 
ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. Kommunstyrelsen 
bemyndigades att utse särskilt angiven person för att för kommunstyrelsens räkning vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten. 

Finansiering 
Utbetalningen kommer att öka värdet på andelarna i Kommuninvest Ekonomisk förening. 

Beslutsunderlag 
KF § 93 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 
Ekonomisk förening 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:  
- Storfors kommun betalar ut kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomisk förening till 2022 års 
nivå av 1 100 kronor per invånare efter anmodan från betalningsmottagaren.  
 
- Utse ekonomichef Annette Olsson att hantera och attestera utbetalningen. 
 

Beslutet ska skickas till 
Annette Olsson, Ekonomichef 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-03-28 
Diarienummer 
KS/2022:130 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Rapport om ändringar i bolagsordningen för AB Storfors 
Mark- och Industrifastigheter enligt kommunallagen, 
samt registrering av lekmannarevisor 
Diarienummer: KS/2022:130 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Rapport ändring av bolagsordning samt registrering av lekmannarevisor 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att ändra bolagsordning i AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter till att omfatta ett aktiekapital med lägst 25 000 och högst 100 000 2021-
12-16 § 125. 
Ändringen är anmäld till bolagsverket och myndigheten vill ha flera anpassningar gjorda i 
bolagsordningen för att uppfylla kommunallagen vad gäller kommunalt ägda bolag. 
Enligt bolagsverket kräver dessa ändringar inga ytterligare beslut i kommunfullmäktige eller 
bolagsstämma eftersom det är just anpassning till lag. Ändring av bolagsordningen är gjort 
enligt bolagsverkets önskningar och inskickat till verket. 
 
Bolagsverket noterade också att beslutad lekmannarevisor inte är anmäld till bolagsverket. 
Lekmannarevisor i AB Storfors Mark- och Industrifastigheter valdes på Kommunfullmäktige 
2018-05-30 § 59 och utsedd lekmannarevisor blev Ingmar Olsson. Anmälan om 
lekmannarevisor är nu inskickad till bolagsverket. 
 

Beslutsunderlag 
Bolagsordning 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
 
 

Beslutet ska skickas till 
SMI diarium 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Annette Olsson, Ekonomichef 
Styrelsen AB Storfors Mark- och Industrifastigheter 
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Bolagsordning 

§ 1 

Bolagets firma är Aktiebolaget Storfors Mark- och Industrifastigheter. 

§ 2 

Styrelsen skall ha sitt säte i Storfors kommun, Värmlands län. 

§ 3 

Bolagets verksamhet skall ha till föremål att uppföra, köpa, sälja och förvalta mark- och fastigheter i 

industri, hantverk och bostadsbebyggelse samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tjugofemtusen (25 000) kronor och högst etthundratusen 

(100 000) kronor. 

§ 5 

I bolaget ska finnas lägst 250 aktier och högst 1000 aktier. 

§ 6 

Styrelsen utses av Storfors kommuns kommunfullmäktige och skall beså av fem ledamöter med minst 

tre och högst fem suppleanter 

§ 7 

Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå 

utse revisor. Storfors kommuns kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisor i bolaget. 

§ 8 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman. 

§ 9 

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av två justeringsmän 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

5. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelse 

6. Beslut 

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 

7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och eventuella revisorer 

8. Val av styrelse och i vissa fall revisorer 

9. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
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§ 10 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

§ 11 

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast 

hembjudas aktieägaren till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av 

aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om betingande 

köpeskillingen. 

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad, vars postadress är inför i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med 

anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa 

lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties 

övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, 

aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, i brist på 

åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. 

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte 

erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-05 
Diarienummer 
KS/2022:142 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Begäran om aktieägartillskott från Inlandsbanan AB 
Diarienummer: KS/2022:142 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Aktieägartillskott Inlandsbanan AB 
Inlandsbanan AB är ett kommunägt bolag (19 kommuner är ägare), Storfors kommun äger en 
andel av 2 794, värdet på andelen är i dag 5 071kr. 
 
Inlandsbanan AB har i sin tur två dotterbolag Inlandståget AB och Destination Inlandsbanan 
AB, alla tre bolagen har likviditetsproblem och även lönsamhetsproblem. Under 2021 har 
Inlandsbanan AB skickat ett koncernbidrag till Destination Inlandsbanan AB för att återställa 
det egna kapitalet eftersom bolagets egna kapital året innan understeg hälften av aktiekapitalet 
och därmed genomfört kontrollstämma. Inlandståg AB redovisade ett negativt resultat på 3,5 
mnkr 2021 och har ett kvarvarande eget kapital på 5,2 mnkr, risk finns att 
kontrollbalansräkning måste upprättas under 2022. 2021-12-31 var Storfors kommuns 
borgensåtagande för bolaget Inlandståget AB 2 500 000. 
 
Inlandsbanan AB (moderbolaget) har inga likvida medel utan utnyttjar sin checkkredit med 
17,4 mnkr vid årsskiftet. Inlandsbanan AB har nu skickat ut ett förslag till sina ägare om att 
ge ett ovillkorat aktieägartillskott på 30 mnkr för att hjälpa upp likviditeten och samtidigt 
undvika kontrollbalansräkning i bolaget, tillskottet skulle även täcka dotterbolagets eventuella 
förlust 2022. För att komma tillrätta med sina lönsamhetsproblem så har bolaget hemställt till 
staten om att öka drift- och underhållsbidraget från 150 mnkr till 225 mnkr, från och med 
2022. Man hoppas också på att pandemins verkningar ska försvinna, så att persontrafiken åter 
sätter fart. 
 
Vid ägarsamrådet i november 2021, uppger Inlandsbanan AB, fanns en vilja bland 
ägarkommunerna att bidra till att lösa ekonomiska problem och Inlandsbanan fick i uppdrag 
att skicka över tydliga underlag till dessa, vilket nu gjorts. 
 
Enligt beräkningsunderlag från Inlandsbanan AB skulle Storfors kommuns andel av 
aktieägartillskottet uppgå till 10 737 kronor, betalning av dessa medel behöver göras kontant 
senast den 1 augusti 2022. 
 
Ett aktieägartillskott skulle öka värdet på andelen i Inlandsbanan AB från 5 071kr till 
15 808kr. 

Finansiering 
Aktieägartillskottet betalas ut från tillgängliga likvida medel och ökar värdet på andelen på 
ansvar 120 och balanskonto 1322. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-05 
Diarienummer 
KS/2022:142 

Beslutsunderlag 
Begäran om aktieägartillskott 220316 
Kopia av Aktieägartillskott enl aktieägarandelar 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Lämna ett ovillkorat aktieägartillskott till Inlandsbanan AB till ett belopp av 10 737kr. 
 

Beslutet ska skickas till 
Annette Olsson, Ekonomichef 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
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Ämne: Ägartillskott
Från: Katarina Nyberg Finn <katarina.nyberg-finn@inlandsbanan.se>
Till: Mikael Thalin <mikael.thalin@orsa.se>; Åsa Hååkman-Eriksson <Asa.Haakman-
Eriksson@filipstad.se>; Robert Bernhardsson <robert.bernhardsson@jokkmokk.se>; Anna Hed 
<anna.hed@mora.se>; Lars-Gunnar.Nordlander <Lars-Gunnar.Nordlander@herjedalen.se>; 
Susanne Hansson <susanne.hansson@stromsund.se>; therese.karngard@berg.se 
<therese.karngard@berg.se>; Effie Kourlos <effie.kourlos@ostersund.se>; 
birgitta.larsson@gallivare.se <birgitta.larsson@gallivare.se>; Marie Oudin; Kjell Öjeryd 
<kjell.ojeryd@sorsele.se>; tomas.mortsell@storuman.se <tomas.mortsell@storuman.se>; Utsi 
Isak <isak.utsi@arjeplog.se>; lars.forsgren@arvidsjaur.se <lars.forsgren@arvidsjaur.se>; 
annika.andersson@vilhelmina.se <annika.andersson@vilhelmina.se>; Nicke Grahn 
<nicke.grahn@dorotea.se>; Stina Munters <stina.munters@vansbro.se>; Marit Holmstrand 
<marit.holmstrand@ljusdal.se>; Hans Jildesten; 'post@gallivare.se' <'post@gallivare.se'>; 
'kommun@jokkmokk.se' <'kommun@jokkmokk.se'>; 'kommun@arjeplog.se' 
<'kommun@arjeplog.se'>; 'kommun@arvidsjaur.se' <'kommun@arvidsjaur.se'>; 
'Kommun@sorsele.se' <'Kommun@sorsele.se'>; 'ks@storuman.se' <'ks@storuman.se'>; 
'info@vilhelmina.se' <'info@vilhelmina.se'>; 'info@dorotea.se' <'info@dorotea.se'>; 
'kommun@stromsund.se' <'kommun@stromsund.se'>; 'kundcenter@ostersund.se' 
<'kundcenter@ostersund.se'>; 'bergs.kommun@berg.se' <'bergs.kommun@berg.se'>; 
'kommun@herjedalen.se' <'kommun@herjedalen.se'>; 'kommun@ljusdal.se' 
<'kommun@ljusdal.se'>; 'orsa.kommun@orsa.se' <'orsa.kommun@orsa.se'>; 
'mora.kommun@mora.se' <'mora.kommun@mora.se'>; 'vansbro.kommun@vansbro.se' 
<'vansbro.kommun@vansbro.se'>; 'kommun@filipstad.se' <'kommun@filipstad.se'>; 
'storfors.kommun@storfors.se' <'storfors.kommun@storfors.se'>; 'kommunen@kristinehamn.se' 
<'kommunen@kristinehamn.se'>; Otto Nilsson <otto.nilsson@inlandsbanan.se>; Jenny Åhgren 
<Jenny.Ahgren@inlandsbanan.se>; perawest@telia.com <perawest@telia.com>
Mottaget: 2022-03-18 15:02:50

Hej,
 
På ägarsamrådet i november 2021 uttrycktes ett samstämmigt uttalande från aktieägarna om en positiv 
attityd till utveckling av Inlandsbanan både på kort och lång sikt. Dessutom fanns en vilja bland 
ägarkommunerna att bidra till att lösa ekonomiska problem och att Inlandsbanan fick i uppdrag att skicka 
över tydliga underlag till er. Den av er utsedda ägargrupp bestående av KSOer i Gällivare, Östersund, 
Orsa, Kristinehamn och Jokkmokk samrådde den 16 februari där man enades om att Inlandsbanan skulle 
söka stöd från ägarkommunerna i relation till aktieinnehav/storlek.
 
Bakgrunden är att Inlandsbanan AB har under 2021 tillsammans med sina dotterbolag hamnat i en 
situation med likviditetsproblem.
Problemen kan främst hänföras till Inlandsbanans två dotterbolag Inlandståg AB (ITÅG) och Destination 
Inlandsbanan AB (DIAB). 
Orsakerna till den uppkomna situationen är främst effekter av Corona-pandemin, inköp av nya 
motorvagnståg samt svag lönsamhet i dotterbolagen. 
 
Utifrån ovanstående begär styrelsen ett aktieägartillskott på 30 miljoner kronor av ägarkommunerna. 
Bifogat finns en lista över kommunerna och andelar i Inlandsbanan AB. Syftet är att dels ha tillräckligt 
med likvida medel för att säkerställa en långsiktig hantering av betalningar, dels undvika risken att 
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behöva upprätta kontrollbalansräkning. I bifogade dokument beskrivs hur Inlandsbanan AB arbetar för 
att uppfylla ägarnas krav och förväntningar som anges i nu gällande ägardirektiv. 
 
Vi finns förstås tillgänglig för att informera och för att svara på frågor när frågan bereds och hanteras av 
respektive kommunstyrelse/kommunfullmäktige.
 
Med vänliga hälsningar
Katarina Nyberg Finn
Ordförande
 
Mob: +46722025363
Email: katarina.nyberg-finn@inlandsbanan.se 
Web: www.inlandsbanan.se 
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Till aktieägarna i Inlandsbanan AB    2022-03-16 

 

Inledning 

Inlandsbanan AB har under 2021 tillsammans med sina dotterbolag hamnat i en situation med 
likviditetsproblem. Problemen kan främst hänföras till Inlandsbanans två dotterbolag Inlandståg AB (ITÅG) 
och Destination Inlandsbanan AB (DIAB). Orsakerna till den uppkomna situationen är främst effekter av 
Corona-pandemin, inköp av nya motorvagnståg samt svag lönsamhet i dotterbolagen. I detta dokument 
beskrivs hur Inlandsbanan AB arbetar för att uppfylla ägarnas krav och förväntningar som anges i nu 
gällande ägardirektiv. Dokumentet beskriver även hur den problematiska likviditetssituationen löses.   
Inlandsbanan AB:s uppdrag 

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen 
Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan från 
Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 
100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för 
järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora. 

Inlandsbanan AB:s huvuduppdrag är att förvalta järnvägen. Detta innebär att bolaget ansvarar för 
underhåll av infrastrukturen samt trafikledning och får för att täcka kostnaderna ett driftsbidrag på 150 
mnkr per år. Vårt uppdrag från våra ägare är att driva en verksamhet som ger stöd för tillväxtarbetet efter 
hela Inlandsbanans sträckning och vi utgår från ägardirektivet när vi utformar mål och strategier. 

Koncernen ska aktivt arbeta för att: 

 Öka transportvolymerna av gods på Inlandsbanan 

Att frakta gods på tåg har många fördelar både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och 
samhällsekonomiskt perspektiv. Näringslivet i kommunerna längs Inlandsbanan domineras av skogs- och 
gruvnäring, branscher där effektiva transportsystem är en viktig faktor för tillväxten. För dessa näringar är 
en fungerande infrastruktur och pålitliga transporter en grundförutsättning för att bedriva 
verksamheterna. Med den pågående utvecklingen vi ser inom den gröna omställningen och utifrån 
industrins behov så kan Inlandsbanan ha en avgörande roll. I samarbetet med ledande företag inom gruv- 
och stålindustrin och olika energiföretag konstateras att en moderniserad Inlandsbana med anslutande 
tvärbanor utgör ett viktigt kapacitetstillskott med nödvändiga avlastande effekter för att få ett 
fungerande transportsystem i norra Sverige. Järnmalm, kalk, timmer, livsmedel, avfall och vätgas är 
exempel på gods som behöver få nytt utrymme jämfört med vad systemet kan erbjuda i dag. 

Pågående aktiviteter: För att möta industrins ökade behov har Inlandsbanan AB börjat teckna 
kapacitetsavtal med industriföretag som behöver försäkra sig om tillgång till gröna transporter i stora 
volymer och under lång tid. Avtalen är villkorade av att Inlandsbanan upprustas för att uppnå erforderlig 
kapacitet och miljövinster. Även med dagens bana är potentialen till ökade godstransportaffärer god, där 
vi redan nu ser att bruttotonkilometer gods ökar på banan. 
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 Medverka till att återuppta den reguljära kollektivtrafiken på Inlandsbanan i dialog 

med trafikhuvudmännen 

En hållbar infrastruktur skapar även tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara 
transportsystem för alla, där människor oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, 
religion, ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade. Vi ser goda möjligheter till en återupprättad 
persontrafik som bidrar till såväl regionförstoring med arbetspendling som hållbara resor till gagn för 
besöksnäringen i Norrlands inland och fjälltrakter. Även med dagens bana kan med relativt enkla åtgärder 
till viss del högre hastighet erhållas vilket skapar förutsättningar för en interregional spårbunden 
kollektivtrafik. Vid en större upprustning och standardhöjning kan denna trafik bli ännu mer attraktiv 
utifrån förkortade restider. 

Pågående aktiviteter: Vi arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för en modern och attraktiv 
spårbunden interregional kollektivtrafik. Förutsättningarna för detta är mer gynnsamma nu än någonsin 
tidigare genom inköpet av fem nya tåg (Y41) som möjliggör tillgängliga och bekväma resor. Vi söker nu 
samarbete med samtliga sex berörda regioner för att ta ett samlat grepp för att utveckla kollektivtrafiken i 
inlandet. 

 Minimera de miljömässiga konsekvenserna av bolagets aktiviteter 

I ett steg för att kunna erbjuda fossilfria transporter så har en uppbyggnad av tankstationer för fossilfri 
diesel, HVO skett. Vi är därmed först ut i järnvägsbranschen att i stor skala tanka våra järnvägsfordon med 
biodrivmedlet HVO, som minskar CO2-utsläppen med 90 %. 

Pågående aktiviteter: I svenska inlandet finns troligen Europas bästa förutsättningar för produktion av 
förnyelsebar el och grön vätgas. Inlandsbanan AB utreder tillsammans med samarbetspartners 
infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet samt konvertering till vätgasdrift för befintliga 
dieseldrivna järnvägsfordon. Satsningen följer Inlandsbanans ambition om att skapa en prioriterad helt 
grön godskorridor utan koldioxidutsläpp och är därmed ett viktigt steg för att tillförse industriaktörer 
hållbara och effektiva transporter. Det finns starka indikationer på att energitillgången inte kommer att 
vara tillräcklig för de stora industrietableringarna i norr. Tillverkning av vätgas i Norrlands inland och 
transport av ca 200 000 ton vätgas på Inlandsbanan skulle kunna vara en snabb lösning för att lagra och 
överföra energi till områden som saknar motsvarande förutsättningar. 

 Kontinuerligt höja banstandarden 

Att investera i infrastrukturen är viktigt för en hållbar utveckling. Det är även en förutsättning för att 
skapa tillgängliga, säkra och hållbara transporter på Inlandsbanan. En normalstandard innebär effektivare 
trafik på hela banan och skapar möjligheter att lyfta över trafik från väg till järnväg vilket är fördelaktigt ur 
klimatsynpunkt. Det möjliggör också en omfördelning av kapacitet med övrigt järnvägsnät som bidrar till 
att exempelvis stambanan kan avlastas. För att Inlandsbanan ska vara attraktiv i framtiden för att 
transportera stora kontinuerliga godsvolymer krävs att banan rustas till minst svensk normalstandard 
avseende bärighet och hastighet. Rustningen medger också en avsevärd hastighetshöjning vilket ökar 
tågkapaciteten radikalt jämfört med vad dagens lägre hastigheter medger. Denna standard innebär också 
att godståg med höga punktlaster såsom till exempel Stålpendeln kan trafikera anläggningen. En rustning 
kan ske etappvis utifrån hur kommande trafikala behov utvecklas. 

Dagens Inlandsbana har dels en stor underhållsskuld föranlett av otillräckliga statliga drift- och 
underhållsbidrag under lång tid, dels ett kraftigt växande antal säkerhetsfel vilket leder till 
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hastighetsnedsättningar även över tid. Eftersom dagens bidrag är otillräckligt för att åtgärda samtliga 
dessa fel kan Inlandsbanan AB komma att bli tvungna att nedprioritera delar av banan som då inte 
kommer att vara trafikerbara. 

För att kunna genomföra nödvändigt drift och underhåll med målet att kunna vidmakthålla dagens 
standard enligt marknadens krav behöver drift- och underhållsbidraget höjas till den nivå för kostnader 
som motsvarar samma typ av spåranläggning förvaltad av Trafikverket.  

Pågående aktiviteter: Trafikverket och Inlandsbanan AB är överens om att dagens undermåliga status och 
med accelererande brister för Inlandsbanan nu kräver ett ställningstagande av ägaren svenska staten 
avseende Inlandsbanans framtida status och roll i transportsystemet. Inlandsbanan AB har genom 
djupgående analyser av data kunnat visa på en positiv samhällsekonomisk bärkraft i ett projekt för en 
total upprustning av Inlandsbanan, vilket vi redovisat till staten. I vårt remissyttrande till Trafikverkets 
förslag till nationell plan hemställer vi om att drift- och underhållsbidraget höjas från 150 mnkr till 225 
mnkr från och med 2022, samt indexuppräknas och hanteras inom ramen för beslutet av den nationella 
planen.  

 Bidra till destinationsutveckling genom att öka persontrafiken på Inlandsbanan 
hela året med både dag- och nattåg 

Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige. Längs Inlandsbanan finns flera stora 
destinationer med verksamhet året om. Snabba, bekväma och hållbara persontransporter är en faktor 
som mycket starkt bidrar till den svenska näringens konkurrenskraft. 

Intresset för friluftsliv, naturturism och miljö ökar konstant. Intresset för tågsemester har ökat stort, 
liksom viljan att besöka det natursköna inlandet och den arktiska regionen. I norra Sverige finns mycket 
som tas för givet av lokalbefolkningen, t ex midnattssol, norrsken, polcirkeln, fantastiska naturupplevelser, 
samisk kultur och kulinariska delikatesser. Lägg därtill rent vatten och luft, en glesbefolkad region, 
allemansrätten och säkerhet, så är en resa i detta område svårslagen. 
 
Pågående aktiviteter: Det pågår ett samarbete med Snälltåget som expanderar sin nattågstrafik över året, 
till Vemdalen samt sedan 2019 även till Västerbotten. Trafiken har sedan den startade för 10 år sedan haft 
god tillväxt.  

För närvarande bedrivs turisttrafik under sommaren längs hela banan samt Snötåget vintertid mellan 
Mora och Östersund. Inför sommaren 2022 är bokningsläget mycket gynnsamt och den ökning vi såg 
2019, innan pandemin, ser ut att ha tagit fart igen. Inlandsbanan AB:s dotterbolag har även lanserat nya 
produkter såsom tex Vildmarkståget som hade premiär förra året. Resan sker i historiska 
förstaklassvagnar i toppskick och restaurangvagn med vita dukar och riktigt porslin. Intresset för resan 
överstiger antal tillgängliga platser med ca 100 %. Vi ser detta som en framtidsprodukt. 

Med en fungerande interregional kollektivtrafik på Inlandsbanan skulle besöksnäringen få flera dagliga 
relationer med övriga landet. 

 Tvärbanorna öppnas för trafik 

Den tvärbana som har störst affärspotential är Arvidsjaur – Jörn. En återöppning av bandelen skulle 
underlätta för såväl planerade som akuta omledningar och skulle även innebära flera positiva 
effekter för både det nationella järnvägsnätet och för näringslivet i inlandsregionen. 
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Återöppnandet av tvärbanan skulle även leda till en förbättrad järnvägskoppling mellan kustens 
industrier och resten av landet. Det skulle också möjliggöra för effektiv godstrafik längs hela 
Inlandsbanan och underlätta en integrering med det nationella järnvägsnätet. 

Pågående aktiviteter: Vi har anmält intresse till Trafikverket och regeringen att få in denna tvärbana i 
inlandsbanesystemet. Dock finns andra intressenter som planerar verksamhet för testtrafik för tåg. Vi för 
nu en konstruktiv dialog med bolaget RTN AB för hur vi kan jobba vidare tillsammans och hur ett 
samutnyttjande kan se ut. 

 Hela sträckan fram till Kristinehamn öppnas för spårbunden trafik för att kopplas 
ihop med det södra transportsystemet. Koncernen ska aktivt arbeta för att nå den 
övergripande målbilden ”Inlandsbanan skapar utveckling för ägarna i Inlandet, året 
runt”. 

Den sydligaste delen av Inlandsbanan mellan Mora och Kristinehamn har sedan 1970-talet etappvis slutat 
att trafikeras med tåg. I dag är sträckan mellan Kristinehamn och Nykroppa elektrifierad och trafikeras 
med tåg. Sporadisk godstrafik förekommer på sträckan Nykroppa-Persberg i Värmland. Från Persberg till 
Mora går banan inte att trafikera då den är gravt förfallen och delvis överväxt av vegetation. Den positiva 
utvecklingen som bedöms inträffa på sträckan norr om Mora kommer kräva högre kapacitet för att 
ansluta till det övriga nationella järnvägsnätet. Från Mora måste tågen idag gå vidare på Dalabanan för att 
via Borlänge nå naturliga slutpunkter som Gävle, Mälardalen och Bergslagen. Dalabanan är redan i dag 
välutnyttjad och används flitigt för gods- och persontrafik. När denna kapacitet är utnyttjad till fullo skulle 
en upprustning av sträckan Mora-Kristinehamn vara ett bra alternativ för att skapa mer kapacitet ut från 
Dalarna mot Bergslagen och Västsverige. Denna sträcka förvaltas i dag av Trafikverket.  

Infrastruktur som möjliggör omställningen 

Näringslivet investerar över 1 000 miljarder i den gröna omställningen det närmaste decenniet, ögonen är 
riktade mot norra Sverige och den utveckling som nu sker. En historiskt kraftig ökning av godstrafiken 
inom samtliga transportslag till 2040 förväntas ske enligt Trafikverket. 

Trafikverket har bekräftat att konsekvenserna för järnvägstransportsystemet av kommande 
industrietableringar i norra Sverige inte beaktats i förslaget till nationell plan för infrastruktur. Utöver 
kommande välkända industrisatsningar i Norrbotten finns också planer för etableringar i anslutning till 
Inlandsbanan. Till exempel innebär ett framtida brytningstillstånd för Kallakgruvan i Jokkmokk att mycket 
stora volymer järnmalmsprodukter årligen ska transporteras på Inlandsbanan och vidare till avnämare. 

För att möjliggöra den viktiga omställningen så behövs hållbar infrastruktur och varenda kilometer järnväg 
är avgörande. Inlandsbanan är en befintlig 105 mil lång järnvägsanläggning som löper genom Norrlands 
inland. Behovet av järnvägskapacitet har aldrig varit större, vilket gör Inlandsbanan till en outnyttjad 
resurs som på kort tid kraftigt kan öka kapaciteten i svenskt transportsystem. 

Begäran om aktieägartillskott till Inlandsbanan AB 

De två sista åren har koncernen Inlandsbanan drabbats hårt av pandemin, främst våra dotterbolag genom 
att persontrafiken påverkats kraftigt vilket lett till minskade externa intäkter. DIABs verksamhet 
avstannade helt 2020 då sommartrafiken inte kunde genomföras i överhuvudtaget. Under 2021 
genomfördes sommartrafiken men med delvis begränsat kapacitetsutnyttjande på grund av gällande 
restriktioner. Detta drabbade även i viss mån ITÅG som normalt är leverantör av tågkörningen. 
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ITÅG har även drabbats av ekonomiska problem på grund av försenade leveranser av de nya 
motorvagnstågen till följd av pandemin. Renoveringen har dragit ut på tiden på grund av svårighet att 
flytta fordonen mellan länder samt svårigheter i att få fram komponenter för upprustning och revidering. 
Förseningen har då även påverkat finansieringsmodellen, vilket gör att moderbolaget Inlandsbanan AB 
blivit tvingade att hjälpa sitt dotterbolag med likviditet. 

Detta har i sin tur medfört att nu Inlandsbanan AB har svåra likviditetsproblem, det finns i dagsläget inga 
ekonomiska reserver hos moderbolaget. 

Inlandsbanan AB har skickat ett koncernbidrag till DIAB under 2021 för att återställa det egna kapitalet 
hos dotterbolaget. Under föregående år har dotterbolaget upprättat kontrollbalansräkning då bolagets 
egna kapital har understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet. Vidare har bolaget genomfört 
kontrollstämma. 

Dotterbolaget ITÅG redovisar ett resultat på – 3,5 miljoner kronor för 2021. Med den förlusten uppgår det 
egna kapitalet till 5,2 miljoner kronor. Om ITÅG redovisar en förlust 2022 på 4,9 miljoner kronor eller mer 
innebär det att halva aktiekapitalet är förbrukat. Det finns därmed en risk att bolaget, enligt 
aktiebolagslagen, måste upprätta en kontrollbalansräkning 2022. ITÅG har också problem med 
hanteringen av likviditet. Renoveringen av motorvagnarna Y41 har tagit mycket tid och kraft i anspråk 
under 2021. På grund av problem med handelskommissionär och pandemi har renoveringen av tågen 
dragit ut på tiden. Vidare har pandemin försvårat åtkomst till reservdelar, brist på personal och problem 
med frakter. Vid årsskiftet uppgår ITÅG:s skuld till moderbolaget Inlandsbanan AB till 41 miljoner kronor. 
Värt att notera är att ITÅG har i februari 2022 ånyo upptagit ett lån hos moderbolaget på 14 miljoner 
kronor för att klara den dagliga driften.  

Inlandsbanan AB måste skyddas från att själv inte kunna hantera sin likviditet. Vid årsskiftet uppgår likvida 
medel till 0 kr och i stället har bolaget en nyttjad checkkredit på 17,4 miljoner kronor. Bristen på kapital 
kan leda till svårigheter att genomföra drift- och underhåll på grund av att leverantörer kräver 
förskottsbetalning men även att trafiksäkerhetstillståndet riskeras samt avtalet med staten. 

Koncernens likviditetsunderskott har under föregående år hanterats genom dialoger med leverantörer 
som skjutit fram förfallodatum på fakturor, dialog med banken om utökad checkkredit som resulterat i ett 
kortsiktigt lån per december 2021, översyn av kostnader för allmän besparing i budgetarbetet 2022 samt 
kostnadskontroll om vilka kostnader som kan skäras ned utan att den långsiktiga verksamheten påverkas, 
likviditetsbudgetar och likviditetsplaner har upprättats och dessa har uppdaterats löpande och i januari 
2022 har dialog förts med Trafikverket om förskottsbetalning av anslag.  

På ägarsamrådet i november 2021 uttrycktes ett samstämmigt uttalande från aktieägarna om en positiv 
attityd till utveckling av Inlandsbanan både på kort och lång sikt. Dessutom fanns en vilja bland 
ägarkommunerna att bidra till att lösa ekonomiska problem och att Inlandsbanan fick i uppdrag att skicka 
över tydliga underlag till dem. 

Utifrån ovanstående begär styrelsen ett aktieägartillskott på 30 miljoner kronor av ägarkommunerna. 
Bifogat finns en lista över kommunerna och andelar i Inlandsbanan AB. Syftet är att dels ha tillräckligt med 
likvida medel för att säkerställa en långsiktig hantering av betalningar, dels undvika risken att behöva 
upprätta kontrollbalansräkning. 

Med anledning därav föreslås att de 19 ägarkommunerna går in med ett ovillkorat aktieägartillskott på 30 
miljoner kronor till Inlandsbanan AB för 2022. Med ett ovillkorat aktieägartillskott menas att det lämnas 
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kapital utan att sätta upp något villkor gentemot övriga aktieägare om att få pengarna tillbaka. Därför ses 
det som ett definitivt och bestående tillskott till aktiebolaget. 

Aktieägartillskottet avser att hanteras som ett kapitaltillskott för att undvika likviditetsbrist i koncernen 
men också för att täcka dotterbolagets eventuella förlust 2022. I Inlandsbanan AB redovisas då 
aktieägartillskottet mot det egna kapitalet. Utbetalning av aktieägartillskottet föreslås ske i kontanta 
medel och senast den 1 augusti 2022. 

 

Katarina Nyberg Finn    Otto Nilsson 

Ordförande Inlandsbanan AB    Vd Inlandsbanan AB 
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Enligt aktiefördelning

Arjeplogs Kommun 50 1,79% 536 865 1,79%

Arvidsjaurs Kommun 180 6,44% 1 932 713 6,44%

Bergs Kommun 180 6,44% 1 932 713 6,44%

Dorotea Kommun 120 4,29% 1 288 475 4,29%

Filipstad Kommun 6 0,21% 64 424 0,21%

Gällivare Kommun 300 10,74% 3 221 188 10,74%

Härjedalens Kommun 180 6,44% 1 932 713 6,44%

Jokkmokks Kommun 180 6,44% 1 932 713 6,44%

Kristinehamn Kommun 4 0,14% 42 949 0,14%

Ljusdals Kommun 60 2,15% 644 238 2,15%

Mora Kommun 300 10,74% 3 221 188 10,74%

Orsa Kommun 170 6,08% 1 825 340 6,08%

Sorsele Kommun 120 4,29% 1 288 475 4,29%

Storfors Kommun 1 0,04% 10 737 0,04%

Storumans Kommun 150 5,37% 1 610 594 5,37%

Strömsunds Kommun 180 6,44% 1 932 713 6,44%

Vansbro Kommun 3 0,11% 32 212 0,11%

Vilhelmina Kommun 190 6,80% 2 040 086 6,80%

Östersunds Kommun 420 15,03% 4 509 664 15,03%

Total 2794 100% 30 000 000
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-11 
Diarienummer 
KS/2022:148 

Handläggare:  
Eva Wiklund 
Kommunikationschef 
 
Tjut avvikelse från grafisk profil gällande inflyttar Web 
Diarienummer: KS/2022:148 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Som en del av det politiskt beslutade inflyttningsarbetet pågår framtagande av en 
inflyttarwebb där potentiella inflyttare kan få snabb, riktad och inspirerande information. 
 
Enligt kommunens grafiska profil använder vi i vår marknadsföring av kommunen två 
logotyper, kommunvapnet med texten Storfors kommun, och den runda Stortrivssymbolen 
målad av Hans Kajtorp. 
 
I inflyttningsarbetet kommer vi att använda oss av ”Stortrivs i Storfors”. Vi har också köpt 
domännamnet stortrivsistorfors.se. 
 
Men i bygget av webben ser vi att den runda symbolen inte fungerar bra. Den går helt enkelt 
inte fram utan syns dåligt. Det är också väldigt svårt att placera en rund symbol så att den ser 
ut att höra hemma på platsen. 
 
Därför tänker vi att en modern variant av ”Stortrivs i Storfors” skulle kunna användas just på 
denna webb. Se bifogat exempel på en sida på webben där loggan ligger uppe till vänster. 
 
Storfors kommunvapen med texten Storfors kommun kommer också att lyftas på någon plats 
på webben för igenkänning, men den nya symbolen kommer att användas genomgående. 

Finansiering 
Ingår i inflyttningsarbetet. Kostnad på 1250 kronor +moms tas från utvecklingsmiljonen 
liksom det övriga arbetet, enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Grafisk profil Storfors kommun 
Bilaga grafiska profilen uppdaterad 
Stortrivs i Storfors förslag till ny logga för inflyttarwebb 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen: 
Godkänna den nya logotypen för ”Stortrivs i Storfors” att användas i arbetet med 
inflyttningsprojektet och på inflyttarwebben. 

Beslutet ska skickas till 
Eva Wiklund 
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Bilaga till

Grafiska profilen
Storfors kommun
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Affischer
Evenemangsffscher ska alltid ha Stortrivssymbolen nere i högra hörnet. Kan ha olika bakgrundsfärg - men alltid med 
svart eller vit kant runt som också går runt - och fångar in - Stortrivssymbolen. Affischer av myndighetskaraktär ska ha 
vapnet nere i högre hörnet.

Rubriktypsnitt:
I första hand Garamond och Franklin Gothic demi condensed, men typsnittet kan också anpassas efter innehållet.

Sommarcafé
cccccccc cccccc cccccc
cccccccc cccccc cccccc
cccccccc cccccc cccccc

Sommarcafé
cccccccc cccccc cccccc
cccccccc cccccc cccccc
cccccccc cccccc cccccc
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Sommarcafé
l cccccccc cccccc cccccc
l cccccccc cccccc cccccc
l cccccccc cccccc cccccc

Sommarcafé
l cccccccc cccccc cccccc
l cccccccc cccccc cccccc
l cccccccc cccccc cccccc

Powerpoint med
Stortrivs-symbolen
Sidorna ska alltid ha Storrtrivssym-
bolen nere i högra hörnet.

Sidorna kan ha olika bakgrunds-
färg - men alltid med svart eller vit 
kant runt som också går runt - och 
fångar in - Stortrivssymbolen.

Rubriktypsnitt:
I första hand Garamond och Frank-
lin Gothic demi condensed, men 
typsnittet kan också anpassas efter 
innehållet.
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Sommarcafé
l cccccccc cccccc cccccc
l cccccccc cccccc cccccc
l cccccccc cccccc cccccc

Powerpoint med
kommunvapnet
Sidorna ska alltid ha kommun-
vapnet + texten Storfors Kom-
mun nere i högra hörnet.

Sidorna kan ha olika bakgrunds-
färg - alltid en ruta som lämnar 
ett fält runt om i svart eller vitt. 
Fältet ska vara bredare nertill där 
logotypen är placerad. Se bilaga.

Rubriktypsnitt:
I första hand Garamond och 
Franklin Gothic demi conden-
sed, men typsnittet kan också 
anpassas efter innehållet.

Sommarcafé
l cccccccc cccccc cccccc
l cccccccc cccccc cccccc
l cccccccc cccccc cccccc

STORFORS
KOMMUN
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Roll-up
Roll-ups ska alltid Storrtrivssym-
bolen eller kommunvapnet nere i 
högra hörnet. Kommunvapnet kan 
även användas centrerat beroende 
på sammanhang.

Roll-ups kan ha olika bakgrunds-
färg - alltid med svart eller vit 
kant runt som också går runt - och 
fångar in - Stortrivssymbolen.

Rubriktypsnitt:
I första hand Garamond och Frank-
lin Gothic demi condensed, men 
typsnittet kan också anpassas efter 
innehållet.

På flotte i Storfors
Kom med du också!
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Foldrar
Framsidan ska alltid ha Storrtrivssymbolen eller kommunvapnet nere i högra hörnet. Framsidan kan ha olika bakgrunds-
färg - men alltid med svart eller vit kant runt som också går runt - och fångar in - Stortrivssymbolen eller slutar ovanför 
vapnet.

På baksidan, ovanför adress och kontaktuppgifter används alltid vapnet som logotype.

Rubriktypsnitt:
I första hand Garamond och Franklin Gothic demi condensed, men typsnittet kan också anpassas efter innehållet.

Hälsans hus
cccccccc cccccc cccccc
cccccccc cccccc cccccc
cccccccc cccccc cccccc Sommarcafé

cccccccc cccccc cccccc
cccccccc cccccc cccccc
cccccccc cccccc cccccc

Historiens vingslag 
på Riddarön
Historiens vingslag 
på RiddarönStofors Kommun

Box 1001, 688 29 Storfors
Besöksadress: Djupdalsgatan 20

tel 0550-651 00 (vxl)
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Sommarcafé
Kom och trivs hos oss, vi 
bjuder på varm korv.

Ring

Fisketid i Storfors
c ccccccc cccccc cccccc

cccccc cccccc cccccc
ccc cccccc cccccc

Testa Skytte
cccccccc cccccc cccccc
cccccccc cccccc cccccc
cccccccc cccccc cccccc

Sommarcafé
l cccccccc cccccc cccccc
l cccccccc cccccc cccccc
l cccccccc cccccc cccccc

www.storfors.se

Evenemangsannonser
Evenemangsannonser ska alltid ha Stortrivsloggan längst längst ner till höger. Kan ha olika bakgrundsfärg - alltid med 
svart eller vit kant runt som också går runt - och fångar in - Stortrivssymbolen. 
Typsnitt: Franklin Gothic Demi, Franklin Gothic book och Garamond.
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Brevpapper
På brevpapper används vapnet med texten Storfors kommun, längst upp till vänster.
Adressuppgifter anges i brevfoten.

STORFORS
KOMMUN

 

POSTADRESS: 
STORFORS KOMMUN 
Box 1001 
688 29 STORFORS 

BESÖKSADRESS: 
Djupadalsgatan 20 

TELEFON: 
0550‐651 00 VX 
 

FAX: 
0550‐651 14 

 BANKGIRO: 
 113‐1275 

 ORGANISATIONSNUMMER 
 212000‐1785 
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Skyltar
Ska alltid ha kommunvapnet eller stortrivssymbolen nere i högra hörnet - beroende på sammanhang.

Rubriktypsnitt:I första hand Garamond och Franklin Gothic demi condensed, men typsnittet kan också anpassas efter 
innehållet.

Ta en paus! Passa på att se Storfors.
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Platsannonser och kungörelser
I platsannonser och kungörelser ska kommunvapnet alltid användas. 
Annonsen får en gul bottenplatta i 70% av den gula färgen från vapnet.
Rubriktypsnitt: Franklin Gothic demi condensed 16 p
Brödtext: Franklin Gothic book 10 p
Den gula bottenplattan lämnar fritt med en vit kant runt om och ett bredare fält nertill i större annonser. I större annonser 
placeras kommunvapnet nertill i högra hörnet.
I de minsta annonserna (43 mm höga) blir det bättre att placera vapnet upptill i vänstra hörnet. Annonserna får en tunn 
svart ram (1 p).

Taxor i vården
Nya taxkor för xxxx
xxx    xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx   x        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Taxor i vården
Nya taxkor för xxxx
xxx    xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx   x        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Integration i samarbete med  Individ- och 
familjeomsorgen i Storfors söker på heltid

socialsekreterare 
Läs mer om båda tjänsterna på: www.storfors.se
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Typsnitt i våra olika publikationer och i vår kommunikation

Rubriker i foldrar Garamond premier pro 24 p

Rubriker i foldrar Franklin demi cond 24 p

Rubriker på pressmeddelanden Franklin demi cond 24 p

Brödtext i pressmeddelanden eller foldrar  Times new roman 12 p

Tidningsrubriker i I frêske lufta  Franklin gothic extra condensed 36 p

Ingresser i tidningen I frêske lufta  Franklin gothic heavy 10 p

Brödtext i tidningen I frêske lufta  Times 10 p

Notistext i tidningen sI frêske lufta  Franklin gothic book 8,5 p

Spaltrubriker i tidningen I frêske lufta- Franklin gothic extra condensed 18 p

Huvudrubriker i intern och extern kommuntikation  Franklin demi cond 18 p

Mellanrubriker i intern och extern kommuntikation  Franklin demi cond 14 p

Underrubriker i intern och extern kommuntikation  Franklin demi cond 12 p

Brödtextet i intern och extern kommuntikation  Times new roman 12 p

Sidfot i intern och extern kommuntikation  Times new roman 8 p

531



Grafisk profil
Storfors kommun
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1. Storfors kommuns grafiska profil
Den grafiska profilen är utarbetad utifrån kommunens visionsarbete och är till för att stärka kommu-
nens varumärke.

Genom en konsekvent profilering skapar vi en tydlig och stark identitet för Storfors kommun, vilket 
är en nödvändighet i dagens samhälle. Vi ger ett trovärdigt intryck när vi följer en enhetlig linje och 
det underlättar när vi vill föra fram olika budskap.

Inom Storfors kommuner använder vi oss av två olika symboler, dels kommunens heraldiska vapen, 
dels Stortrivssymbolen, framtagen av konstnären Hans Kajtorp.
Vapnet används i olika officiella sammanhang, Stortrivssymbolen kan användas i informations- och 
marknadsföringssyfte samt i turistiska sammanhang.

Vårt språk ska vara lättillgängligt, gärna med ett personligt tonläge. Naturligtvis vill vi i våra texter 
väcka intresse för vår kommun. Även bildspråket ska vara talande och vi ska så ofta det går använ-
da vatten i allt bildmaterial som produceras. 

I den grafiska profilen finns regler, anvisningar och praktisk information som behövs för att använda 
kommunens vapen och Stortrivssymbolen på rätt sätt.

2. Heraldik: Historien om Storfors kommuns vapensköld
Storfors köping bildades den 1 januari 1950 genom utbrytning ur Kroppa kommun.
Den nybildade kommunens vapen fastställdes den 2 december 1949 och beskrivs på följande sätt:
”I fält av guld två röda tänger för lancashiresmide, den högra störtad, överlagda med en delad, av 
silver och svart genom styckade skuror spetsrutad bjälke.”
Storfors köping och Ullvätterns kommun bildar genom sammanläggningen sedan 1 januari 1967 
Storfors kommun. I resolution av den 16 december 1966 förklarade Kungl, Maj:t, att Storfors vid-
gade köping ska föra samma vapen och flagga, som fastställdes den 2 december 1949.

Kommentarer till de heraldiska beskrivningarna:
Lancashiresmide är en äldre metod för framställning av smidesjärn. Tackjärn lades på en bädd av 
träkol som det blåstes luft igenom. Föroreningarna i tackjärnet oxiderades till större delen och mas-
san kunde bearbetas till hammarsmide.
Den delade bjälken ingår i den Linrothska vapenskölden.

2.1 Användningsområden
Vapnet får aldrig beskäras, roteras, kompletteras med annan text eller ändras på annat sätt. Det får 
enbart användas inom ramen för vår grafiska profil.

Brevpapper/Kuvert/Fax 
Kungörelser
Annonser
Presentationer 
Kallelser/Protokoll/Tjänsteskrivelser
Budget- och bokslutshandlingar
Blanketter/Dokument
Visitkort
Massmediakontakter/Pressreleaser
Kommunens fordon och skyltar
Foldrar av officiell karaktär
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2.1.1 Roll-up / skyltar
Roll-up ska ha kommunvapnet nere i högra hörnet. Kommunvapnet kan också centreras i botten 
beroende på sammanhang.
Typsnitt: Rubriktypsnitt är i första hand Garamond och Franklin Gothic demi condensed, men typ-
snittet kan också anpassas efter innehållet.
Skyltar ska alltid ha kommunvapnet  nere i högra hörnet.
Typsnitt: Rubriktypsnitt är i första hand Garamond och Franklin Gothic demi condensed, men typ-
snittet kan också anpassas efter innehållet. 

2.1.2 Bildekaler
Som bildekal används alltid vapnet med texten Storfors kommun.

2.1.3 Annonser
I platsannonser och kungörelser ska kommunvapnet alltid anvädas. 
Annonsen får en gul bottenplatta i 70% av den gula färgen från vapnet.
Rubriktypsnitt: Franklin Gothic demi condensed 16 p
Brödtext: Franklin Gothic book 10 p
Den gula bottenplattan lämnar fritt med en vit kant runt om och ett bredare fält nertill i större an-
nonser. I större annonser placeras kommunvapnet nertill i högra hörnet. I de minsta annonserna (43 
mm höga) blir det bättre att placera vapnet upptill i vänstra hörnet. Annonserna får en tunn svart 
ram (1 p).

2.1.4 Presentationer
Powerpoint med kommunvapnet
Sidorna ska alltid ha kommunvapnet + texten Storfors Kommun nere i högra hörnet. Sidorna kan 
ha olika bakgrundsfärg – men alltid en ruta som lämnar ett fält runt om i svart eller vitt. Bredare fält 
nertill där logotypen är placerad. Se bilaga.
Typsnitt: Rubriktypsnitt är i första hand Garamond och Franklin Gothic demi condensed, men typ-
snittet kan också anpassas efter innehållet. 

2.1.5 Foldrar
Foldrar av officiell karaktär, taxor eller instruktioner/information för olika verksamheter inom kom-
munen, exempelvis vård och skola, utformas med vapnet.
Framsidan ska alltid ha vapnet nere i högra hörnet. 
Framsidan kan ha olika bakgrundsfärg – plattan slutar en bit ovanför nederkanten och låter vapnet 
ligga på den vita delen.
På baksidan, ovanför adress och kontaktuppgifter används vapnet som logotype.
Typsnitt: 
Rubriktypsnitt är i första hand Garamond och Franklin Gothic demi condensed, men typsnitt och 
storlek på typsnittet kan också anpassas efter innehållet. Brödtext: Times new Roman.

2.1.6 Brevpapper
På brevpapper används vapnet med texten Storfors kommun, längst upp till vänster.
Adressuppgifter anges i brevfoten, under en svart linje.

2.2 Avsändare
För att mottagaren lätt ska kunna identifiera och komma i kontakt med avsändaren är det viktigt att 
tydligt framhålla avsändarinformation. Huvudprincipen är att vi använder vapnet tillsammans med 
texten ”Storfors kommun” i svart färg och typsnitt Helvetica samt avsändarens namn i svart färg 
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och typsnitt. Avsändaren ”Storfors kommun” ska användas i allt kommunalt material. Nämnd eller 
enhet kan därutöver skrivas ut under vapnet i typsnitt Garamond.
Vapnet kan användas utan text i sammanhang där det är väl känt.
                                                                                                                                                                                         

2.3 Tryckfärger
Vapnet finns i färgerna svart, rött och gult samt i svart/vit. Den svart-vita varianten ska alltid använ-
das i material där tryck eller utskrift görs i svart-vitt

Gul  PMS 109C C0, M9,  Y100, K0
Röd  PMS185C        C0, M93, Y79, K0

2.4 Placering
Vapnet ska vara vänsterställt med texten Storfors kommun till höger.

3. Historien om Stortrivssymbolen
Under vintern och våren 1991 fick Hans Kajtorp uppdraget att utforma en symbol för ”Storfors – 
hjärtat i Värmlands bergslag”.
Hjärtat är det centrala, stort och rött, som symboliserar den öppna famnen, stämningen mellan 
människorna.
Med finns också det stora svänghjulet som står som en väldig skulptur invid riksväg 26. Hjulet bild-
ar ramen i det runda märket. Ett viktigt element är vattnet. Storforsen är drivkraften som samtidigt 
är symbol för invandring, i gångna tider och idag. Flitiga myror, den rörliga nyckelpigan och den 
vita prästkragen representerar både mänsklig kreativitet och vacker Berslagsnatur.
(Symbolen blev Hans Kajtorps sista arbete. Han dog med penseln i hand efter att ha signerat mål-
ningen.)

3.1 Användningsområden
Stortrivssymbolen får aldrig beskäras, kompletteras med annan text eller ändras på annat sätt. 
Den får enbart användas inom ramen för vår grafiska profil.

Profilmaterial/Souvenirer
Besöks-/Turistinformation
Hemsidan, presentationer 
Evenemangsannonser
Foldrar av arrangemangkaraktär

3.1.1 Annonser, bildannonser
Evenemangsannonser ska alltid ha Stortrivsloggan längst ner till höger. Annonserna kan ha olika 
bakgrundsfärg – men alltid med svart eller vit kant runt som också går runt - och fångar in - Stor-
trivssymbolen. 
Typsnitt: Franklin Gothic Demi , Franklin Gothic book och Garamond.

3.1.2 Affischer, skyltar, stortavlor, roll-up
Affischer ska alltid ha stortrivssymbolen nere i högra hörnet. Affischerna kan ha olika bakgrunds-
färg – men alltid med svart eller vit kant runt som också går runt - och fångar in - stortrivssymbolen.
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Typsnitt: Rubriktypsnitt är i första hand Garamond och Franklin Gothic demi condensed eller 
Franklin Gothic extra condensed, men typsnittet kan också anpassas efter innehållet. 

Roll-up ska alltid ha storrtrivssymbolen nere i högra hörnet.
En roll-up kan ha olika bakgrundsfärg – men alltid med svart eller vit kant runt som också går runt - 
och fångar in - stortrivssymbolen.
Typsnitt: Rubriktypsnitt är i första hand Garamond och Franklin Gothic demi condensed eller 
Franklin Gothic extra condensed, men typsnittet kan också anpassas efter innehållet.

Skyltar ska alltid ha storrtrivssymbolen nere i högra hörnet.
Skyltarna kan ha olika bakgrundsfärg – men alltid med svart eller vit kant runt som också går runt - 
och fångar in - stortrivssymbolen.
Typsnitt: Rubriktypsnitt är i första hand Garamond och Franklin Gothic demi condensed eller 
Franklin Gothic extra condensed men typsnittet kan också anpassas efter innehållet. 

3.1.3 Broschyrer, trycksaker
Foldrar för arrangemang eller turismaktiviteter utformas med stortrivssymsbolen på framsidan och 
vapnet på baksidan enligt följande:
Framsidan ska alltid ha storrtrivssymbolen nere i högra hörnet. Framsidan kan ha olika bakgrunds-
färg - men alltid med svart eller vit kant runt som också går runt - och fångar in - stortrivssymbolen.
På baksidan, ovanför adress och kontaktuppgifter används vapnet som logotype.
Typsnitt: Rubriktypsnitt är i första hand Garamond och Franklin Gothic demi condensed, men typ-
snitt och storlek på typsnittet kan också anpassas efter innehållet. Brödtext: Times new Roman.

3.1.4 Presentationer
Powerpoint med ”stortrivs” 
Sidorna ska alltid ha storrtrivssymbolen nere i högra hörnet.
Sidorna kan ha olika bakgrundsfärg – men alltid med svart eller vit kant runt som också går runt - 
och fångar in - stortrivssymbolen.
Typsnitt: Rubriktypsnitt är i första hand Garamond och Franklin Gothic demi condensed, men typ-
snittet kan också anpassas efter innehållet. 

3.3 Tryckfärger
Stortrivssymbolen är mycket färgstark och finns inte i svart/vitt. 
Blå  C90 M56 Y4 K1     PMS 310
Grön    C82 M25 Y100 K10  PMS 364
Röd      C16 M96 Y100 K6   PMS 1797
Gul      C10 M19 Y100 K0  PMS 7405
 
4. Nyttjanderätt
Nyttjandet av vapnet eller stortrivssymbolen får inte ske utan kommunens formella tillstånd. Skrift-
lig ansökan ska skickas till informationschefen som avgör om medgivande kan utfärdas.
Tillstånd till användning lämnas inte för generellt bruk utan enbart för särskilt ändamål som anges i 
beslutet. I de fall tillstånd medges ska utformningen av vapnet/symbolen följa den grafiska profilen.
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5. Typografi
Textens utformning ska framhäva vårt budskap och vara lättläst och tydlig.

5.1 Typsnitt för intern kommunikation
I material och text som används för intern kommunikation ska Franklin Gothic demi cond, använ-
das i huvudrubriker, 18 p, mellanrubriker, 14 p, och underrubriker, 12 p. Rubriker ska vara vänster-
ställda.
Brödtext ska vara vänsterjusterad, alternativt marginaljusterad, i Times New Roman, 12 p.
Till sidfot användes typsnittet Times new roman, 8 p.
För policys, rutiner, anvisningar mm. finns en särskild mall som följer den grafiska profilen. 
En särskild mall finns även för tjänsteutlåtande eftersom den mallen innehåller vissa undantag från 
ordinarie dokument som används för intern kommunikation.

5.2 Typsnitt för extern kommunikation
I material och text som används för intern kommunikation ska Franklin Gothic demi cond, använ-
das i huvudrubriker, 18 p, mellanrubriker, 14 p, och underrubriker, 12 p. Rubriker ska vara vänster-
ställda.
Brödtext ska vara vänsterjusterad, alternativt marginaljusterad, i Times New Roman, 12 p. 
Till sidfot användes typsnittet Times new roman, 8 p.

5.3 Typsnitt för webb
På webben använder vi typsnittet Verdana till brödtext samt Georgia och Helvetica till rubriker och 
underrubriker.

5.4 Typsnitt för kommunens informationstidning
I rubriker används huvudsakligen Franklin Gothic extra condensed 36-50 p, men beroende på 
textens art kan ibland annat typsnitt användas. 
Brödtext ska vara marginaljusterad i Times New Roman, 10 p med radavstånd 12 p.
I notistext används Franklin Gothic book. 8,5 p med radavstånd 10p
Till spaltrubrik används Franklin Gothic extra condensed 18p med radavstånd 18 p
Till ingresstext används Franklin Gothic heavy 10 p med radavstånd 12 p
Till mellanrubrik används Franklin Gothic heavy 10 p med radavstånd 12 p, centrerad.
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Ämne: Tjänsteskrivelse avseende Renhållningsbolaget
Från: Annika Söderman <annika.soderman@karlskogaenergi.se>
Till: StorforsKommun; Registrator <registrator@karlskogaenergi.se>; Sebastian Cabander 
<sebastian.cabander@karlskogaenergi.se>; Hans Jildesten
Mottaget: 2022-04-07 11:01:32

Hej,
 
Bifogat översänder jag en tjänsteskrivelse gällande ägarstyrning Renhållningsbolaget på uppdrag av vd 
Sebastian Cabander. 
 
Med vänliga hälsningar

Annika Söderman | Kommunikatör & VD-assistent
Karlskoga Energi & Miljö AB   |   Box 42   |   691 21  Karlskoga
Tel: +46586750103   |   Mobil: +46736623816
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Dokumenttyp Sida 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Utfärdad av Datum 

Sebastian Cabander 2022-04-07 

Ämne 

Diarienr: RH 22/05 

Storfors kommun 
Box 1001  
688 29 Storfors

Hemställan avseende ägarstyrning Renhållningsbolaget 
i Mellansverige AB

Sammanfattning 

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB (nedan benämnt RHB) ägs till 9 % av Storfors 
Kommun och till 91 % av Karlskoga Energi & Miljö AB som ägs till 100% av Karlskoga 
kommun genom Karlskoga Kommunhus AB. 

RHB har under de senaste åren mottagit tankar och reflektioner från såväl Samhällsbygg-
nadsnämnden i Karlskoga som från styrelsen avseende att bolaget inte omfattas av något 
ägardirektiv och att det saknas, alternativt finns vissa formella felaktigheter att hämta, 
behandla och slutligt omhänderta hushållsavfall, slam och latrin utan annonserat 
upphandlingsförfarande med stöd av in house-undantaget i LOU. 

Bolagets VD fick tillsammans med chefen för Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning i 
Karlskoga uppdrag under hösten 2021, att initiera ett arbete att få fram en uppdaterad och 
korrekt ägarstyrning. Arbetet är nu klart. Genom hela arbetet har representanter för Samhälle 
och Serviceförvaltningen Karlskoga och Bolaget deltagit. Det formella arbetet har utförts av 
advokatfirman Lindahls.  

Arbetet har skapat en dokumentstyrning och struktur som enligt regelverket innebär att 
TECAL-regalerna bör vara uppfyllda och att Renhållningsbolaget kan verka i sin nuvarande 
form utan upphandling.  

Det skall även påpekas att i den uppdaterade dokumentstyrningen så kan det finnas andra 
saker som läsaren kan tycka borde ändras, men som ej är justerat på grund av det inte varit 
juristens uppdrag. Juristen har endast haft i uppdrag att justera dokument avseende att 
TECAL-regalerna bör vara uppfyllda och att Renhållningsbolaget kan verka i sin nuvarande 
form utan upphandling.  

Motsvarande denna skrivelse kommer att skickas till ägarna i Karlskoga kommun för vidare 
beslut av kommunfullmäktige i Karlskoga. Detta då ägarstyrningen skall antas av alla 
inblandade parter.  

Sammanfattande slutsatser av den juridiska utredningen  

Under förutsättning att erforderliga förändringar sker i den formella dokumentationen enligt 
förslag från Lindahls bedömer Lindahls att kontrollkriteriet anses uppfyllt för kommunerna i 
förhållande till RHB. RHB kan därför erhålla uppdrag om att hämta, behandla och slutligt 
omhänderta hushållsavfall, slam och latrin utan annonserat upphandlingsförfarande med 
stöd av in house-undantaget i LOU. 
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Dokumenttyp Sida 

Tjänsteskrivelse 2 (4) 

Ämne Datum 

Diarienr: RH 22/05 2022-04-07

Beslutsunderlag 

 Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB

 Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö med dotterbolag

 Denna tjänsteskrivelse

Övriga beslutsunderlag som endast ska fattas i Karlskoga kommun 
och som ej omfattar Storfors kommun 

 Bolagsordning för Karlskoga Energi & Miljö

Övriga dokument som är justerade, men som ej omfattas av krav 
på politiska beslut är:  

 Avtal om avfall - Storfors kommun

 Avtal om avfall - Karlskoga kommun

 Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion i Renhållningsbolaget i Mellansverige AB

Förtydligande kring vem som ska fatta beslut om 
dokumentstyrningen  

Följande dokument ska fattas beslut av både Storfors och Karlskogas respektive 
kommunfullmäktige: 

1. Bolagsordning Renhållningsbolaget
2. Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö med dotterbolag

Följande ska fattas beslut av i Karlskoga kommunfullmäktige 

3. Bolagsordning för Karlskoga Energi & Miljö

Följande ska fattas beslut av i Storfors kommunfullmäktige och i Renhållningsbolagets 
styrelse 

4. Avtal om avfall - Storfors kommun

Följande ska fattas beslut av i Samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga och i 
Renhållningsbolaget styrelse 

5. Avtal om avfall - Karlskoga kommun

Följande ska fattas beslut av i Renhållningsbolagets styrelse: 

6. Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion - RHB

Renhållningsbolaget och Storfors kommun är överens om att avtalen mellan parterna (punkt 
4 ovan) överenskommes och tecknas mellan tjänstemän i Storfors kommun och 
Renhållningsbolaget. 
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Dokumenttyp Sida 

Tjänsteskrivelse 3 (4) 

Ämne Datum 

Diarienr: RH 22/05 2022-04-07 

Övergripande arbetsgång 

 Renhållningsbolaget lägger fram förslag till kommunstyrelsen i Storfors. Storfors är
ansvarig för kommunal renhållning och därmed för:

a) att upprätta avtal med renhållare.
b) kommunens renhållningsordning (avfallsplan, föreskrifter), taxa och övriga styrande

 dokument. 
c) att följa upp och verka för genomförande av målen i avfallsplanen.

 Beslut behöver fattas i Storfors kommun som ska omfatta godkännande av nya
bolagsordningar i Renhållningsbolaget samt anta ägardirektiv för Karlskoga Energi &
Miljö AB med dotterbolag. Där själva omfattande av dotterbolaget Renhållningsbolaget i
Mellansverige AB är det som berör Storfors kommun.

 Beslut behöver fattas i Karlskoga kommun att utöver motsvarande ovanstående punkter
även godkännande av ny bolagsordning i Karlskoga Energi & Miljö

 Styrelsen i Renhållningsbolaget ska anta Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion.

 Avtal om avfall skall skrivas mellan Renhållningsbolaget och respektive kommun.

Övergripande förklaring ändringar i styrande dokument  

 Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB – I huvudsak korrigeringar för att

uppdatera bolagsordningen till ett mer relevant dokument. Tydliggjort i en ny §15 om

bolagsstämmans kompetens med beslutspunkter som återfinns i ägardirektivet, som även

skall återfinnas i bolagsordningen. Även ett par punkter tydliggjorda kring budget och

strategiska planer för att öka följsamheten kring ägarens del i kontrollen.

 Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö – Tillagt att dokumentet även innefattar det delägda

bolaget, Renhållningsbolaget.

 Avtal om avfall - Storfors kommun – Nytt avtal för att stämma överens med ökad kontroll.

 Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion – Har tidigare saknats.

 Denna tjänsteskrivelse
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Dokumenttyp Sida 

Tjänsteskrivelse 4 (4) 

Ämne Datum 

Diarienr: RH 22/05 2022-04-07 

Förslag till beslut 

Styrelsen i Renhållningsbolaget föreslår Storfors kommunstyrelse att föreslå 
Kommunfullmäktige besluta att anta ägarstyrande dokument för Renhållningsbolaget i 
Mellansverige AB enligt; 

 Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB

 Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Sebastian Cabander 
Vd, Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 

Bilagor 

 1 a) Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB

 1 b) Mark-Up Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB

 2 a) Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö med dotterbolag

 2 b) Mark-Up Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö med dotterbolag

En Mark-Up är det nu gällande dokument där ändringarna till det nya föreslagna dokumentet 

tydligt framgår.  
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Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 

Organisationsnummer 556991-1356 

Fastställd: [åååå-mm-dd] 

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Renhållningsbolaget i Mellansverige AB. 

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Karlskoga, Örebro län. 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att med iakttagande av kommunala principer 
på ett kostnadseffektivt sätt tillhandahålla ägarkommunerna tjänster avseende insamling 
av avfall samt att bedriva därmed sammanhängande verksamhet. 

I den mån bolaget bedriver verksamhet som enligt lag, praxis eller ägardirektiv ska 
bedrivas på affärsmässig grund, ska kommunallagens självkostnadsprincip inte tillämpas i 
den delen. 

Ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i respektive 
ägarkommun eller moderbolags styrelse ska antas på bolagsstämma. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip tillvarata 
ägarintressen och främja god försörjning till kunderna inom respektive verksamhet samt 
svara för god administrativ service. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas affärsmässigt och med optimalt resursutnyttjande. 
Bolaget har dock inte som syfte att ge vinst i större mån än vad som följer av bolagets 
lagliga möjligheter att ta ut avgifter för sin verksamhet. 

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för av kommunerna givna ägardirektiv, kommunal 
kompetens samt gällande lag och författning. 

Skulle bolaget likvideras ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Karlskoga kommun 
och Storfors kommun i proportion till respektive ägares andel. 
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§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 

Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som 
följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen och denna bolagsordning. 

Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande 
direktörens beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens 
begäran prövas av bolagets styrelse. 

Bolaget ska tillämpa den taxa för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i den 
kommun där bolaget har sitt säte. 

 

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i respektive ägarkommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 

Kommunfullmäktiges ställningstagande är bindande för bolaget och dess styrelse såvida 
det inte strider mot författning eller bolagsordning. 

 

§ 7 Aktiekapital  

Aktiekapitalet ska vara lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 
000) kronor. 

 

§ 8 Antal aktier  

Antalet aktier ska vara lägst 1000 aktier och högst 4000 aktier. 

 

§ 9 Styrelse  

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter med närvaro- och yttranderätt. 

Styrelsen utses genom att kommunfullmäktige i Storfors kommun utser två ordinarie 
ledamöter och en suppleant samt att kommunfullmäktige i Karlskoga kommun utser tre 
ordinarie ledamöter och en suppleant. Styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden 
från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 

Ordförande och vice ordförande utses av styrelsen. 

Styrelsen har rätt att inrätta arbetsutskott eller andra organ vars befogenheter ska regleras 
i skriftliga instruktioner enligt 8 kap. 7 § aktiebolagslagen. 
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§ 10 Revisorer  

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, bolagets 
årsredovisning och räkenskaper utses på årsstämman en revisor samt en suppleant. 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 11 Lekmannarevisorer  

För samma mandattid som för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i respektive 
ägarkommun utse en lekmannarevisor vardera. 

 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller via e-post till aktieägarna 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i respektive ägarkommun ska underrättas om 
tid och plats för bolagsstämma i bolaget.  

 

§ 13 Rätt att delta i bolagsstämma  

Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i 
aktieboken. 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i respektive ägarkommun har rätt att på 
bolagsstämma närvara och ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet. 

 

§ 14 Årsstämma  

På årsstämma som ska hållas en gång varje år senast i maj månad ska följande ärenden 
behandlas. 

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en eller flera justeringsmän. 

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 

5. Godkännande av dagordning. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisorernas 
granskningsrapport. 

7. Beslut om:  

a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 
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b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

i. fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda 

ii.  koncernbalansräkningen,  

c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med 
suppleanter. 

9. I förekommande fall bekräftelse av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer. 

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant. 

11. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen 
eller ägardirektiv. 

 

§ 15 Bolagsstämmans kompetens 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.  

 Fastställande av verksamhetsplan för kommande räkenskapsår   
 Fastställande av budget för verksamheten 
 Enskilda investeringar överstigande 10 000 000 kr, 
 Bildande eller förvärv av dotterbolag, 
 Avyttring av del av bolagets verksamhet eller rörseldrivande dotterbolag, 
 Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, 
 Incitamentsprogram, och 
 Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 16 Räkenskapsår  

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 17 Förköpsförbehåll  

Samtliga överlåtelser av aktier i bolaget omfattas av förköpsförbehållet. Erbjudande om 
förköp kan endast utnyttjas för samtliga aktier som erbjudandet omfattar. 

Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare 
(förköpsförbehåll). Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet 
ska före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. Bolaget ska lämna en underrättelse 
om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress. 

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom två månader 
från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier. 

Begär flera förköpsberättigade förköp beträffande samma aktie, ska företrädesrätten dem 
emellan bestämmas i första hand efter det antal aktier som var och en av dem äger och i 
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andra hand genom lottning som verkställs av styrelsen. Förköpsbeloppet ska motsvara 
akties andel av bolagets substansvärde vid utgången av det räkenskapsår som närmast 
föregått initierandet av förköpsförfarandet, varvid intyg om akties värde utan dröjsmål 
skall inhämtas från Bolagets revisor, och ska betalas inom en månad från den tidpunkt då 
förköpsbeloppet blev bestämt. 

Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den 
som begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes 
hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande varvid skiljenämnden ska bestå av 
en skiljeman. 

Om aktier erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd har aktieägaren rätt att utan 
nytt erbjudande överlåta aktierna. Denna rätt gäller dock endast under sex månader från 
utgången av den tid som anges i tredje stycket ovan eller, vid tvist om förköp, från den dag 
tiden för talan enligt femte stycket ovan löpt ut eller det blev slutligt fastställt att den som 
begärt förköp inte hade förköpsrätt, eller, om den förköpsberättigade inte erlagt priset för 
aktierna inom den tid som anges i fjärde stycket ovan, från tidpunkten då betalningsfristen 
löper ut. 

 

§ 18 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock enbart 
i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 19 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får inte ändras utan respektive ägarkommuns kommunfullmäktiges 
godkännande. 
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Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 

Organisationsnummer 556991-1356 

Fastställd: 2015-06-16[åååå-mm-dd] 

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Renhållningsbolaget i Mellansverige AB. 

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Karlskoga, Örebro län. 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att med iakttagande av kommunala principer 
på ett kostnadseffektivt sätt tillhandahålla ägarkommunerna tjänster avseende insamling 
och behandling av avfall samt att bedriva därmed sammanhängande verksamhet. 

I den mån bolaget bedriver verksamhet som enligt lag, praxis eller ägardirektiv ska 
bedrivas på affärsmässig grund, ska kommunallagens självkostnadsprincip inte tillämpas i 
den delen. 

Ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i respektive 
ägarkommun eller moderbolags styrelse ska antas på bolagsstämma. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip tillvarata 
ägarintressen och främja god försörjning till kunderna inom respektive verksamhet samt 
svara för god administrativ service. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas affärsmässigt och med optimalt resursutnyttjande. 
Bolaget har dock inte som syfte att ge vinst i större mån än vad som följer av bolagets 
lagliga möjligheter att ta ut avgifter för sin verksamhet. 

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för av kommunerna givna ägardirektiv, kommunal 
kompetens samt gällande lag och författning. 

Skulle bolaget likvideras ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Karlskoga kommun 
och Storfors kommun i proportion till respektive ägares andel. 
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§ 4 § 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 

Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som 
följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen och denna bolagsordning. 

Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande 
direktörens beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens 
begäran prövas av bolagets styrelse. 

Bolaget ska tillämpa den taxa för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i den 
kommun där bolaget har sitt säte. 

 

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i respektive ägarkommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 

Kommunfullmäktiges ställningstagande är bindande för bolaget och dess styrelse såvida 
det inte strider mot författning eller bolagsordning. 

 

§ 5 § 7 Aktiekapital  

Aktiekapitalet ska vara lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 
000) kronor. 

 

§ 6 § 8 Antal aktier  

Antalet aktier ska vara lägst 1000 aktier och högst 4000 aktier. 

 

§ 7 § 9 Styrelse  

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter med närvaro- och yttranderätt. 

Styrelsen utses genom att kommunfullmäktige i Storfors kommun utser två ordinarie 
ledamöter och en suppleant samt att kommunfullmäktige i Karlskoga kommun utser tre 
ordinarie ledamöter och en suppleant. Styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden 
från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 

Ordförande och vice ordförande utses av styrelsen. 

Styrelsen har rätt att inrätta arbetsutskott eller andra organ vars befogenheter ska regleras 
i skriftliga instruktioner enligt 8 kap. 7 § aktiebolagslagen. 
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§ 8 § 10 Revisorer  

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, bolagets 
årsredovisning och räkenskaper utses på årsstämman en revisor samt en suppleant. 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 9 § 11 Lekmannarevisorer  

För samma mandattid som för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Storfors 
kommun och kommunfullmäktige i Karlskoga kommun respektive ägarkommun utse en 
lekmannarevisor vardera. 

 

§ 10 § 12 Kallelse till årsstämmabolagsstämma  

Kallelse till årsstämma bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller via e-post till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 11 Aktieägares rätt att delta i årsstämma 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i respektive ägarkommun ska underrättas om 
tid och plats för bolagsstämma i bolaget.  

 

§ 13 Rätt att delta i bolagsstämma  

årsstämma Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare som på dagen för årsstämman 
bolagsstämman är införd i aktieboken. 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i respektive ägarkommun har rätt att på 
bolagsstämma närvara och ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet. 

 

§ 12 § 14 Årsstämma  

På årsstämma som ska hållas en gång varje år senast i maj månad ska följande ärenden 
behandlas. 

1. 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman. 

2. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en eller flera justeringsmän. 

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 

5. Godkännande av dagordning. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisorernas 
granskningsrapport. 

3. 7. Beslut om:  

Formaterat: Normal,
Avstånd Efter:  0 pt,  Ingen
numrering

Formaterat: Normal,
Avstånd Efter:  0 pt,  Ingen
numrering
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a. a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 

b. b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

i. i. fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda 

ii. ii.  koncernbalansräkningen,  

c. c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. . 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med 
suppleanter. 

9. I förekommande fall bekräftelse av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer. 

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant. 

11. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen 
eller ägardirektiv. 

 

§ 15 Bolagsstämmans kompetens 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.  

• Fastställande av verksamhetsplan för kommande räkenskapsår   
• Fastställande av budget för verksamheten 
• Enskilda investeringar överstigande 10 000 000 kr, 
• Bildande eller förvärv av dotterbolag, 
• Avyttring av del av bolagets verksamhet eller rörseldrivande dotterbolag, 
• Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, 
• Incitamentsprogram, och 
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 13 § 16 Räkenskapsår  

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 14 § 17 Förköpsförbehåll  

Samtliga överlåtelser av aktier i bolaget omfattas av förköpsförbehållet. Erbjudande om 
förköp kan endast utnyttjas för samtliga aktier som erbjudandet omfattar. 

Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare 
(förköpsförbehåll). Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet 
ska före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. Bolaget ska lämna en underrättelse 
om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress. 

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom två månader 
från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier. 

Formaterat: Normal,
Indrag: Vänster:  0,5 cm,
Hängande:  0,5 cm,
Avstånd Efter:  0 pt,  Ingen
numrering
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Begär flera förköpsberättigade förköp beträffande samma aktie, ska företrädesrätten dem 
emellan bestämmas i första hand efter det antal aktier som var och en av dem äger och i 
andra hand genom lottning som verkställs av styrelsen. Förköpsbeloppet ska motsvara 
akties andel av bolagets substansvärde vid utgången av det räkenskapsår som närmast 
föregått initierandet av förköpsförfarandet, varvid intyg om akties värde utan dröjsmål 
skall inhämtas från Bolagets revisor, och ska betalas inom en månad från den tidpunkt då 
förköpsbeloppet blev bestämt. 

Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den 
som begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes 
hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande varvid skiljenämnden ska bestå av 
en skiljeman. 

Om aktier erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd har aktieägaren rätt att utan 
nytt erbjudande överlåta aktierna. Denna rätt gäller dock endast under sex månader från 
utgången av den tid som anges i tredje stycket ovan eller, vid tvist om förköp, från den dag 
tiden för talan enligt femte stycket ovan löpt ut eller det blev slutligt fastställt att den som 
begärt förköp inte hade förköpsrätt, eller, om den förköpsberättigade inte erlagt priset för 
aktierna inom den tid som anges i fjärde stycket ovan, från tidpunkten då betalningsfristen 
löper ut. 

 

§ 18 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock enbart 
i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 15 § 19 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får inte ändras utan respektive ägarkommuns kommunfullmäktiges 
godkännande. 
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Antagen av KF [åååå-mm-dd] § [●] 

ÄGARDIREKTIV FÖR KARLSKOGA ENERGI & MILJÖ 
AB (556507-4126) OCH DESS DOTTERBOLAG 
Ägardirektiv för verksamheten i Karlskoga Energi & Miljö AB, dess 
helägda dotterbolag samt delägda Renhållningsbolaget i Mellansverige AB, 
härefter ”bolaget”, antagna av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun, 
härefter ”kommunfullmäktige”, den [datum] och fastställda av 
bolagsstämman i Karlskoga Energi & Miljö AB den [datum] och 
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB den [datum]. Ägardirektiven är 
således bindande även i förhållande till respektive dotterbolag som anges 
ovan. 

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs direkt av Karlskoga kommunhus AB, härefter ”moderbolaget”, 
och därigenom indirekt av Karlskoga kommun, härefter ”kommunen”, och 
ska utgöra en integrerad och samordnad del av Karlskoga kommuns 
organisation i dess helhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. 
Bolaget är emellertid en självständig aktör vars verksamhet ska bedrivas 
enligt affärsmässiga principer och vila på en långsiktigt hållbar grund till 
gagn för ägare och kommuninvånare. 

Bolagets verksamhet regleras av tillämpliga lagar, bolagsordningen jämte 
direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen vilka är 
fastställda av bolagsstämman. Bolagets styrelse svarar för bolagets 
verksamhet. 

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och underordnat 
kommunfullmäktige. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet så att den 
långsiktigt bidrar till arbetet för att främja utvecklingen inom kommunen 
och regionen. Verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt och 
digitala lösningar ska tillämpas då sådana kan bidra positivt. 

Bolaget ansvarar för att verksamheten samordnas med förvaltningsspecifika 
nämnder och övriga kommunala bolag för att härigenom uppnå största 
möjliga kommunnytta. 

Bolaget ska arbeta för kommunens vision och av kommunfullmäktige från 
var tid uppsatta mål, som berör bolagets verksamhet. Den övergripande 
ambitionen är att vi ska ha ett livskraftigt och dynamiskt Karlskoga. 

2. Kommunernas direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa av kommunen 
utfärdade handlings- och policyprogram, reglementen och riktlinjer i 
tillämpliga delar, såvida dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i lag, 
annan författning eller bolagsordningen. 

Ägardirektivet är ett komplement till bolagsordningen. Föremålet för 
bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen. 
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Bolaget har att följa och om nödvändigt vidareimplementera de riktlinjer 
rörande styrning av dess dotterbolag som fastställs av kommunfullmäktige 
eller kommunstyrelsen. 

3. Kommunens ledningsfunktion och insynsrätt 
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § andra stycket kommunallagen (2017:725), 
jämte vad som anges i kommunstyrelsens reglemente, under uppsikt av 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen ska ha rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget 
ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som 
kommunstyrelsen begär. Den närmare omfattningen av informationen 
fastställs i samråd med bolagets styrelse, i enlighet med bolagets 
ägarinformationspolicy. 
 
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen 
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och om den har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

4. Sekretess 
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss 
uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget har att göra 
sekretessprövningen och ska i likhet med vad som allmänt gäller vid 
utlämnande av allmänna handlingar redovisa skälen för att utlämnande inte 
sker eller om så är fallet varför viss uppgift maskerats och inte lämnas ut. 

5. Bolagets verksamhet och ändamål 
Föremålet för bolagets verksamhet finns angivet i bolagsordningen. Bolaget 
ska bedriva verksamhet som är förenlig med såväl bolagsordningen som den 
kommunala kompetensen. 
 
Bolagets verksamhet är uppdelad i å ena sidan en taxefinansierad del som 
drivs till självkostnad med hänsyn till verksamhetsmässigt betingade behov, 
å andra sidan en del som ska drivas utifrån ett långsiktigt och affärsmässigt 
perspektiv för att skapa förutsättningar för kommunnytta. I den sistnämnda 
verksamheten ska bolaget iaktta de särskilda författningsbestämmelser som 
gäller för de områden inom vilka bolaget är verksamt. 
 
Bolaget ska, utifrån ett långsiktigt och affärsmässigt perspektiv, skapa 
förutsättningar för kommunnytta. Det affärsmässiga perspektivet innebär 
bl.a. att; 
- Kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget, dock 
inte så vitt avser taxefinansierad del som drivs till självkostnad, 
- Kommunen som huvudregel inte ska skjuta till medel för att täcka 
underskott i verksamheten, 
- Kommunen ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor på 
utgivna lån till bolaget, 
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- Bolaget ska sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling och struktur som 
säkerställer god lönsamhet, 
- Bolaget ska upprätthålla en investeringsnivå som motsvarar sedvanligt 
underhållsbehov och nyutveckling av verksamheten, om vilket beslut fattas i 
föreskrivna former, och 
- Bolaget ska sträva efter att skapa ett kassaflöde som möjliggör amortering 
av låneskuld. 
 
Miljö- och klimat 
Bolaget ska med egen verksamhet och i samverkan med andra bidra till 
miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster. 

6. Ekonomiska mål 
Med hänsyn taget till den aktuella marknadssituationen, den varierande 
verksamheten som bolaget bedriver samt med en risk som bedöms rimlig 
ska de verksamhetsgrenar som drivs med affärsmässighet i vinstsyfte sträva 
efter att över tiden uppnå en avkastning som möjliggör en utdelningsnivå i 
enlighet med ägardirektivet samtidigt som bolaget själv finansierar sin 
verksamhet. 
 
Mot bakgrund av det ovanstående ska bolagets avkastningsnivå, för de 
verksamhetsgrenar som bedrivs affärsmässigt i vinstsyfte, uppgå till; 
- 7,0 % på totalt kapital, definierat som rörelseresultat dividerat med 
balansomslutningen. 
 
Koncernbidrag/utdelning 
Bolaget ska årligen sträva efter att lämna ett koncernbidrag i 
storleksordningen 33 000 000 – 40 000 000 kr till moderbolaget. Om det 
under ett år innebär kostnadsmässiga fördelar för koncernen kan delar av 
koncernbidraget ersättas av utdelning till moderbolaget. 
 
Bolagets styrelse ska motivera sitt förslag till beslut om vinstdisposition 
med hänsyn tagen till försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen 
(2005:551) och det förhållandet att bolaget deltar i finansieringen av 
investeringar i icke vinstgivande, taxefinansierade verksamheter. Innan 
styrelsens förslag läggs fram i förvaltningsberättelsen ska det göras föremål 
för samråd enligt ägardirektivets procedurregler. 

7. Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas. 
I synnerhet innebär det ovanstående att kommunfullmäktiges 
ställningstagande ska inhämtas såvitt avser; 
- Enskilda investeringar överstigande 50 000 000 kr, 
- Bildande eller förvärv av dotterbolag, 
- Avyttring av del av bolagets verksamhet eller rörseldrivande dotterbolag, 
- Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, och 
- Incitamentsprogram. 
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Det är emellertid såväl bolaget som kommunstyrelsen som har ett ansvar för 
att hålla vardera part informerade i sådan utsträckning att viktigare frågor 
kan underställas kommunfullmäktige i skälig tid för beslutsfattande. 
En fråga som faller utanför bolagsordningen och uppräkningen ovan kan 
trots allt vara en sådan fråga som kräver ställningstagande av 
kommunfullmäktige. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, 
ska bolaget därför samråda med kommunstyrelsen innan frågan hänskjuts 
till kommunfullmäktige. Råder olika meningar i kommunstyrelsen under 
samrådet ska frågan – av kommunstyrelsen – underställas 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges ställningstagande är bindande för bolagets styrelse, 
såvida det inte strider mot författning eller bolagsordning. 

8. Förvaltningsberättelsen 
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv 
angivna syftet och ramarna, däribland det kommunala syftet och den 
kommunala kompetensen. 
 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ 
kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning. 

9. Granskningsrapporten 
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om 
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala 
befogenheter som utgör ram för verksamheten. 
 
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister ska 
iakttagelserna kommuniceras med kommunstyrelsen. 

10. Information och ägarsamråd 
Mellan kommunstyrelsen och bolagets ledning (styrelse och verkställande 
direktör) ska minst två gånger varje år hållas verksamhets- och 
samrådsmöten. Om kommunstyrelsen eller bolagets ledning anser att det 
finns behov av ytterligare samrådsmöten ska sådana hållas. Det ankommer 
på bolagets ledning att i samråd med kommunstyrelsen kalla till 
samrådsmöten. 
 
Vid samrådsmöten ska övergripande frågor som rör bolaget och dess 
verksamhet behandlas. 
 
Ägarsamråden ska protokollföras och förslag till förändringar av bolagets 
ekonomiska eller verksamhetsmässiga mål ska framgå med särskild 
tydlighet. 
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Kommunfullmäktige kan, vid behov, kalla till informationssammanträde. Vi 
dessa sammanträden inbjuds styrelseledamöter, verkställande direktör, 
revisorer och lekmannarevisorer att närvara och besvara frågor om bolagets 
verksamhet. 
Frågor ska endast besvaras i den mån uppgifter kan lämnas ut till enskild. 
 
Vid informationssammanträde är styrelseledamöter, verkställande direktör 
och revisorer befriade från sådan tystnadsplikt som aktieägarna enligt 
aktiebolagslagen äger förfoga över. 

11. Rapportering till ägare 
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. 
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så 
påkallar. 
Bolaget ska årligen senast den 15 februari tillhandahålla; 
- moderbolaget underlag som begärs för upprättandet av koncernens 
sammanställda redovisning, 
- kommunstyrelsen underlag för hur väl man bidragit till uppfyllelse av de 
av kommunfullmäktige beslutade mål som berör bolagets verksamhet, och 
- redovisning inför kommunstyrelsens beredning av kommunens 
årsredovisning avseende huruvida bolagets verksamhet bedrivits i enlighet 
med det kommunala ändamålet och inom ramen för den kommunala 
kompetensen. 
 
Bolaget ska vidare; 
- samråda med kommunstyrelsen om väsentliga negativa avvikelser från 
investeringsbudgeten förekommer, 
- fortlöpande informera, med ömsesidig öppenhet och tillit mellan parterna, 
kommunstyrelsen om den ekonomiska utvecklingen i bolaget, och 
- informera kommunstyrelsens arbetsutskott om budget och 3-årsplan, vilka 
förutom en verbal affärsplan ska innehålla resultat-, balans-, investerings- 
och kassaflödesbudget. 

12. Allmänna handlingar 
Bolaget erinras om att det omfattas av reglerna om allmänna handlingars 
offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och 
sekretesslagen och ska därför tillämpa dessa regler på samma sätt som 
kommunen i övrigt gör. 
 
Verkställande direktör, eller den som denne anförtror uppgiften, ska avgöra 
frågor om utlämnande. 
 
Bolaget ska tillämpa den vid var tid gällande taxan i kommunen för 
utlämnande av allmänna handlingar. 

13. Finanspolicy 
Bolaget ska följa kommunens finanspolicy. 
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Innan större investeringar sker som har sin grund i kommunala beslut om 
samhällsutveckling eller samhällsutvidgning, ska samråd ske med 
kommunen angående hur investeringarna ska finansieras. 

14. Arkivreglemente 
Bolaget ska tillämpa kommunens arkivreglemente. 

15. Krisberedskap 
Bolaget ska följa den plan för hantering av extraordinära händelser som har 
fastställts av kommunen. 
 
Bolaget ska upprätta en risk- och sårbarhetsanalys och utifrån Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB), vid var tid gällande, föreskrifter 
om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser samt analysera kritiska 
beroendeförhållanden. 
 
Bolaget ska vidare, på uppmaning av kommunen, delta i utbildning och 
övning i krisberedskap. 
 
Om en extraordinär händelse inträffar i kommunen ska bolaget följa direktiv 
från kommunens krisledningsnämnd. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ägardirektiv – Karlskoga Energi 
ÄGARDIREKTIV FÖR KARLSKOGA ENERGI & Miljö  
AB MILJÖ AB (556507-4126) OCH DESS
DOTTERBOLAG 
Ägardirektiv för verksamheten i Karlskoga Energi & Miljö AB (556507-
4126), och , dess helägda dotterbolag samt delägda Renhållningsbolaget i 
Mellansverige AB, härefter ”bolaget”, antaget antagna av 
kommunfullmäktige i Karlskoga kommun, härefter ”kommunfullmäktige” , 
den 12 november 2019 [datum] och fastställda av bolagsstämman i bolaget 
den 10 december 2019Karlskoga Energi & Miljö AB den [datum] och 
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB den [datum]. Ägardirektiven är 
således bindande även i förhållande till respektive dotterbolag som anges 
ovan. 

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs direkt av Karlskoga kommunhus AB, härefter ”moderbolaget”, 
och därigenom indirekt av Karlskoga kommun, härefter ”kommunen”, och 
ska utgöra en integrerad och samordnad del av Karlskoga kommuns 
organisation i dess helhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. 
Bolaget är emellertid en självständig aktör vars verksamhet ska bedrivas 
enligt affärsmässiga principer och vila på en långsiktigt hållbar grund till 
gagn för ägare och kommuninvånare. 

Bolagets verksamhet regleras av tillämpliga lagar, bolagsordningen jämte 
direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen vilka är 
fastställda av bolagsstämman. Bolagets styrelse svarar för bolagets 
verksamhet. 

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och underordnat 
kommunfullmäktige. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet så att den 
långsiktigt bidrar till arbetet för att främja utvecklingen inom kommunen 
och regionen. Verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt och 
digitala lösningar ska tillämpas då sådana kan bidra positivt. 

Bolaget ansvarar för att verksamheten samordnas med förvaltningsspecifika 
nämnder och övriga kommunala bolag för att härigenom uppnå största 
möjliga kommunnytta. 

Bolaget ska arbeta för kommunens vision och av kommunfullmäktige från 
var tid uppsatta mål, som berör bolagets verksamhet. Den övergripande 
ambitionen är att vi ska ha ett livskraftigt och dynamiskt Karlskoga. 

2. Kommunernas direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa av kommunen 
utfärdade handlings- och policyprogram, reglementen och riktlinjer i 
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tillämpliga delar, såvida dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i lag, 
annan författning eller bolagsordningen. 
 
Ägardirektivet är ett komplement till bolagsordningen. Föremålet för 
bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen. 
 
Bolaget har att följa och om nödvändigt vidareimplementera de riktlinjer 
rörande styrning av dess dotterbolag som fastställs av kommunfullmäktige 
eller kommunstyrelsen. 

3. 3. Kommunens ledningsfunktion och insynsrätt 
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § andra stycket kommunallagen (2017:725), 
jämte vad som anges i kommunstyrelsens reglemente, under uppsikt av 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen ska ha rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget 
ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som 
kommunstyrelsen begär. Den närmare omfattningen av informationen 
fastställs i samråd med bolagets styrelse, i enlighet med bolagets 
ägarinformationspolicy. 
 
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen 
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och om den har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

4. 4. Sekretess 
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss 
uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget har att göra 
sekretessprövningen och ska i likhet med vad som allmänt gäller vid 
utlämnande av allmänna handlingar redovisa skälen för att utlämnande inte 
sker eller om så är fallet varför viss uppgift maskerats och inte lämnas ut. 

5. 5. Bolagets verksamhet och ändamål 
Föremålet för bolagets verksamhet finns angivet i bolagsordningen. Bolaget 
ska bedriva verksamhet som är förenlig med såväl bolagsordningen som den 
kommunala kompetensen. 
 
Bolagets verksamhet är uppdelad i å ena sidan en taxefinansierad del som 
drivs till självkostnad med hänsyn till verksamhetsmässigt betingade behov, 
å andra sidan en del som ska drivas utifrån ett långsiktigt och affärsmässigt 
perspektiv för att skapa förutsättningar för kommunyttakommunnytta. I den 
sistnämnda verksamheten ska bolaget iaktta de särskilda 
författningsbestämmelser som gäller för de områden inom vilka bolaget är 
verksamt. 
 
Bolaget ska, utifrån ett långsiktigt och affärsmässigt perspektiv, skapa 
förutsättningar för kommunyttakommunnytta. Det affärsmässiga 
perspektivet innebär bl.a. att; 
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- - Kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget, 
dock inte så vitt avser taxefinansierad del som drivs till självkostnad, 
- - Kommunen som huvudregel inte ska skjuta till medel för att täcka 
underskott i verksamheten, 
- - Kommunen ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor på 
utgivna lån till bolaget, 
- - Bolaget ska sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling och struktur 
som säkerställer god lönsamhet, 
- - Bolaget ska upprätthålla en investeringsnivå som motsvarar sedvanligt 
underhållsbehov och nyutveckling av verksamheten, om vilket beslut fattas i 
föreskrivna former, och 
- - Bolaget ska sträva efter att skapa ett kassaflöde som möjliggör 
amortering av låneskuld. 
 
Miljö- och klimat 
Bolaget ska med egen verksamhet och i samverkan med andra bidra till 
miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster. 

6. 6. Ekonomiska mål 
Med hänsyn taget till den aktuella marknadssituationen, den varierande 
verksamheten som bolaget bedriver samt med en risk som bedöms rimlig 
ska de verksamhetsgrenar som drivs med affärsmässighet i vinstsyfte sträva 
efter att över tiden uppnå en avkastning som möjliggör en utdelningsnivå i 
enlighet med ägardirektivet samtidigt som bolaget själv finansierar sin 
verksamhet. 
 
Mot bakgrund av det ovanstående ska bolagets avkastningsnivå, för de 
verksamhetsgrenar som bedrivs affärsmässigt i vinstsyfte, uppgå till; 
- - 7,0 % på totalt kapital, definierat som rörelseresultat dividerat med 
balansomslutningen. 
 
Koncernbidrag/utdelning 
Bolaget ska årligen sträva efter att lämna ett koncernbidrag i 
storleksordningen 33 000 000 – 40 000 000 kr till moderbolaget. Om det 
under ett år innebär kostnadsmässiga fördelar för koncernen kan delar av 
koncernbidraget ersättas av utdelning till moderbolaget. 
 
Bolagets styrelse ska motivera sitt förslag till beslut om vinstdisposition 
med hänsyn tagen till försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen 
(2005:551) och det förhållandet att bolaget deltar i finansieringen av 
investeringar i icke vinstgivande, taxefinansierade verksamheter. Innan 
styrelsens förslag läggs fram i förvaltningsberättelsen ska det göras föremål 
för samråd enligt ägardirektivets procedurregler. 

7. 7. Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas. 
I synnerhet innebär det ovanstående att kommunfullmäktiges 
ställningstagande ska inhämtas såvitt avser; 
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- - Enskilda investeringar överstigande 50 000 000 kr, 
- - Bildande eller förvärv av dotterbolag, 
- - Avyttring av del av bolagets verksamhet eller rörseldrivande 
dotterbolag, 
- - Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, och 
- - Incitamentsprogram. 
 
Det är emellertid såväl bolaget som kommunstyrelsen som har ett ansvar för 
att hålla vardera part informerade i sådan utsträckning att viktigare frågor 
kan underställas kommunfullmäktige i skälig tid för beslutsfattande. 
En fråga som faller utanför bolagsordningen och uppräkningen ovan kan 
trots allt vara en sådan fråga som kräver ställningstagande av 
kommunfullmäktige. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, 
ska bolaget därför samråda med kommunstyrelsen innan frågan hänskjuts 
till kommunfullmäktige. Råder olika meningar i kommunstyrelsen under 
samrådet ska frågan – av kommunstyrelsen – underställas 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges ställningstagande är bindande för bolagets styrelse, 
såvida det inte strider mot författning eller bolagsordning. 

8. 8. Förvaltningsberättelsen 
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv 
angivna syftet och ramarna, däribland det kommunala syftet och den 
kommunala kompetensen. 
 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ 
kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning. 

9. 9. Granskningsrapporten 
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om 
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala 
befogenheter som utgör ram för verksamheten. 
 
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister ska 
iakttagelserna kommuniceras med kommunstyrelsen. 

10. 10. Information och ägarsamråd 
Mellan kommunstyrelsen och bolagets ledning (styrelse och verkställande 
direktör) ska minst två gånger varje år hållas verksamhets- och 
samrådsmöten. Om kommunstyrelsen eller bolagets ledning anser att det 
finns behov av ytterligare samrådsmöten ska sådana hållas. Det ankommer 
på bolagets ledning att i samråd med kommunstyrelsen kalla till 
samrådsmöten. 
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Vid samrådsmöten ska övergripande frågor som rör bolaget och dess 
verksamhet behandlas. 
 
Ägarsamråden ska protokollföras och förslag till förändringar av bolagets 
ekonomiska eller verksamhetsmässiga mål ska framgå med särskild 
tydlighet. 
 
Kommunfullmäktige kan, vid behov, kalla till informationssammanträde. Vi 
dessa sammanträden inbjuds styrelseledamöter, verkställande direktör, 
revisorer och lekmannarevisorer att närvara och besvara frågor om bolagets 
verksamhet. 
Frågor ska endast besvaras i den mån uppgifter kan lämnas ut till enskild. 
 
Vid informationssammanträde är styrelseledamöter, verkställande direktör 
och revisorer befriade från sådan tystnadsplikt som aktieägarna enligt 
aktiebolagslagen äger förfoga över. 

11. 11. Rapportering till ägare 
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. 
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så 
påkallar. 
Bolaget ska årligen senast den 15 februari tillhandahålla ; 
- - moderbolaget underlag som begärs för upprättandet av koncernens 
sammanställda redovisning, 
- - kommunstyrelsen underlag för hur väl man bidragit till uppfyllelse av 
de av kommunfullmäktige beslutade mål som berör bolagets verksamhet, 
och 
- - redovisning inför kommunstyrelsens beredning av kommunens 
årsredovisning avseende huruvida bolagets verksamhet bedrivits i enlighet 
med det kommunala ändamålet och inom ramen för den kommunala 
kompetensen. 
 
Bolaget ska vidare; 
- - samråda med kommunstyrelsen om väsentliga negativa avvikelser från 
investeringsbudgeten förekommer, 
- - fortlöpande informera, med ömsesidig öppenhet och tillit mellan 
parterna, kommunstyrelsen om den ekonomiska utvecklingen i bolaget, och 
- - informera kommunstyrelsens arbetsutskott om budget och 3-årsplan, 
vilka förutom en verbal affärsplan ska innehålla resultat-, balans-, 
investerings- och kassaflödesbudget. 

12. 12. Allmänna handlingar 
Bolaget erinras om att det omfattas av reglerna om allmänna handlingars 
offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och 
sekretesslagen och ska därför tillämpa dessa regler på samma sätt som 
kommunen i övrigt gör. 
 
Verkställande direktör, eller den som denne anförtror uppgiften, ska avgöra 
frågor om utlämnande. 
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Bolaget ska tillämpa den vid var tid gällande taxan i kommunen för 
utlämnande av allmänna handlingar. 

13. 13. Finanspolicy 
Bolaget ska följa kommunens finanspolicy. 
 
Innan större investeringar sker som har sin grund i kommunala beslut om 
samhällsutveckling eller samhällsutvidgning, ska samråd ske med 
kommunen angående hur investeringarna ska finansieras. 

14. 14. Arkivreglemente 
Bolaget ska tillämpa kommunens arkivreglemente. 

15. 15. Krisberedskap 
Bolaget ska följa den plan för hantering av extraordinära händelser som har 
fastställts av kommunen. 
 
Bolaget ska upprätta en risk- och sårbarhetsanalys och utifrån Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB), vid var tid gällande, föreskrifter 
om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser samt analysera kritiska 
beroendeförhållanden. 
 
Bolaget ska vidare, på uppmaning av kommunen, delta i utbildning och 
övning i krisberedskap. 
 
Om en extraordinär händelse inträffar i kommunen ska bolaget följa direktiv 
från kommunens krisledningsnämnd. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-18 
Diarienummer 
KS/2022:152 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Ägarstyrning Renhållningsbolaget, Avtal om avfall  
Storfors kommun 
Diarienummer: KS/2022:152 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB (nedan benämnt RHB) ägs till 9 % av Storfors  
Kommun och till 91 % av Karlskoga Energi & Miljö AB som ägs till 100% av Karlskoga  
kommun genom Karlskoga Kommunhus AB. 
  
RHB har under de senaste åren mottagit tankar och reflektioner från såväl 
Samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga som från styrelsen avseende att bolaget inte omfattas 
av något ägardirektiv och att det saknas, alternativt finns vissa formella felaktigheter att 
hämta, behandla och slutligt omhänderta hushållsavfall, slam och latrin utan annonserat  
upphandlingsförfarande med stöd av in house-undantaget i LOU. 
 
Karlskoga Energi och Miljös VD, tillsammans med förvaltningschef för  
Samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga, initierade därför ett uppdrag under hösten  
2021, för att klargöra vad som gäller. Advokatfirman Lindahls kontrakterades  
av RHB för juridiskt säkerställande. Där framgick att det som krävdes var att en uppdaterad 
och korrekt ägarstyrning beslutades av parterna. 
 
Under förutsättning att erforderliga förändringar sker i den formella dokumentationen har 
Lindahls konstaterat att kontrollkriteriet kan anses uppfyllt för såväl Storfors kommun som 
Karlskoga kommun i förhållande till RHB. RHB kan därför erhålla uppdrag från kommunerna 
om att hämta, behandla och slutligt omhänderta hushållsavfall, slam och latrin utan 
annonserat upphandlingsförfarande med stöd av in house-undantaget i LOU.  
 
Genom hela arbetet har representanter för Samhälle och Serviceförvaltningen Karlskoga, 
Storfors kommun och RHB beretts möjlighet att delta.  
 
Förslaget till beslut ska omfatta godkännande av ny bolagsordning i  
RHB samt nytt ägardirektiv för Karlskoga Energi & Miljö AB med dotterbolag.  
 
När dessa beslut har fattats kan nytt avtal kring avfallsfrågan undertecknas i enlighet med 
detta. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-18 
Diarienummer 
KS/2022:152 

Beslutsunderlag 
 Hemställan avseende ägarstyrning Renhållningsbolaget i Mellansverige AB – 

tjänsteskrivelse, Kemab 2022-04-07 inklusive aktuella bilagor: 
o 1 a. Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 
o 1 b. MARK UP* Bolagsordning Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 
o 2 a. Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö med dotterbolag 
o 2 b. MARK UP* Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö med dotterbolag 

 
 Avtal om avfall - Storfors kommun, utkast 

 
*En Mark-Up är det nu gällande dokument där ändringarna till det nya föreslagna dokumentet tydligt framgår. 

Övriga dokument som är justerade, men som ej omfattas av krav på 
politiska beslut är:  

 Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion i Renhållningsbolaget i 
Mellansverige AB 

 Avtal om avfall - Storfors kommun  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Godkänna reviderade ägarstyrande dokument enligt bilagor: 

 Bolagsordning för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 
 Ägardirektiv Karlskoga Energi & Miljö för Renhållningsbolaget i 

Mellansverige AB.  
 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Jukka Mäenpää, Enhetschef Teknisk drift 
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Avtal om insamling av kommunalt avfall och övrigt avfall inom kommunens ansvar 
enligt 15 kap 20 och 20 a §§ miljöbalken 

Mellan Storfors kommun, org.nr. 212000-1785 (Beställaren eller Kommunen) och 
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB, org.nr. 556991-1356 (Renhållaren), 
tillsammans benämnda Parterna, har följande avtal träffats. 

 

§ 1 Avtalet 

Detta avtal behandlar Beställarens krav på Renhållaren, Renhållarens insamling och 
behandling av kommunalt avfall och övrigt avfall inom kommunens ansvar, ekonomisk 
ersättning samt Parternas övriga rättigheter och skyldigheter. Detta avtal ersätter tidigare 
avtal mellan parterna avseende insamling, behandling av avfall och avtal om 
avfallssamordning från 2019. 

§ 2 Beställning 

Beställaren uppdrar åt Renhållaren att för Beställarens räkning utföra insamling av 
kommunalt avfall och övrigt avfall inom kommunens ansvar. Detaljer rörande 
insamlingen framgår av vid var tid gällande renhållningsordning och anvisningar antagna 
av Storfors kommun.  

§ 3 Genomförande 

Renhållaren hämtar avfall i för ändamålet lämpliga och godkända fordon. Renhållaren 
ansvararar för kvalitetskontroll av avfallet samt uppföljning att kunderna följer Storfors 
kommuns renhållningsordning och anvisningar. 

§ 4 Kommunens arbete 

Kommunen utför arbete enligt Bilaga 1. Kommunen får stöd från 
samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga kommun avseende arbetet. 

§ 5 Ekonomi 

I bilaga till avtalet finns aktuell renhållningstaxa som fastställts av kommunfullmäktige i 
Storfors kommun. Taxan justeras vid behov, normalt till varje årsskifte. Renhållaren 
fakturerar kunden och intäkterna går till Renhållaren. Renhållaren har rätt att fakturera 
kunden via annan aktör. Alla intäkter ska komma avfallskollektivet till gagn.  

För utförande av arbete enligt Bilaga utgår ersättning från Renhållaren till Storfors 
Kommun enligt Bilaga 1. 

§ 6 Anlitande av entreprenör 

Renhållaren får anlita underentreprenörer så länge utförandet sker enligt Storfors 
kommuns renhållningsordning och anvisningar. Vid val av underentreprenörer ska vikt 
läggas på användning av för långsiktiga hållbara lösningar, iakttagande av närhetsprincip 
och dess användning av förnyelsebara drivmedel, som tex biogas, förnybar el eller andra 
drivmedel med låg klimatpåverkan, då främst avseende koldioxid.   

§ 7 Samråd 
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Samråd ska ske mellan Beställaren eller Beställarens ombud och Renhållaren minst en 
gång per år. Beställaren kallar till samråd. 

§ 8 Miljö 

Renhållaren ska tillse att avfallet lämnas och behandlas där högsta miljönytta uppnås.  
Renhållaren förbinder sig att följa och införa de förbättringar och effektiviseringar i vad 
gäller utrustning, arbetsmiljö, fordon och bränslen, som krävs för uppdragets fullgörande 
och utgör god branschstandard. Renhållaren ska arbeta med relevanta åtgärder för att 
uppfylla målen i Kommunens avfallsplan. Renhållaren ska i första hand använda fordon 
och arbetsmaskiner som använder hållbara och förnyelsebara drivmedel, som tex biogas, 
förnybar el eller andra drivmedel med låg klimatpåverkan, då främst avseende koldioxid.  

§ 9 Force majeure 

Om Parterna inte kan fullfölja sina åtaganden enligt detta avtal på grund av strejk, 
blockad, lockout, naturhinder, krig eller annan omständighet som parterna inte råder 
över, ska parterna inte bli ersättningsskyldiga för därav orsakad skada. 

Om nya lagar, förordningar eller myndigheters ingripande helt eller delvis begränsar 
möjligheten att använda utrustning och anläggningar som är nödvändiga för uppdragets 
fullgörande, räknas detta som force majeure. 

Om part på grund av omständigheter enligt ovan blir oförmögen att fullfölja sina 
åtaganden enligt avtalet och detta förhållande har pågått under en tid av minst sex 
månader, äger vardera parten rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. 

§ 10 Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med [åååå-mm-dd] till och med [åååå-mm-dd] med möjlighet 
till maximalt två års förlängning. 

Om ingendera parten säger upp avtalet senast sex månader före dess utgång fortsätter det 
att gälla ett år i taget med sex månaders uppsägningstid. 

Efter den andra förlängningsperioden upphör avtalet att gälla utan föregående 
uppsägning. 

§ 11 Reglering av tvist 

Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av skiljemän enligt lag. 

_________________ 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna har tagit varsitt. 

Karlskoga den..................................... Storfors den ........................................ 

 

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB  Storfors kommun 

.................................................. .................................................. 

 

.................................................. ................................................. 

Kommentar [F1]:  Kalskoga har avsett att anta 2022-
07-01 till och med 2027-06-30  
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Avfallssamordning - Bilaga 1 till Avtal om uppdrag rörande kommunalt avfall 

 

Kommunen utför avfallssamordning:  

Parterna är överens om att Kommunen – genom stöd från Karlskoga kommun - utför 
följande : 

Att leda och planera avfallssamordningen i Kommunen innefattar att: 

• upprätta och revidera avfallsplan, avfallstaxa, anvisningar och övriga styrdokument inom 
området som ska beslutas i Storfors kommun. 

• upprätta en verksamhetsplan utifrån avfallsplanen 

• samordna genomförandet och uppföljningen av verksamhetsplanen i samråd med 
Renhållaren 

• årligen sammanställa och rapportera uppföljningen av avfallsplanen för Renhållaren samt 
Storfors kommun. 

• bereda remisser och enkäter inom avfallsområdet 

• att ge information och rådgivning till anställda inom Kommunen i frågor inom avfall 

• deltagande i samverkansgrupper utifrån lokala behov och förutsättningar 

• att bereda ärenden och rapportera resultat vid politiska sammanträden 

• att omvärldsbevaka området och utveckla egen kompetens för att klara uppdraget 

• att ta initiativ till kontinuerliga avstämningar och dialog med Renhållaren 

Kommunen bekostar licenskostnader, medlemsavgifter med mera som är nödvändiga för 
att kunna lösa ovanstående. 

Omfattning  

Tidsåtgång för uppdraget uppskattas till motsvarande 20 % av heltidstjänst (genomsnitt på 
årsbasis) 

Ersättning  

År 2022 betalar Renhållaren till Storfors kommun en ersättning om xxx xxx kronor för 
tjänster enligt detta avtal, därefter sker en uppräkning å 2 % årligen, med avrundning till 
närmaste 10 000-tal kronor. Utöver detta kan parterna komma överens om att den årliga 
ersättningen kan justeras utifrån behov som framgår av verksamhetsplanen.  

 Kommunen betalar politikerarvoden, övriga tjänstemannakostnader och utbildningar 
inom området. 

Fakturering Fakturering sker årligen. 

Betalningsvillkor 30 dagar netto. 

Kommentar [F2]:  Karlskoga kommun är ju inte part till 
detta avtal, men det framgår att Kga bistår och gör 
jobbet.  

Kommentar [F3]:  Motsvarar kostnaden i separat avtal 
mellan Karlskoga och Storfors för nämna tjänst 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-29 
Diarienummer 
KS/2021:206 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Tjut - Samråd detaljplan för del av Alkvettern 2:96, 
Kyrkstens skola m.fl 
Diarienummer: KS/2021:206 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Planförslag finns nu tillgängligt i form av samrådshandling 2022-04-25. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra men ny skola i Kyrksten. Skolan ska uppföras på  
del av Storfors kommuns fastighet Alkvettern 2:96, en tomt som idag i huvudsak används 
som idrottsplats och förskola. Planområdet planläggs så att fastigheten fortsatt både kan 
inrymma idrottsändamål och skolverksamhet. 
 
Skolan i Kyrksten blir en s.k. F-6 skola, med elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan 
ersätter den befintliga skolan i Tåbäcken. Denna skolbyggnad anses uppnått sin tekniska 
livslängd och upprustning bedöms bli för dyrt. Även placeringen medför att alla elever på 
skolan behöver åka skolskjuts. En placering i Kyrksten minskar behovet av busstransporter. 
 
Sammanfattning av planförslaget 
Fastigheten Alkvettern 2:96 ska bebyggas med en F-6 skola, d.v.s. för klasser från 
förskoleklass till årskurs 6. På fastigheten finns idag redan en förskola, tillkommande 
årskurser kommer att ske genom att verksamheten från skolan i Tåbäcken flyttas hit. 
 
Hela fastigheten inom planområdet planläggs för Skola och idrottsändamål. Syftet med detta 
är att undvika en skarp gräns mellan verksamheterna, vilka kan ha stora synergieffekter 
mellan varandra, exempelvis samutnyttja omklädningsrum, idrottshall, fotbollsplaner och 
driftsorganisationen. Kommunen är fastighetsägare och verksamhetsutövare för bägge 
verksamheterna. 
 
Längs i norr finns en remsa med parkmark, som behålls från tidigare plan. Syftet med den är 
att skapa en mellanrum mellan idrottsområdet och bostadsområdet. 
 
Fastigheten ges en total byggrätt om 18 700 antal kvadratmeter, med möjlighet att bebygga  
40% av denna. Utöver exploateringsavtalet om 40% utgör andra parametrar möjlighet att 
bebygga hela byggrätten, som kravet på utemiljö för förskolan, parkering, dagvattenhantering 
etc. Detta behöver beaktas i framtida bygglov. Föreslagen skolbyggnad bedöms ha en 
byggnadsarea om 2 800 kvadratmeter. En stor del av planområdet, som idag är fotbollsplaner 
planläggs med prickmark, för att säkerställa idrottsplatsens funktion och att störande 
bebyggelse inte kommer för nära befintliga bostadshus.   
 
Beslutsprocess 
Efter samråd ska planen även ställas ut för granskning varefter planen förväntas antas av 
kommunfullmäktige enligt PBL (plan och bygglagen). 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-29 
Diarienummer 
KS/2021:206 

 
Beslutsunderlag 
SAMRÅD_Planbeskrivning detaljplan för del av Alkvettern 2:96, Kyrkstens skola 
m.fl. 2022-04-25. 
SAMRÅD_Plankarta detaljplan för del av Alkvettern 2:96, Kyrksten s skola  
m.fl. 2022-04-22 
SAMRÅD_Undersökning Kyrksens skola. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Ställa ut detaljplan för del av Alkvettern 2:96, Kyrkstens skola m.fl. för samråd. 
 

Beslutet ska skickas till 
Trafikverket Region Väst 
Länsstyrelsen Värmland 
Lantmäteriet 
Bergslagens räddningstjänst 
Jukka Mäenpää 
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Förord  
Denna samrådshandling beskriver det förslag till detaljplan för ändring av detaljplan för del 
av Alkvettern 2:96 m.fl. som håller på att arbetas fram. Planering och byggande regleras 
genom Plan- och Bygglagen (PBL). Detaljplaner görs för mindre områden och är juridiskt 
bindande. handläggs med ett standardplanförfarande och befinner sig just nu i samrådsskedet. 
När planen är antagen av samhällsbyggnadsnämnden och har vunnit laga kraft är den juridiskt 
bindande för efterföljande beslut, såsom t.ex. bygglov. 

 
Planprocess med standardplanförfarande.  

Samråd om planförslaget pågår mellan 2020-11-01 – 2020-12-30. Syftet är att förbättra 
beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet omfattar sakägare, 
boende, myndigheter och övriga som bedöms ha väsentligt intresse av planen. Efter 
plansamrådet sammanställs synpunkterna och kommunen tar ställning till hur man går vidare 
med planförslaget. 

Handlingar  
Detaljplanen består av en plankarta 1:1000 med tillhörande planbestämmelser. Till 
planhandlingarna hör också en planbeskrivning. Planbeskrivningen har till uppgift att vara väg-
ledande för förståelse och tolkning av planen, men är utan egen rättsverkan. På 
samhällsbyggnadskontoret finns också en undersökning och en fastighetsförteckning att ta del 
av för den som önskar.  
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Planens syfte och grunddata 
Syfte och bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny skola i Kyrksten. Skolan ska uppföras på del 
av Storfors kommuns fastighet Alkvettern 2:96, på en tomt som idag i huvudsak används som 
idrottsplats och förskola. Planområdet planläggs så att fastigheten fortsatt både kan inrymma 
idrottsändamål och skolverksamhet.  
 
Skolan i Kyrksten blir en s.k. F-6 skola, med elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan 
ersätter den befintliga skolan i Tåbäcken. Denna skolbyggnad anses uppnått sin tekniska 
livslängd och upprustning bedöms bli för dyrt. Även placeringen medför att alla elever på 
skolan behöver åka skolskjuts. En placering i Kyrksten minskar behovet av busstransporter. 

Läge, areal och avgränsning 
Planområdet ligger i Kyrkstens tätort, i korsningen väg 607 / Kyrkstensvägen. Från 
planområdet är det omkring 15 km till Storfors och 17 km till Karlskoga. 
 
Planområdet, som totalt är 5 hektar avgränsas i öster av Kyrkstensvägen och i söder av väg 
607, i väster avgränsas planområdet i fastighetsgräns mot Alkvettern 2:93 och i norr av 
befintlig villabebyggelse. 
  

 
 
 

582



 
 

STORFORS 
KOMMUN 

 PLANBESKRIVNING 
 

 4(19) 

 

Markägoförhållanden  
Aktuellt planområde berör följande fastigheter: 
 
Alkvettern 2:96  Storfors kommun 
Alkvettern 2:160 Storfors kommun 
Alkvettern 2:161 Storfors kommun 
Alkvettern 2:166 Storfors kommun 
 

 
Fastighetskarta med planområdesgräns 

Tidigare ställningstaganden 

Uppdrag 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-14 att bevilja planbesked för en ny detaljplan för del av 
fastigheten Alkvettern 2:96, Kyrksten skola 
Planarbetet ska ske enlighet med Plan- och bygglagen, PBL (2014:900) och handläggs med 
standardförfarande.  

Översiktsplaner 
I kommunens översiktsplan pekas Kyrksten och dess närområde ut som ett primärt 
utvecklingsområde. Stråket väg 607 pekas ut som utvecklingsområde för sekundära 
kommunikationer. På andra sidan väg 607 pekas området vid vattnet ut som LIS-område samt 
utvecklingsnod. Att utveckla tätorten med en skola anses ligga i linje med översiktsplanen. 

Detaljplaner  
Inom planområdet finns idag två detaljplaner som berörs. 
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- Förslag till ändring och utvigdning av byggnadsplan för område vid Alkvettern, Storfors kommun, Antagen 1980-08-25 

- Detaljplan för Alkvettern, del av Idrottsplatsen, Storfors kommun, Antagen 1992-03-18 

 

 

Gällade detaljplaner från 1980 t.v. och 1992 t.h. 

I gällande detaljplaner är planområdet utpekad i huvudsak som Idrottsområde. I öster finns två 
områden som är utpekade för H-handel respektive A-allmänt ändamål. På det område som 
idag är utpekat som handel finns idag en återvinningsstation. För platsen som är utpekat 
allmänt ändamål ligger dagens förskola, dock i huvudsak på prickmark. 
 

Riksintressen  
Geografiska områden som är av nationell betydelse kan vara utpekade som områden av 
riksintresse enligt miljöbalken, vilka långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada deras värden.  
Planområdet omfattas inte av några riksintressen. 

Strandskydd  
Aktuellt planområde omfattas inte av strandskydd 

Vattenskyddsområde 
Planområdet omfattas inte av något vattenskyddsområde. 
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Förutsättningar i området 

 
Flygbild över planområdet. Förskolan och återvinningsstationen närmast i bild. Resten utgörs av idrottsplats. 

Markanvändning 
Den del av Alkvettern 2:96 som berörs används redan idag som förskola samt idrottsplats. 
Förskolan inrymms idag i den stora byggnaden med svart tak, (se bilden ovan). 
Idrottsplatsen består av några fotbollsplaner, grustennisplan samt en hockeyrink som spolas 
under vintern.
 
På fastigheten finns idag en återvinningsstation. Denna kommer behöva flyttas för att kunna 
genomföra planen. Det bedöms finnas andra ytor inom samhället att placera denna funktion, 
utanför planområdet. Med kommande förändringar mot bostadsnära förpackningsinsamling, 
som införs 1 januari 2023, bedöms det framtida behovet av återvinningsstationen vara 
tillfällig och bedöms kunna ordnas tillfälligt på annan plats. 
 
På fastigheten, intill förskolan idag finns även en teknikbyggnad som Telia tidigare använt. 
Anläggningen är nu tagen ur bruk och ska rivas. 

Bebyggelse 
Planområdet är idag delvis bebyggt med enklare byggnader för förskola och idrottsändamål. 
Detaljplanens närmiljö utgörs av Kyrkstens tätort, som uteslutande utgörs av villabebyggelse 
från varierande tidsepoker, i huvudsak från 1940-talet till 1970-talet 
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Kulturmiljö  
Inom eller i nära anslutning till planområdet finns inga känsliga kulturmiljövärden.  

Fornlämningar  
Planområdet omfattas inte av några kända fornminnen eller fornlämningar. Om fornlämningar 
skulle påträffas i samband med till exempel markarbeten inom planområdet ska arbetet 
omedelbart avbrytas och enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen (SFS 1988:950) ska 
Länsstyrelsen i Värmland kontaktas omgående. 
 

Risk och Störningar 
I 2 kap. Plan- och bygglagen beskrivs människors hälsa och säkerhet samt risker och 
störningar som allmänna intressen. Vid planläggning är därmed kravet på att bebyggelse och 
byggnader lokaliseras på mark som kan säkerställa människors skydd mot bland annat risk för 
olyckor och bullstörningar. I 9 kap. 3 § miljöbalken preciseras vidare att störningar inte får 
innebära olägenheter för människors hälsa. För att en störning ska uppfattas som en olägenhet 
ska denna enligt medicinsk eller hygienisk bedömning påverka hälsan menligt och ha en viss 
varaktighet. 
 

Trafikbuller vid skolbyggnader 
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller på skolgårdar från väg- och spårtrafik 
”Riktvärden för buller på skolgårdar från väg- och spårtrafik” (NV-01534-17). Riktvärdena 
gäller vid både befintliga och nya skolgårdar. Buller från väg- och spårtrafik är den vanligaste 
bullerkällan när det kommer till vad som ger upphov till förhöjda ljudnivåer vid skolgårdar. 
 
För nya skolgårdar som exponeras för buller från väg- och spårtrafik bör den ekvivalenta 
ljudnivån 50 dBA, räknat på årsmedeldygn, underskridas på delar av skolgården som är 
avsedd för vila, lek eller pedagogisk verksamhet. Även den maximala ljudnivån på 70 dBA 
bör underskridas på dessa ytor. Ljudnivåerna motsvarar de nivåer som är uppsatta i 3 § i 
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader. De uppsatta nivåerna bör underskridas 
vid uteplats för bostadsbyggnader för att kunna förebygga olägenhet för människors hälsa. 
För övriga vistelseytor inom en skolgård kan målsättningen vara att högsta ekvivalenta 
ljudnivån är 55 dBA och att den maximala ljudnivån 70 dBA får överskridas max fem gånger 
per genomsnittlig maxtimme.  
  
En bullerberäkning som säkerställer ovanstående maxvärden bör tas fram. 

Farligt godstransporter 
Med farligt gods menas ämnen och produkter med sådana egenskaper att de kan skada 
människor, miljö samt annat gods, om de inte hanteras rätt under transport. Genom Storfors 
kommun transporteras farligt gods på väg och järnväg. Primära transportvägarna för farligt 
gods inom kommunen är riksväg 26 samt länsväg 237. Planområdet ligger därmed inte i 
anslutning till rekommenderad väg för farligt gods då länsväg 607 löper i nord-sydlig riktning 
precis utanför planområdet. 
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Miljöbedömning  
En undersökning om betydande miljöpåverkan har tagits fram och konstaterar att aktuellt 
förslag till detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Det krävs därmed ingen 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Naturmiljö  
Inom planområdet finns inga känsliga naturvärden. Planområdet är i huvudsak redan 
ianspråktaget eller bebyggt. Längs väg 607 och längst i söder finns en remsa med i huvudsak 
slyartad vegetation. Området är planlagt för idrottsändamål. 

Mark- och vatten 

Geoteknik  
En geoteknisk undersökning är gjord för planområdet, av Ramböll. Planområdet består av 
glacial lera. Södra delen av planområdet består av berg. 
Jorden i undersökta punkter består under tunt lager av mulljord/fyllning av 5–8 m finsediment 
(skiktad silt, sand och lera) följt av grövre friktionsjord på berg. Finsedimentens övre del har 
torrskorpekaraktär. Jorddjupen och mäktigheten med finsediment ökar något från söder till 
norr. Finsedimenten har lös till mycket lös karaktär och bedöms som sättningsbenägen. 
Lermäktigheten i undersökta punkter varierar mellan ca 2–4 m. Ur tjälfarlighetssynpunkt kan 
förekommande sediment inom området hänföras till Tjälfarlighetsklass 4 d.v.s. ”Mycket 
tjällyftande jordarter”. 
 
Inga stabilitetsproblem bedöms föreligga. Bedömningen är baserad dels på 
undersökningsresultat men också på befintliga förhållanden, där inga tecken på att icke 
tillfredsställande stabilitetsförhållanden skulle råda. I schaktslänter och naturliga slänter ska 
siltiga jordar täckas för att förhindra erosion. 
 
Grundläggning av byggnader  
Finsedimenten och leran i området är lös och sättningsbenägen vid belastningsökning. Mindre 
byggnader i 1 plan grundläggs ytligt utan förstärkning under förutsättning att uppfyllningar 
under och runt byggnader begränsas till preliminärt 0,5 m och att vissa sättningar kan 
accepteras. Annars krävs förstärkningsåtgärder. Grundläggning av större/högre byggnader kan 
komma att kräva grundförstärkningsåtgärder, t.ex. kompensationsgrundläggning eller pålning. 
All grundläggning ska utföras på tjälfritt djup alternativt med frostskyddsisolering av t.ex. 
cellplast. Schaktbotten skall förhindras att frysa under byggskedet. Om schaktbotten fryser 
under byggskedet skall den tjälade delen skiftas ur och ersättas med packad sprängsten eller 
likvärdigt. Tjälat fyllnadsmaterial får ej återanvändas som grundläggningsmaterial. 
 
I projekteringsskedet bör kompletterande undersökningar av lerans sättningsegenskaper 
utföras för att bekräfta CPT-resultaten och ge underlag för behov av förstärkningsåtgärder. 
Lerans sättningsegenskaper undersöks genom ostörd provtagning och efterföljande 
laboratorieundersökning. Kompletterande geotekniska undersökningar kan erfordras som 
underlag för projektering av byggnad, vägar och ledningar. Detta bör utföras då det finns ett 
första förslag avseende nivåer, placering av byggnad, behov av schakter, schaktdjup, 
fyllningstjocklekar och preliminära lastnedräkningar för byggnad. 
 
Den geotekniska utredningen bifogas planhandlingarna. 
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Hydrogeologiska förutsättningar 
I samband med den geotekniska undersökningen har två grundvattenrör slagits ner och 
installerats i friktionsjord under leran inom undersökningsområdet. I friktionsjorden, vid 
senaste avläsning 2019-06-05, varierade grundvattennivån mellan ca +118,7 och +122,1, 
vilket motsvarar mellan 3,0 och 6,2 m djup under befintlig markyta.  
 
Ingen långtidsmätning av grundvattennivåerna har utförts. Grundvattennivåerna kan variera 
under året beroende på årstid, nederbördsläge och andra hydrologiska faktorer såsom t.ex. 
snösmältning. 

Förorenad mark 
Enligt länsstyrelsens EBH- (Efterbehandling av förorenade områden) karta finns det inga 
kända markföroreningar inom planområdet. Det finns heller inga misstänkta markföroreningar 
i närheten som skulle kunna påverka planområdet negativt. 
 
Risken för förorening bedöms som låg och ingen undersökning av markföroreningar inom 
planarbetet bedöms som nödvändig. Om förorening skulle påträffas vid till exempel 
markarbeten ska tillsynsmyndighet genast underrättas enligt 10 kap. miljöbalken. 
 

Radon  
Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium 
sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva 
metallatomer. Radondöttrar fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i 
luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer. 
 
Radon finns överallt – i marken, luften och vattnet. Radon i byggnader kan komma från tre 
olika källor: 

 Marken under och runt om huset 
 Byggnadsmaterial 
 Vattnet som används i byggnaden 

 
I samband med den geotekniska undersökningen har radonmätningar utförts inom det aktuella 
området och har utförts med mätinstrumentet Marcus 10. Vid mätning uppmättes i två av fem 
punkter radonvärden mellan 32 - 104 kBq/m3, vilket gör att marken klassas som 
högradonmark. I övriga undersökningspunkter erhölls inga värden p.g.a. tät jord.  
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Allt detta sammantaget innebär, att byggnaderna skall utföras radonsäkert. 
 

Skyfall och översvämning 
Antalet skyfall kommer sannolikt att öka under de närmaste åren utifrån de pågående 
klimatförändringarna. Länsstyrelsernas rekommendationer för planering av ny bebyggelse 
kan sammanfattas i fyra punkter: 

 Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en 
översvämning från minst ett 100-års regn. (Regnvolymen för ett så kallat 100- års regn 
varierar på regnets varaktighet. SMHI definierar skyfall som ett regn om minst 50 
millimeter per timme eller 1 millimeter i minuten). 

 Risken för översvämning från ett 100-års regn bedöms i detaljplan och eventuella 
skyddsåtgärder ska säkerställas. 

 Bebyggelse som bedöms som samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå 
och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning. 

 Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas. 

Trafik och parkering 

Trafikmiljön 
Planområdet ligger i korsningen mellan väg 607 och Kyrkstensvägen. Trafikmiljön bedöms 
som lugn med låga trafikmängder. Trafikmängden på väg 607 är drygt 400 fordon per dygn. 
(mättår 2014). För Kyrkstensvägen finns inga tillgängliga mätningar. Gatan trafikmatar dock 
tätorten med ca 110 villatomter, vilket kan ge en fingervisning om trafikmängden. 
Hastigheten på Kyrkstensvägen är satt till 30 km/tim förbi planområdet. På väg 607 är 
hastigheten satt till 70 km/tim. 
Trafikverket är väghållare för väg 607. Kyrkstensvägen är kommunal gata. 
På Kyrkstensvägen finns gatubelysning, men inte utmed väg 607. 
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Gång- och cykeltrafik 
I anslutning till planområdet saknas gång- och cykelvägar. All trafik sker i blandtrafik på 
Kyrkstensvägen.  

Kollektivtrafik 
Intill planområdet på väg 607 finns busshållplats med daglig busstrafik till Storfors och 
Karlskoga. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Kapaciteten på ledningarna bedöms 
som god och klara en utbyggnad av skolan. 

El, tele och bredband 
Planområdet är idag anslutet till befintligt distributionsnät för el som Karlskoga Elnät AB som 
är ansvarig för. Området är idag anslutet till tele- och fibernätet. 

Dagvatten  
Befintliga dagvattenledningar och dagvattendiken redovisas i figuren nedan. Denna visar att 
det finns befintliga dagvattenledningar inom planområdet. Vidare återfinns diken med 
rinnriktning mot Alkvettern i planområdets närhet. Den lämpligaste rinnvägen från 
planområdet har tillsammans med personal vid tekniska driften, Storfors kommun, bedömts 
gå via diket runt åkermarken i nordost och förbi den befintliga villabebyggelsen, för att efter 
denna svänga av mot väg 607, passera under denna i befintlig trumma och vidare i dike mot 
Alkvettern.  
 

 
Nuvarande dagvattenförutsättningar.  
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Planförslag  
Markanvändning och byggrätt  
 
Fastigheten Alkvettern 2:96 ska bebyggas med en F-6 skola, dvs för klasser från förskoleklass 
till årskurs 6. På fastigheten idag finns idag redan en förskola, tillkommande årskurser 
kommer att ske genom att verksamheten från skolan i Tåbäcken flyttas hit. 
 
Hela fastigheten inom planområdet planläggs för Skola och idrottsändamål. Syftet med detta 
är att inte skapaundvika en skarp gräns mellan verksamheterna, vilkasom kan ha stora 
synergieffekter mellan varandra, exempelvis samutnyttja omklädningsrum, idrottshall, 
fotbollsplaner och driftorganisation. Kommunen är fastighetsägare och verksamhetsutövare 
för bägge verksamheterna.  
 
Längs i norr finns en remsa med parkmark, som behålls från tidigare plan. Syftet med den är 
att skapa en mellanrum mellan idrottsområdet och bostadsområdet. 
 
Fastigheten ges en total byggrätt om 18 700 antal kvadratmeter, med möjlighet att bebygga 
40% av denna. Utöver exploateringstalet om 40% utgör andra parametrar möjlighet att 
bebygga hela byggrätten, som kravet på utemiljö för förskolan, parkering, dagvattenhantering 
etc. Detta behöver beaktas i framtida bygglov. Föreslagen skolbyggnad bedöms ha en 
byggnadsarea om 2 800 kvadratmeterm2. En stor del av planområdet, som idag är 
fotbollsplaner planläggs med prickmark, för att säkerställa idrottsplatsens funktion och att 
störande bebyggelse inte kommer för nära befintliga bostadshus.  
 
Befintlig förskolebyggnad kommer efter att den nya skolbyggnaden uppförts, att rivas och 
förskolans verksamhet flytta in i den nya bygganden. 
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Trafik och parkering  
Trafiken till skolan kommer att matas från Kyrkstensvägen. En parkering samt körytor 
planeras mellan befintlig förskola och ny skolbyggnad. 

592



 
 

STORFORS 
KOMMUN 

 PLANBESKRIVNING 
 

 14(19) 

Natur och grönytor  
Planen medför positiva förändringar för tillgången till grönytor och rekreationsområden i 
tätorten. En förskoletomt kan utnyttjas av allmänheten och barn i området utanför 
stängningstid. 

Mark och vatten 
En dagvattenutredning för planområdet har gjorts av bsv arkitekter & ingenjörer. Utredningen 
visar på att befintlig avvattningsstruktur bedöms klara tillkommande exploatering.  
 
I samband med exploatering enligt planförslaget kommer marken utgöras av en ökad andel 
bebyggelse och hårdgjorda ytor. Detta leder till att den reducerade dimensionerande arean 
ökar från 0,26 till 0,77 ha. Vid ett 100-årsregn anses normalt en större andel dagvatten avrinna 
från ytor vilket ger en ökning för det aktuella området från 0,61 ha till 0,95 ha. Dessa 
ökningar leder till ökad avrinning som genererar nya större flöden. Dessa bör minskas genom 
fördröjning inom fastigheten. 
 
Med hjälp av programvaran StormTac har flöden från skolområdet beräknats både före och 
efter exploatering. Därefter har erforderliga fördröjningsvolymer beräknats för olika 
återkomsttider utifrån utgångspunkten att flödet ut från området inte ska öka jämfört med 
dagens situation. 

 
 
Beräkningarna visar att för ett 10-årsregn ökar dagvattenflödet från 59 till 220 l/s. För att 
minska flödet från 220 l/s till 59 l/s krävs en fördröjningsvolym på 120 kubikmeterm³. 
 
En befintlig trumma under Kyrkstensvägen kommer förmodligen behöva bytas för ökad 
kapacitet enligt personal vid den tekniska driften. 
 
Dagvattenutredningen visar också på att det finns risk att detaljplanen kan innebära att 
föroreningshalter överskrids om inga reningsåtgärder vidtages. Med föreslagen rening genom 
gräs- eller makadamdike renas dagvattnet till nivåer under riktvärderna. Ingen risk bedöms 
föreligga för att miljökvalitetsnormerna för Alkvettern äventyras om vattnet renas innan det 
når recipenten. 
 
För ytterligare information, se dagvattenutredningen. 
 

Risk och Störningar 
 
Nuvarande planförslag innebär att föreslagen skola sannolikt hamnar 15 meter från väg 607, 
vilket gör att det finns risk att gällande bullerriktvärden riskeras att överskridas. Den låga 
trafikmängden gör att det är osannolikt att skolan och skolområdet utsätts för ekvivalenta 
värden som överskrider gällande riktvärden. Den nära placeringen vid vägen och nuvarande 
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hastighetsreglering om 70 km/tim göra att det inte kan uteslutas att maxvärdet riskerar att 
överskridas.  
 
En trafikbullerutredning bör tas fram. Alternativt bör en hastighetssänkning komma tillstånd 
innan skolan tas i bruk, vilket gör att gällande bullerriktvärden sannolikt innehålls. 
 

Sociala frågor 
I samband med detaljplanens upprättande har en socialkonsekvensanalys (SKA – analys) 
upprättats. Det tydligast som går att se ur ett socialt perspektiv i samband med planens 
genomförande är att idrottsområdet som finns inom planområdet har både har fotbollsplaner 
och ishockeyplan vilket bidrar till att människor i Kyrksten kan vara aktiva både sommar och 
vinter, vilket kan ge en ökad trygghet. Den stora bristen som gårtt att se är trafiksäkerheten för 
gång- och cykeltrafikanter som är hänvisade till vägkanten längs med Kyrkstensvägen och 
väg 607 som löper precis utanför planområdet, vilket inte är önskvärtbra.  
 
Resultatet från socialkonsekvensanalysen går att läsa i SKA – analysdokumentet, där 
planområdet analyseras utifrån flera olika sociala perspektiv.  
 
 

Jämställdhet 
Alla ska ha lika bra förutsättningar att ta sig till och från arbete, hämta och lämna barn på 
förskola och skola, handla, möjligheter till aktiviteter, möjligheter till ett boende för hela livet 
med mera. Detta oavsett om man har bil, åker kollektivt, går eller cyklar. 
 
Utifrån resultatet i den sociala konsekvensanalysen bedöms det inte gå att påverka 
jämställdhet för mycket utan det handlar om att skapa de bästa förutsättningar för människor 
att även fortsättningsvis ha en god livsmiljö och en aktiv fritid. Mer om resultatet ur ett 
jämställdhetsperspektiv går att läsa i den sociala konsekvensanalysen. 

Barnperspektiv 
Som barn betraktas alla människor under 18 år. Planförslaget berör barn, pojkar och flickorav 
olika kön, i alla åldrar. Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets 
rättigheter trädde i kraft den 1 januari 2020. Beslutet innebär ett förtydligande av att 
domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barns 
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål 
och ärenden som rör barn. 
 
En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett 
sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. Inom 
detaljplanering görs därför ofta en barnkonsekvensanalys eller en socialkonsekvensanalys där 
barnperspektivet finns med.  
 
Utifrån resultatet i den sociala konsekvensanalysen är det bra att den grundskola byggs 
tillsammans med en förskola och ha barn i olika åldrar. Samtidigt som det finns ett stort 
idrottsområde som bjuder in till både spontanidrott och mer strukturerad idrott. 
Trafiksituationensäkerheten är den negativa aspekten som behöver åtgärdas för att öka 
trafiksäkerheten för barn och unga. De är idag hänvisade till vägkanten ut efter vägar som 
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löper precis utanför planområdet. Mer om resultatet ur ett barnperspektiv går att läsa i den 
sociala konsekvensanalysen. 
 
Funktionshinderperspektivet ska lyftas i ett tidigt skede i planeringsprocessen för att skapa ett 
samhälle som är tillgängligt och användbart för alla oavsett ålder eller funktionsnedsättning. 
Tillgänglighet handlar bland annat om att det ska vara möjligt att ta sig fram i området med 
rullstol eller andra hjälpmedel, samt att det ska finnas ledstråk för personer med nedsatt 
synförmåga. Bebyggelse ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- och bygglagen 
(PBL) och Boverkets byggregler (BBR). 
 
Planområdet är tillgängligt för både boende i Kyrksten och de som besöker området av olika 
anledningar. I det aktuella planförslaget hanteras tillgänglighetsperspektivet bäst i samband 
med bygglovsprövning av den nya skolan. 
 

Genomförande  
Organisatoriska frågor 

Tidplan  
Planprocessen beräknas fortgå enligt följande tidplan: 
Samråd maj 2022 
Granskning augusti 2022 
Antagande november 2022 
Laga kraft december 2022  
Tidplanen bygger på att förutsättningarna för planarbetet står fast, att alla nödvändiga beslut 
tas och att inget annat oförutsett händer 

Genomförandetid  
Planens genomförandetid är 5 år från det att planen vunnit laga kraft.  
Begreppet genomförandetid innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under 
genomförandetiden har fastighetsägare vid ansökan om bygglov en garanterad rätt att få 
bygga i enlighet med planen, och detaljplanen får inte ändras utan synnerliga skäl. Efter 
genomförandetidens slut är byggrätten inte garanterad, utan planen kan då ändras eller 
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. 

Avtal  
Några avtal bedöms inte föranledas av planens genomförande. 

Ansvarsfördelning  
Storfors kommun ansvarar för att detaljplanehandlingar tas fram samt ansvarar för samtliga 
kostnader som uppkommer i samband med den formella detaljplaneprocessen. 

Fastighetsrättsliga frågor  

Fastigheter och fastighetsbildning  
Markägoförhållandena inom planområdet beskrivs under rubriken Marägoförhållanden. 
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. 

Rättigheter och servitut 
Detaljplanen omfattas av en rättighet och det är en ledningsrätt för vatten och avloppsledning. 
 
Detaljplanen omfattas inte av några servitut.  

Gemensamhetsanläggning  
Detaljplanen omfattas inte att någon gemensamhetsanläggning. 

Ekonomiska frågor  

Kostnader för åtgärder på kvartersmark  
Då kommunen är fastighetsägare för marken inom kvartersmark, faller kostnaderna på 
kommunen vid kommande åtgärder på fastigheten. 

Kostnader för åtgärder på allmän platsmark  
Kommunalt huvudmannaskap gäller inom planområdet. Kostnader för eventuella åtgärder 
faller på Storfors kommun.    

Kostnader för fastighetsbildning och -reglering, servitut, ledningsrätt, 
gemensamhetsanläggning och nyttjanderätt 
I det fall fastighetsbildning blir aktuellt faller kostnaden på Storfors kommun. 

Kostnader för VA, dagvatten, fjärrvärme och el  
Kostnader för inkoppling av el, vatten, värme etc. bekostas av kommunen enligt gällande 
taxor för respektive teknik. 
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Konsekvenser  
Undersökning 
Enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen och 6 kap. 3 § Miljöbalken ska en kommun som 
upprättar eller ändrar en plan eller ett program göra en strategisk miljöbedömning om 
genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Kommunen genomför en därför en undersökning om betydande 
miljöpåverkan för alla detaljplaner och planprogram. Om undersökningen visar på en 
betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning upprättas i samband med 
detaljplanearbetet.  
 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har tagits fram som visar på att detaljplanen 
inte medför en betydande miljöpåverkan. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap Miljöbalken är föreskrifter om miljökvalitetför 
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Normerna reglerar 
vanligtvis den sämsta miljökvalitet som får finnas inom ett geografiskt område.  

Luft 
För att skydda människors hälsa finns nationella miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft 
som anger hur höga halter av olika föroreningar som maximalt tillåts. Miljökvalitetsnormer 
finns bland annat för partiklar PM10 i utomhusluft (inhalera partiklar med en diameter mindre 
än 10 µm). partiklar uppstår vid förbränning men också vid slitage av bromsar, vägbanor och 
däck. Vanliga källor är vägtrafiken, energiproduktion (bland annat vedeldning) och industrier. 
 

Vatten  
Inom EU finns ett gemensamt ramdirektiv för vatten, det så kallade Vattendirektivet, där 
vatten pekats ut som en av de viktigaste strategiska frågorna för Europas framtid. Det 
övergripande målet är att uppnå god vattenstatus senast till år 2027. Kommunerna ska aktivt 
verka för att miljökvalitetsnormer för ytvatten och grundvatten uppnås och att nuvarande 
status inte försämras, vilket kräver samarbete över kommun- och länsgränser. För att bedöma 
vattenkvaliteten, klassificeras sjöar och vattendrag utifrån ekologisk status och kemisk status, 
och grundvatten utifrån kemisk och kvantitativ status. Den senaste klassificeringen 
fastställdes 2016. 
 
Utifrån genomförd dagvattenutredning påvisas ingen försämring av miljökvalitetsnormer för 
vatten under förutsättning att tillkommande dagvatten renas innan det släpps vidare till 
recipienten Alkvettern 
 

Medverkande tjänstemän 
För planhandlingarna ansvarar Storfors kommun genom undertecknad. Samrådshandlingar 
har upprättats av: 
 
Diana Lindström, planeringsarkitekt Metria AB planarkitekt Metria AB 
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Ola Rosenqvist, planeringsarkitekt Metria AB 
Rebecca Petersson, planeringsarkitekt Metria AB 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Jukka Mäenpää, Enhetschef teknisk drift 
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KOMMUN 
Datum: Diarienummer: 
2021-08-25 KS 2016-0075 

 
 

Kommunledningen 
Johan Rosqvist, 0550-651 55 
johan.rosqvist@storfors.se 

 
 
 
 
 
 

 

Detaljplan för Alkvettern 2:96, Kyrkstens skola 
Undersökning 

 

Detaljplan för: Alkvettern 2:96, Kyrkstens skola mf.l 

Fastighetsbeteckningar: Alkvettern 2:96 enligt fastighetsförteckning 

Planens syfte: Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny skola i Kyrksten. 
Skolan ska uppföras på del av Storfors kommuns fastighet Alkvettern 
2:96, på en tomt som idag i huvudsak används som idrottsplats och 
förskola. Planområdet planläggs så att fastigheten fortsatt både kan 
inrymma idrottsändamål och skolverksamhet.  

 

Handläggare: Planhandlingarna har producerats av Diana 
Lindström, planarkitekt, Metria AB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POSTADRESS 
Storfors kommun 
Box 1001 
688 29 Storfors 

BESÖKSADRESS 
Djupadalsgatan 20 

KONTAKT 
0550-651 00 Växel 
0550-651 14 Fax 
storfors.kommun@storfors.se 

BANKGIRO 
113-1275 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-1785 
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Planområdet idag 
 

Kort beskrivning av 
befintlig 
miljö/naturmiljö: 

Planområdet ligger i Kyrkstens tätort, i korsningen väg 607 / 
Kyrkstensvägen. Från planområdet är det omkring 15 km till 
Storfors och 17 km till Karlskoga. 
 
Planområdet, som totalt är 5 hektar avgränsas i öster av 
Kyrkstensvägen och i söder av väg 607, i väster avgränsas 
planområdet i fastighetsgräns mot Alkvettern 2:93 och i norr av 
befintlig villabebyggelse. 

 

Infrastruktur: Inom planområdet finns kommunalt vatten- och 
avloppsledningar. Dagvattenledningar finns i anslutning till 
planområdet. El- och fiberledningar finns dragna inom 
planområdet. 

Geotekniska 
förhållanden
: 

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) består 
planområdet till största del av glacial lera och ett mindre 
område med urberg. 

Föroreningar: Tidigare markanvändning har inte förorsakat några kända 
markföroreningar inom eller i planområdets direkta närhet. 
Någon miljöteknisk markundersökning bedöms därför inte som 
nödvändigt. 

Radon: Området ligger inom lågriskområde men lokala variationer 
kan förekomma.  
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Berör planen gällande regleringar och skyddsvärden 
 

Förordnanden/Skydd Ve
t ej 

Ja Nej Kommentar 

3-4 kap MB 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 
riksintresse för natur-, 
kulturminnesvård och rörligt friluftsliv. 

  X  

7 kap MB 

Område med lagenligt skyddad natur 
(t.ex. naturreservat, strandskydd, 
biotopskyddsområde). 

  X Planområdet 
omfattas inte av 
något strandskydd, 
biotopskydd eller 
naturreservat.  

Kulturreservat, byggnadsminne eller 
fornminne 

  X Planområdet omfattas inte 
av några fornlämningar eller 
byggnadsminnen. 

Vattenskyddsområde   X Planområdet omfattas inte 
av något 
vattenskyddsområde. 

Riksintressen  Ja Nej Kommentar 

Naturvården   X  

Kulturmiljövården   X  

Rörliga friluftslivet   X  

Natura 2000   X  

Övriga riksintressen   X Planområdet omfattas inte 
av några riksintressen. 

Högt naturvärde  Ja Nej Kommentar 

Område med högt regionalt 
naturvärde (länsstyrelsens 
naturvårdsplan) 

  X  

Område utpekat i naturvårdsprogram 
eller nyckelbiotop. 

  
X 

 

Ekologiskt 
känsligt/Andra 
restriktioner 

 Ja Nej Kommentar 

Enligt översiktsplan, t.ex. förorenad 
mark 

  X Planområdet har inga 
kända markföroreningar 
inom eller i dess direkta 
närhet. 

Särskilda värden ur boendesynpunkt 
(oexploaterat, när rekreationsområde, 
mm) 

  X  
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Riktvärden för skyddsavstånd till 
närliggande verksamheter och 
miljöer. 

  X  
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Störningar och effekter på hälsan med ny detaljplan 
 

Störningar/Effekter Ve
t ej 

Ja Nej Kommentar 

Ökning av nuvarande ljudnivå så att de 
överstiger gränsvärden. 

  X  

Vibrationer.   X  

Ljus som kan vara bländande eller 
stora och rörliga skuggor. 

  X  

Innebära risker (explosion, brand, 
strålning, utsläpp, transporter av farligt 
gods, mm). 

  X  

 

Förändringar och effekter på miljön med ny detaljplan 
 

Mark/Vatten Ve
t ej 

Ja Nej Kommentar 

Negativ inverkan på marken (Instabilitet, 
sättningar, erosion, rasrisk, skredrisk, 
förändrade sedimentationsförhållanden, 
mm) 

  X  

Förändringar för yt- eller grundvattnets 
kvalitet, mängd, infiltration, avrinning, 
dräneringsmönster eller 
flödesriktningar. 

  X  

Förändringar i ytvattenkvalitén 
(bakteriologiskt eller kemiskt, 
temperatur och omblandning) 

  X  

Förändrat flöde, riktning eller 
strömförhållanden i vattendrag eller 
sjö. 

  X  

Luft/Klimat Ve
t ej 

Ja Nej Kommentar 

Försämrad luftkvalité, lukt, förändringar 
i luftfuktighet temperaturvind, mm. 

  X  

Vegetation/Djurliv Ve
t ej 

Ja Nej Kommentar 

Betydande förändringar i antalet, 
sammansättning växtarter eller 
växtsamhällen. 

  X  

Påverka någon hotad/rödlistad växtart 
eller växtsamhälle. 

  X  

Införandet av någon ny växtart.   X  
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Betydande förändringar av antalet eller 
sammansättningen av djurarter i 
området. 

  X  

Påverka någon hotad djurart.   X  

Införandet av någon ny djurart eller 
verka som gräns för djurens 
förflyttningar och rörelser. 

  X  

Försämring av fiskevatten eller 
jaktmarker. 

  X  

Landskapsbild/Stadsbild Ve
t ej 

Ja Nej Kommentar 

Negativ inverkan på landskaps- och 
stadsbilden (utsikter, landmärken, 
mm). 

 X  Förslag till ny detaljplan 
innebär att en förändring 
av landskapsbilden i 
samband med en 
förtätning av området 
och byggandet av en ny 
skola. Det kommer dock 
att anpassas genom 
planbestämmelser så det 
inte blir allt för stor 
skillnad mot redan 
befintlig bebyggelse i 
området. 

 

 

Negativ inverkan på omgivningen i 
övrigt (grannar, verksamheter, mm). 

  X  

 
 
Effekter på hushållning med ny detaljplan 

 

Förändring Ve
t ej 

Ja Nej Kommentar 

Förändrad markanvändning.  X  Det kommer att bli en 
förändrad markanvändning 
till viss del. Planområdet 
kommer exploateras och 
bebyggas med en skola. 

Ökad exploateringsgrad.  X  Det kommer bli en ökad 
exploateringsgrad inom 
planområdet i samband med 
byggnation av en skola. 
 

Behov av investeringar i infrastruktur, 
energi, service, mm. 

 X  Det finns ett behov av 
investering i form av vatten- 
och avloppsledningar, 
värme, el, fiber och 
dagvatten. Dessa kan 
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ansluts till befintliga 
ledningar som finns i 
anslutning till planområdet. 

Kräver föreslagna verksamheter eller 
planens genomförande anmälan eller 
tillstånd enligt MB? 

  X Föreslagen verksamhet kräver 
ingen anmälan eller tillstånd 
enligt miljöbalken. 

Kan ett genomförande av planen 
medföra negativa effekter av den grad 
att förebyggande åtgärder eller 
kompensationsåtgärder behöver 
vidtas? 

  X  
 

Strider planen mot uppsatta miljömål 
nationellt, regionalt och lokalt? 

  X Nej. Förslag till detaljplan 
bidrar till att uppfylla 
miljömålet god bebyggd 
miljö. Detta genom att det 
innebär en förtätning av 
befintligt området vilket 
gör att befintlig 
infrastruktur kan komma 
att användas och anslutas 
till skolan. 
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Utvärdering 
 

Störningar/Effekter Ve
t ej 

Ja Nej Kommentar 

Innebär förslaget tydliga 
motsättningar mellan olika 
intressen? 

  X  

Är det sannolikt att allvarliga negativa 
effekter uppkommer? 

  X  

Är osäkerheten av bedömningen av 
effekter stor? 

  X  

Kan ett genomförande av planen 
innebära negativ effekt inom enskilda 
områden på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark, vatten eller 
andra naturresurser? 

  X  

Ger ett genomförande av planen som 
helhet negativ effekt på miljön, hälsan 
eller hushållningen med mark, vatten 
och andra resurser? 

  X Nej. Det kommer att ge 
positiva effekter när området 
förtätas och bebyggs med en 
ny skola  
 
 

 

Undersökning och avgränsning 
 

 Ja Nej Kommentar 

Ett genomförande av planen kan innebära 
en betydande påverkan på miljön, hälsan 
och hushållningen med mark, vatten och 
andra resurser. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 5 
kap, 18§ PBL erfordras. 

 X Ett genomförande av 
planen innebär inte någon 
betydande miljöpåverkan 
på miljö, människors 
hälsa eller hushållning av 
mark, vatten och andra 
resurser. En 
miljökonsekvensbeskrivni
ng behöver därmed inte 
upprättas. 

 

En MKB eller en konsekvensbeskrivning till 
planen skall särskilt behandla följande 
aspekter: 

En särskild miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) bedöms inte behöva upprättas. 

 

Följande aspekter kommer att belysas i den 
fortsatta planprocessen, men är inte av den 
omfattningen att en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver 
upprättas. 

- 
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Vad är en social konsekvensanalys? 

Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark och vatten främja en samhällsutveckling 
där jämlika och socialt goda levnadsförhållanden tillvaratas. För att uppnå detta brukar man tala 
om en samexistens mellan de tre hållbarhetsaspekterna social-, ekonomisk- och ekologisk 
hållbarhet. Hållbarhetsperspektivet fick internationell spridning i samband med 
Brundtlandsrapporten 1987 och utgör idag en självklar utgångspunkt i ett flertal kommuner. 

Hösten 2015 beslutade FN:s 193 medlemsländer om en ny plan för en hållbar utveckling – 
Agenda 2030. Utvecklingsagendan ersätter tidigare Agenda 21 och är mer ambitiös med fler 
mål som har starkare socioekonomisk koppling. Syftet med agendan är att avskaffa extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att 
lösa klimatkrisen. Genom 17 globala mål ska alla delar av världen bidra till en mer hållbar 
utveckling ur det ekonomiska, ekologiska samt sociala perspektivet. Ekonomin är medlet, 
miljön är våra resurser och människan är målet för den hållbara framtiden. 

För att stärka frågor om social hållbarhet i den fysiska planeringen tar Storfors kommun fram 
sociala konsekvensanalyser (SKA-analyser) i samband med större detaljplaner. 
Analysverktyget används för att identifiera socialt viktiga aspekter då människor i allmänhet 
lägger stort värde vid sin omgivning samt att omgivningen även påverkar livskvalitet och övriga 
möjligheter.  
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Områdesbeskrivning 

Planområdet ligger i Kyrkstens tätort, i korsningen väg 607 / Kyrkstensvägen. Från 
planområdet är det omkring 15 km till Storfors och 17 km till Karlskoga. 

Planområdet, som totalt är 5 hektar, avgränsas i öster av Kyrkstensvägen och i söder av väg 
607, i väster avgränsas planområdet i fastighetsgräns mot Alkvettern 2:93 och i norr av befintlig 
villabebyggelse. 

 
Bild 1: Karta över Kyrksten där planområdet är markerad med svart cirkel  

 

Planens syfte  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny skola i Kyrksten. Skolan ska uppföras på del av 
Storfors kommuns fastighet Alkvettern 2:96, på en tomt som idag i huvudsak används som 
idrottsplats och förskola. Planområdet planläggs så att fastigheten fortsatt både kan inrymma 
idrottsändamål och skolverksamhet.  
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Sammanfattning av planens tänkbara konsekvenser 

Utifrån analysen nedan är följande aspekter antingen goda eller behöver förbättras utifrån ett 
socialt perspektiv. 

Det finns ett stort idrottsområde inom planområdet med både fotbollsplaner och en 
ishockeyrink som bidrar till att människor i Kyrksten kan använda området både under sommar 
och vinter. Liv och rörelse året runt kan bidra till att området upplevs tryggare. För att öka 
tryggheten ytterligare skulle det vara bra att sätta upp belysning över idrottsområdet. Det 
behöver inte innebära några stora investeringar och belysningen kan lätt anpassas till fasta tider. 

Att blanda barn och unga i olika åldrar är positivt och i samband med detaljplanens 
genomförande kommer en grundskola att byggas och ligga inom samma område som en 
förskola. Genom att göra en sådan lösning går det skapa en ännu bättre utemiljö där barn kan 
vara tillsammans och skapa olika aktivitetsområden utifrån olika intressen som barn och unga 
har. 

Trafiksäkerheten i anslutning till planområdet är högst bristfällig. Både längs med 
Kyrkstensvägen och väg 607 saknas det trottoarer och gång- och cykelväg. Fotgängare och 
cyklister är hänvisade till vägkanten vilket inte alls är bra ur något perspektiv. För att öka 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter skulle det med enkla lösningar går att öka säkerheten 
genom att bredda vägarna och bygga en trottoar. En annan enkel lösning för att öka 
trafiksäkerheten är att arbeta med hastighetssänkande åtgärder som farthinder. Vidare behöver 
säkerheten vid busshållplatsen precis utanför öka vilket kan göras i samband med byggande av 
trottoarer och farthinder. 
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Bild 2: Karta över delar av Kyrksten där planområdets ungefärliga läge är markerat med gul streckad linje. Olika 

symboler visar olika platser. Se förklaringar ovan. 
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Beskrivande analys 

Nedan kommer en beskrivande analys som utgår från ett antal begrepp så som platsen och 
relationen till omlandet, trygghet, tillgänglighet, barnperspektivet, jämställdhet och jämlikhet, 
delaktighet och inflytande, hälsa och gröna miljöer. Varje begrepp inleds med en kort förklaring 
av begreppet som övergår i en analys.  

Platsen och relation till omlandet 

Samhällets utformning ska så långt som möjligt ge förutsättningar för att uppnå likvärdiga 
förutsättningar för vardagslivet i kommunens olika delar. Den fysiska strukturen av en ort 
skapar ramarna kring vad som är möjligt att genomföra i vardagslivet, vad som är tidsmässigt 
möjligt och som påverkar hur människor beter sig och var de rör sig. 

En blandad sammanhållen ort med flera målpunkter i närheten (affär, skola, bostäder, 
arbetsplatser och rekreation) gör att människor rör sig utomhus under stora delar av dygnet 
vilket bidrar till aktiv transport (gång och cykel), hälsa och trygghet inom ortens gränser. En 
blandning av bostäder kan ge en mer variation av människor med olika förutsättningar, vilket 
ökar möjligheten till förståelses för andra. 

I den sociala konsekvensanalysen undersöks hur platsen används idag, hur rörelsemönster och 
mötesplatser ser ut, om det finns det några identitetsskapanden aspekter (kulturhistoria, 
karaktär, aktiviteter, turism, nivåskillnader med mera) i området eller om det kan tillföras. 
Bidrar förslaget till grönska, hälsosamma och attraktiva platser? Vilka bostadstyper finns i 
området och bidrar planen till en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer? 

Analys 

Hela Kyrkstens samhälle är präglat av en landsbygdsorts karaktär. Inom planområdet finns idag 
en förskola och återvinningstation samt ett större idrottsområde med fotbollsplaner och en 
ishockeyrink. I samband med detaljplanens genomförande kommer också en ny grundskola att 
byggas. Hela området blir en samlingspunkt för framför allt barn och unga men också för vuxna 
när det finns ytor som människor i alla åldrar kan nyttja även utanför barnens skoltid och som 
kan öka tryggheten.  

Utanför planområdet dominerar bebyggelse i form av småhus i en och två våningar med större 
jordbrukslandskap runt orten. Cirka 400 meter öster om planområdet, vid sjön Alkvettern, finns 
en badplats som används av både boende i Kyrksten och besökande.  
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Bild 3: Vy över planområdet med planerad skola och Kyrksten 

Trygghet 

Upplevelsen av otrygghet varierar mellan personer och mellan grupper av människor. Kön är 
den mest avgörande faktorn när det gäller upplevelsen av otrygghet där kvinnor upplever sig 
mer otrygga än män, men även andra faktorer kan påverka såsom ålder, funktionsnedsättningar 
och socioekonomiska förutsättningar samt var bostaden är belägen. 

Som en del i arbetet med trygghet kan det handla om att skapa levande områden där platser är 
befolkade många timmar om dygnet. Andra aspekter kan vara bra belysning och 
fritidsaktiviteter på kvällarna för både unga och äldre. Säkra och barnvänliga gator och 
trafiklösningar är också viktiga. För att människor ska kunna känna sig trygga behövs bland 
annat kontroll och överblick över de områden där människor rör sig. I offentliga miljöer kan 
detta skapas genom att vägar är överblickbara samt att det finns nattbelysta vägar och gångstråk.  

Det finns några gemensamma kännetecken för platser som upplevs som trygga. Det är platser 
som: 

• går att överblicka 
• ger kontakt med omgivningen 
• är befolkade 
• går att orientera sig i 
• blandar vägar och bostadsbebyggelse 
• är välskötta. 
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Analys 

Planområdet är befolkat främst under dagtid och delvis kvällstid, då området består av en 
förskola och ett idrottsområde. I samband med detaljplanens genomförande kommer också en 
grundskola att byggas. Det är främst barn och unga som vistas i området och därmed behöver 
det vara en trygg plats att vara på och ta sig till. Det finns en del brister som man behöver 
fundera på hur de ska lösas i framtiden för att förbättra tryggheten ännu mer.  

En sak som kommer behöva förbättras är trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter till 
och från området. Varken väg 607 eller Kyrkstensvägen har trottoar eller gång- och cykelväg. 
Väg 607 har en hastighetsbegränsning på 70 km/ timmen och en busshållplats strax söder om 
infarten till Kyrksten. Människor som rör sig längs med vägarna är hänvisade till vägkanten. 
Det kan göra att en del människor upplever en otrygghet när de ska transportera sig till och från 
planområdet.  

Vidare saknas det belysning längs med väg 607 vid Kyrksten vilket är något som behöver 
förbättras om Kyrksten ska fortsätta att utvecklas i framtiden. Belysning är något som 
människor ser som viktigt för att skapa trygghet och vad som gör att en människa känner sig 
trygg även när det är mörkt ute. Det finns ändå saker som är positiva och det är att det finns 
belysning längs med Kyrkstensvägen.  

Kopplat till att öka tryggheten för människor som vistas i området exempelvis vid någon av 
idrottytorna är det bra om det finns möjligheter till att det är belyst kvällstid. Det behöver inte 
vara belyst hela tiden utan att möjligheten finns genom att tända lampor när området används 
som släcks vid en viss tidpunkt. På så sätt ökar tryggheten ännu mer inom området och kan 
också används mer än om de möjligheterna saknas.  

En annan viktig faktor är hur parkering ska lösas inom planområdet. Det är viktigt att den byggs 
så risken för olyckor minimeras och därmed säkerheten inte påverkas. Ett förslag är att ha två 
olika parkeringar i den östra delen av planområdet. En parkering för personal vid skolan samt 
för besökande till idrottsområdet och en parkering för hämtning och lämning av barn vid skolan. 
För parkeringen som är till för de som ska hämta och lämna sina barn är det bra att bygga den 
som en enkelriktad gata. Med en sådan parkeringslösning kan säkerheten öka både för vuxna 
och barn när bilar endast får köra från ett håll vilket ger en mer kontrollerad trafik bland de 
minsta. Det är också något som funnits med i utkast till skiss över nytt skolområde, vilket är 
positivt. 
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Tillgänglighet 

Begreppet tillgänglighet används exempelvis för att beskriva hur väl en verksamhet, plats eller 
lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Det gäller lokalers fysiska konstruktion 
och tillgången till information både för externa användare och för anställda. 

God tillgänglighet i ett samhälles fysiska miljö innebär möjligheter för olika grupper av 
människor att röra sig inom ett område och mellan olika målpunkter. En god miljö för en ort 
bör vara enkel för alla människor att nå olika funktioner som exempelvis grönområden, 
kollektivtrafik och olika typer av service. Förutom den fysiska möjligheten att besöka en plats, 
krävs en social tillgänglighet där människor har tillträde till platser oavsett ekonomi, social 
status eller andra skillnader. Ett offentligt rum ska vara tillgängligt för alla. 

Bristande tillgänglighet kan vara diskriminerande. Den som är ansvarig för en verksamhet är 
skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person 
med funktionsvariation. 

Analys 

Planområdet är idag tillgängligt både för boende i närområdet och för dem som besöker området 
av olika anledningar. Inom planområdet finns en förskola och idrottsplats. Det finns även en 
återvinningsstation som kommer flyttas. I samband med detaljplanens genomförande kommer 
en ny grundskola att byggas inom planområdet som också kommer inrymma en förskola.  

Det kommer finnas en god variation av ytor för spontanlek inom skolområdet med bland annat 
pulkabacke, rutschkana, basketplan och grönytor för barn i olika åldrar. Samtidigt som 
idrottsområdet i den västra och norra delen av planområdet fortsatt kommer finnas kvar och 
vara tillgängligt för människor både för spontanidrott och mer uppstyrda idrottsaktiviteter.  

Cirka 400 meter öster om planområdet finns en badplats vid sjön Alkvettern som är tillgänglig 
för allmänheten. Problemet är dock att människor behöver gå längs med länsväg 607, som 
saknar gång- och cykelväg, för att sedan svänga av mot en mindre väg ner till badplatsen.  

Precis utanför planområdet i södra delen finns idag en busshållplats med daglig busstrafik till 
Storfors och Karlskoga. Denna busshållplats kommer även i framtiden att finnas kvar.  
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Barnperspektiv 

Som barn räknas alla människor under 18 år. Barn och unga är brukare av det fysiska rummet 
på samma sätt som andra medborgare i samhället och har särskilda behov som bör beaktas i den 
fysiska planeringen. 

Skillnaden mellan barn och vuxna är att bland annat att barn inte har rösträtt. Barn har inte 
heller någon som direkt representerar dem i politiken. De har liten makt att påverka hur vi vuxna 
bygger och utvecklar samhället som de är en stor del av. Det är därför viktigt att vuxna är 
noggranna med att ge barn och unga utrymme för att involveras och även lyfta barnens 
perspektiv i processen. 

Barnperspektivet handlar om att såväl fysiska planerare som beslutsfattare vågar och vill ge 
barn och unga möjlighet att påverka den kommunala planeringen och att man ser barn och ungas 
kunskaper och erfarenheter som en resurs och som kan leda till bättre beslut. Det är viktigt, inte 
minst ur en demokratisk synvinkel. Barnperspektivet handlar även om att se barn och unga, det 
vill säga att vuxna har ett ansvar att säkerställa barn och ungas bästa i alla frågor och åtgärder 
som rör dem. 

Analys 

Planområdet berör barn och unga i olika åldrar och som kommer från olika socioekonomiska 
bakgrunder. Detta främst då en förskola ligger inom planområdet idag samt ett större 
idrottsområde. I samband med detaljplanens genomförande kommer en grundskola att byggas.  

Inom planområdet finns det platser som är särskilt viktiga för barn och unga, främst 
idrottsområdet samt lekområdet vid förskolan. I samband med att skolan byggs kommer det 
vara viktigt att skapa en varierad utemiljö som bjuder in till olika aktiviteter båda inom ramen 
för undervisning och för uteaktiviteter i samband med raster. En sak som är positivt med 
detaljplanen är att ha en grundskola och förskola samlad till en plats och därmed en blandning 
av barn och unga. 

Barn och unga har goda möjligheter till spontan idrott och aktiviteter likaså. Inom 
idrottsområdet finns både fotbollsplaner och en ishockeyrink vilket är positivt. Barn och unga 
kan därmed nyttja området både sommar och vinter.  
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Bild 4: Närbild på den planerade skolan. 

En sak som är särskilt viktig att beakta utifrån ett barnperspektiv är trafiksäkerheten. Barn och 
unga är extra sårbara i trafikmiljöer och behöver ha en säker trafikmiljö. Om ett barn väljer att 
gå eller cykla till skola eller idrottsområdet är de hänvisade till vägkanten längs med 
Kyrkstensvägen som har en hastighetsbegränsning på 30 km/ timmen och som löper precis 
utanför planområdet. För att öka trafiksäkerheten längs med vägen är det bra om kommunen 
börja titta på om det skulle vara möjligt att bredda vägen för att bygga en trottoar och därmed 
ge oskyddade trafikanter en säker miljö längs med vägen. 

Vidare saknas det trottoar eller gång- och cykelväg längs med väg 607 som har en 
hastighetsbegränsning på 70 km/ timmen och som har en busshållplats strax söder om infarten 
till Kyrksten. Med det utgångsläget har vägen vissa risker som inte går att bortse från. Vägen 
trafikeras av en variation av fordon från personbilar till tung trafik och sedan vet vi faktiskt inte 
i vilken omfattning som hastighetsbestämmelserna faktiskt efterlevs. Det skulle med enkla 
lösningar kunna åtgärda de mest akuta bristerna genom att minska hastigheten vid infarten till 
Kyrksten genom exempelvis farthinder och bredda vägen och bygga en trottoar för att öka 
trafiksäkerheten längs med väg 607. Det kan också bidra till att säkerheten för barn och unga 
som åker kollektivt med buss får en ökad säkerhet för det är en brist idag och måste som det 
står tidigare lösas omgående. 

Trafiksituationen inom planområdet hänger också ihop med hur parkering löses. Det är viktigt 
att ha med sig hur trafiksäkerheten för barn och unga ska lösas även vid hämtning och lämning 
vid skolan samt vid olika aktiviteter inom idrottsområdet. En lösning kan vara att ha en 
enkelriktad väg som går runt parkering och därmed styra trafiken för en ökad trafiksäkerhet. 
Parkering för den som arbetar vid skolan kan byggas separat precis invid den enkelriktade 
parkering för hämtning och lämning. 
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Jämlikhet och jämställdhet 

Jämlikhet syftar till alla individers lika värde. Alla människor ska ha lika rättigheter och 
skyldigheter inför lagen. Det går också att prata om ekonomisk och social jämlikhet. Inom 
samhällsplanering går det till exempel att påverka den sociala jämlikheten genom att skapa 
likvärdiga möjligheter till att röra sig i det offentliga rummet (exempelvis att färdas mellan 
olika platser) öka tillgången till bostäder samt en blandning av bostäder inom olika 
bostadsområden, ökad funktionsblandning samt öka och utveckla delaktigheten för människor 
i utvecklingen av en ort. 

Begreppet jämlikhet gör ingen skillnad på vilka individer som åsyftas (alla människor ska ha 
lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariaton, sexuell läggning eller 
ålder). Jämställdhet däremot syftar på att det ska finnas samma möjligheter oavsett kön. 
Jämställdhet och jämlikhet är två begrepp som ofta går in i varandra, inte minst för att ett 
ojämställt samhälle också i vissa aspekter tenderar att vara ojämlikt.  

Analys 

Aktuellt planområde ligger i den södra delen av Kyrksten tätort, precis vid infarten till orten, 
vilket gör det möjligt för människor att nå planområdet med olika transportsätt som bil, buss 
och gång eller cykel. Det finns goda möjligheter att vara fysiskt aktiv och ha en aktiv fritid med 
det stora idrottsområde som finns inom planområdet. Idrottsområdet kan användas året runt 
vilket är positivt. Det kan också i framtiden skapa möjligheter till att utveckla idrottsområdet 
med olika idrotter. 

Trygghetsaspekterna finns analyserade under rubriken ”Trygghet” ovan. 

I och med att planförslaget handlar om att upprätta en detaljplan för en ny skola i Kyrksten går 
det inte att påverka en ökning av bostäder eller en blandning av dessa. Dock kan det skapa 
förutsättningar för utveckling av Kyrksten som ort i framtiden när det kommer finnas en 
grundskola vilket ofta ses som attraktivt för människor när de ska välja ort att bo på.   

Delaktighet och inflytande 

Delaktighet, gemenskap, solidaritet och tillit till både samhället och andra människor är viktigt 
för individens välmående. Miljöer och offentliga platser som syftar till minskad isolering, 
minskad ensamhet och ökad trygghet för alla är viktiga liksom delaktighet i beslutsfattande. 
Platser ska både i planering och i den slutgiltiga utformningen möjliggöra för möten och 
samvaro. Samspel i orten handlar om att ha möjlighet att tryggt kunna både påverka sin 
omgivning och ta del av samhällslivet. Det kan handla om att kunna sätta sin prägel på 
omgivningen, kunna odla i närområdet, ha plats för spontana aktiviteter samt även känna att 
man har möjlighet att påverka större förändringar såsom nya detaljplaner. 
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Analys 

Människor som berörs av detaljplanen är främst personal som arbetar på skolan och barn som 
går där. Även föräldrar till barnen. Vidare är det de som nyttjar idrottsområdet samt boende i 
närområdet. 

Detaljplanen kommer skickas ut på samråd och granskning till dem som på olika sätt påverkas 
av detaljplanen. Dessa kommer ges möjlighet att yttra sig över planförslaget. Detaljplanen 
kommer också att finnas tillgänglig för övriga som är intresserad av planförslaget, både på 
kommunens hemsida samt vid vald plats i Kyrksten. 

Hälsa och gröna miljöer 

Grönska har positiva hälsoeffekter. Närhet till grön- och naturområden stimulerar till ökad 
fysisk aktivitet och tid som spenderas utomhus. Även mindre ytor, som till exempel en nära 
belägen skogsdunge, kan ha positiva effekter. Den gröna, täta och sammanhållna orten 
underlättar för aktiv transport till skola, arbete och vardagliga målpunkter. Sammanhängande 
partier av grön- och naturområden utan barriärer underlättar för promenader och joggingturer.  

Att vi regelbundet rör på oss kan förebygga sjukdomar och även minska psykisk ohälsa. Till 
fysisk aktivitet hör både motion, lek, aktiv transport med mera. Även måttlig fysisk aktivitet är 
hälsofrämjande. Ett kvalitativt och varierat utbud av platser för aktivitet ska kunna nås inom en 
ort. Förutsättningar för att i vardagen kunna transportera sig aktivt ska vara möjligt för alla, 
oavsett var i kommunen du bor. 

En god folkhälsa handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen. Oberoende av ålder, kön, bostadsort, etnisk tillhörighet, språk, 
social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionsvariationer ska alla människor 
få de bästa förutsättningarna för att kunna uppnå bästa möjliga psykiska och fysiska hälsa. 

Analys 

Inom planområdets norra och västra del finns ett större idrottsområde som fortsatt kommer 
finnas kvar i samband med detaljplanens genomförande. Idrottsområdet nyttjas av människor i 
alla åldrar. Det finns både fotbollsplaner och en ishockeyrink som gör området användbart och 
bjuder in till olika typer av idrott och spontan lek både sommar och vinter.  

Cirka 400 meter öster om planområdet vid sjön Alkvettern finns en badplats som människor 
både på orten och besökande kan nyttja. 

Det som saknas i Kyrksten skulle vara ett elljusspår och bättre promenadstråk för att öka 
folkhälsan på orten ytterligare men är inget som behöver åtgärdas omgående utan kan finnas 
med i planeringen och utveckling av orten i framtiden. 

Trafiksäkerheten är som beskrivits ovan, det som kan påverka i vilken grad människor är aktiva 
på sin fritid och i vardagen, se resultatet under barnperspektivet och trygghet. 
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Kommunstyrelsens kommentarer  
 
Kommunen har under 2021 arbetat för att vara en bra och attraktiv serviceorganisation, 
som är till för att serva våra medlemmar, det vill säga våra invånare, företag och 
föreningar. 
 

Under 2021 har coronapandemin skapat problem och inget har varit som vanligt. 
Samhället har i omgångar fått ställa om efter de olika restriktioner som har gällt. Vår 
gemensamma svenska sjukvård har i omgångar varit hårt belastad. Vi måste se dessa 
medarbetare inom vården och alla andra serviceyrken, som har fortsatt sitt otroliga 
arbete med att serva och ta hand om oss alla medborgare i Sverige och i Storfors 
kommun, som hjältar. Vi kan konstatera att Storfors har klarat sig lindrigt undan i 
jämförelse med många andra kommuner. Detta beror troligen till stor del på att våra 
invånare och vår personal har följt folkhälsomyndighetens och Smittskydd Värmlands 
rekommendationer. 
 

Trots pandemin så har kommunen under 2021 fortsatt sitt aktiva arbete med att vara en 
attraktiv kommun. Vi kan konstatera att vårt långsiktiga arbete med ”regionens bästa 
skola” fortsätter att ge utdelning. Vår satsning på pedagoger och övrig personal inom 
skolan är några av byggstenarna. Vi fortsätter satsningen på ”regionens bästa skola” 
genom fullmäktigebeslutet om att bygga Kyrkstens skola. En ny landsbygdsskola som 
pedagoger och elever har deltagit i utformningen av. 
 

Vi måste fortsätta arbetet med att marknadsföra kommunen som en bra kommun att 
verka och bo i. Befolkningsfrågan är en av de frågor som vi under de kommande åren 
måste fortsätta att prioritera. Kommunstyrelsen har beslutat att sätta igång ett 
övergripande inflyttningsarbete vilket är påbörjat. I marknadsföringen av kommunen är 
skolan en viktig del men vi ska även intensifiera arbetet med att skapa regionens bästa 
folkhälsokommun. Vi ska också fortsätta satsningen på kultur- och fritidslivet för att 
skapa en attraktiv boendekommun. En betydelsefull pusselbit blir det nya sport- och 
aktivitetscenter som Storfors Idrottsallians har beslutat att bygga och de cykelleder som 
planeras i samverkan med Biking Värmland. Andra delar som bör lyftas fram är attraktivt 
boende, Bergslagskanalen samt rena och snygga samhällen. 
 
På grund av pandemin har våra fina traditioner Idrottsgalan och Centrumfesten fått 
ställas in de senaste två åren. Men så snart vi kan, så kör vi igen tillsammans med 
föreningslivet och kommunens företagare. 
 
Kommunens långsiktiga ekonomiska mål är att ha en god ekonomisk hushållning. Där är 
ambitionen bland annat att uppnå en resultatnivå på minst två procent av summan av 
skatteintäkterna och statsbidragen (plus-minus en procent). 
 
Processen för ett bättre näringslivsklimat tog fart och ökade så snart pandemin tillät. 
Dock kan vi konstatera att vår vision att vara en mycket företagsvänlig kommun fick sig 
en rejäl törn när några valde att överklaga vår satsning på nya industrietableringar. 
 
  

623



S i d a  | 3 

 

Kommunens arbete med folkhälsa har varit uppskattat av deltagarna. Vi kan konstatera 
att vi fortfarande har ungefär lika många äldre invånare i kommunen, men samtidigt har 
vårdbehovet varit lågt under 2021. Troligen är ett stort bidrag till detta vårt aktiva 
förebyggande arbete med folkhälsa. Det kan också bero på att Storfors kommun inte har 
några köer till kommunens särskilda boenden, vilket ger en trygghet i att när man 
behöver en plats så finns det. Kommunens totala sjukfrånvaro har ett lågt medelvärde, 
men den positiva minskade trenden har stannat av något under året. Vi fortsätter och 
intensifierar vårt arbete mot en låg sjukfrånvaro. 
 
2021 har varit ett ansträngt ekonomiskt år. Kommunen gjorde under verksamhetsåret 
ett positivt resultat på 9,031 miljoner kronor. Detta resultat täcker till stor del det 
negativa resultatet från 2019 vilket är en skuld som kommunen skall återställa senast 
under 2022. Resultatet för våra verksamheter blev dock mycket sämre än vad som var 
budgeterat. Några av våra verksamheter har i stort sett följt sin budgetram, andra har 
gjort minusresultat men har under året arbetat för att begränsa dessa till ett minimum. 
Yttre påverkan som kommunen inte själv rår över har också bidragit till det totala 
resultatet. Sveriges regering har gett extra stadsbidrag under året för att täcka våra 
extrakostnader på grund av pandemiläget. Kommunen har aktivt arbetat under 2021 för 
att minska förlusterna. Arbetet kommer att fortgå under 2022 så långt som möjligt, och 
måste intensifieras så att vi står rustade inför framtida utmaningar. 
 

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB, Storfors kommuns och Karlskoga energi och 
miljös gemensamma avfallsbolag, har fortsatt att utveckla sin verksamhet under det 
gångna året. Samarbetet mellan Storfors och Karlskoga kommuner med vår 
gemensamma myndighetsnämnd och inköpssamverkan har fungerat väl. 
 

Kommunen kommer fortsätta arbeta för att utöka samarbetet med andra kommuner 
och aktörer vilket på sikt kommer att minska kommunens kostnader, säkerställa 
kompetens och minska kommunens sårbarhet. Detta, tillsammans med kommunens 
arbete för ett långsiktigt positivt resultat, är god ekonomisk hushållning av kommunens 
resurser. 
 

Näringslivsfrågor, befolkningsutveckling, kollektivtrafik, infrastruktur samt kultur- och 
fritidsfrågor kommer fortsatt att vara prioriterade områden för kommunstyrelsen. 
 

Stiftelsen Björkåsen fortsätter sitt långsiktiga strategiska arbete med att renovera sitt 
lägenhetsbestånd enligt yttre och inre underhållsplaner. Stiftelsen har under 2021 utfört 
sin verksamhet i egen regi. 
 
För Kommunstyrelsen  
Hans Jildesten 
Ordförande 
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Vad är en årsredovisning 
Kommunens årsredovisning beskriver och ska informera om det gångna årets 
verksamheter och dess ekonomiska utfall, samt hur kommunfullmäktiges mål har 
uppnåtts. Årsredovisningen redovisar verksamhetens utfall, finansiering och den 
ekonomiska ställningen vid årets slut. Årsredovisningen innehåller också en 
sammanställning av de olika forum för samverkan som Storfors kommun är involverad i. 
Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna en bra service och samtidigt använda 
de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. Senast i mars/april året efter 
redovisningsåret ska årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige för beslut. 
 

Innehållsförteckning     
Kommunstyrelsens kommentarer............................................................................. 2 
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Demografi  
Befolkningen i kommunen minskade under 2021 med 75 personer, beräknat från 1 
november 2020 som är det datum som gäller för skatteintäkterna. Skatteintäkterna 
beräknas på antalet folkbokförda invånare den 1 november året före intäktsåret.  
I nedanstående tabell räknas befolkningsmängden istället per 31 december och skiljer 
sig därmed mot beräkningar baserade på 1 november. Under en tio-årsperiod har 
Storfors kommun i snitt tappat 20 invånare per år, vilket motsvarar ett snitt på cirka 0,5 
procent per år. Kommunen har sedan mer än tio år tillbaka ett negativt födelsenetto 
vilket innebär att det avlider fler än vad som föds.  
 
Statistik kalenderår 2012-2021  

 

 

Förvaltningsberättelse 
I denna förvaltningsberättelse lämnar Storfors kommun information om förvaltningen av 
kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och RKR R15 Förvaltningsberättelse. 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Den kommunala koncernen redovisade ett negativt resultat av 2 959 tkr för 
verksamhetsår 2021. Detta resultat innehåller för kommunens del en vinst med 9 031 
tkr och för koncernbolagen förlust. Under den senaste femårsperioden har resultatet 
varierat.  
Trenden för verksamhetens intäkter har varit sjunkande under femårsperioden. 
Intäkterna är högre 2021 än 2020 men om man tar hänsyn till att covid-bidrag ligger 
bland intäkterna, så fortsätter ändå den nedåtgående trenden.  
Kostnaderna ligger de tre första åren i femårsperioden relativt konstanta, 2020 sjönk 
verksamhetens kostnader för att under 2021 åter vända uppåt. Skatteintäkterna har 
under femårsperioden varierat mellan 244 mnkr i periodens början till 273 mnkr år 
2021.  Koncernens kostnader ökade år 2021 med 11,5 mnkr, detta kan till största delen 
förklaras med den nedskrivning som skett i Stiftelsen Björkåsen.  
På plussidan finns de ersättningar för merkostnader för pandemin som avsåg 2020 men 
som intäktsförts under 2021, denna ersättning uppgår till 2,7 mnkr.  
Om man tar hänsyn till dessa två faktorer är resultatbilden för koncernen i stort sett 
oförändrad mot förra året. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 11,5 
mnkr jämfört med föregående år.  
Koncernens soliditet fortsätter att minska och ligger nu på 13 procent, detta beroende 
på årets negativa koncernresultat. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser med 
löneskatt är -16,3% för koncernen. Nettoinvesteringarna har varit låga under 2021 och 

År 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Födda 35 31 34 37 39 32 28 41 39 42

Avlidna -40 -44 -38 -45 -45 -54 -58 -63 -48 -58

Inflyttade 246 275 312 267 288 262 280 176 186 223

Utflyttade -301 -286 -349 -324 -311 -358 -417 -298 -300 -351

Invandrade 18 14 37 43 93 149 102 128 123 85

utvandrade -17 -5 4 10 -6 -23 -15 -9 -19 -9

Justering 18 0 0 -3 19 6 6 0 0 0

Summa förändring -60 -24 -41 -68 77 14 -74 -25 -19 -68

Total befolkning 3948 3990 4014 4055 4123 4046 4032 4106 4131 4150
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självfinansieringsgraden har blivit hög eftersom kassaflödet från den löpande 
verksamheten varit hög.  
AB Storfors Mark- och Industrifastigheter har sålt sin fastighet under året.  
 
En femårsöversikt över kommunkoncernens nyckeltal visar utvecklingen över tid. 
 

 
 
Kommunens invånarantal sjunker över tid och har under 2021 minskat med 75 personer. 
Invånarantalet uppgick den 1 november 2021 till 3932 personer, vilket leder till 
minskade skatteintäkter för kommunen då skatteintäkterna baseras på invånarantalet 
per 1 november året innan. Kommunen gjorde under verksamhetsåret ett positivt 
resultat av 9 mnkr främst beroende på ökade skatteintäkter som är 10,7 mnkr högre än 
förra året samt de stödåtgärder från staten på grund av pandemin som avser 2020 och 
intäktfördes 2021, samt ökade generella statsbidrag.  
Beloppet för pandemibidrag som avser 2020 uppgår till 2,7 mnkr. En jämförelsestörande 
post är nedskrivningen av värdet på andelarna i AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter med 2,7 mnkr. Verksamhetens nettokostnad är 2 mnkr högre jämfört 
med föregående år. Soliditeten för kommunen har ökat med tre procentenheter sedan 
förra året, skuldsättningsgraden har minskat med 2,5 procentenheter mot förra året. 

NYCKELTAL FÖR DEN KOMMUNALA KONCERNEN

2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter tkr 84 110 83 586 97 334 108 512 112 047

Verksamhetens kostnader tkr -359 661 -344 109 -358 827 -357 559 -357 167

Skatteintäkter, Gen. statsbidrag mm tkr 272 592 261 141 247 187 249 471 243 633

Årets resultat tkr -2 959 618 -14 306 423 -1 486

Soliditet % 12,0% 13,0% 13,3% 16,9% 17,3%

Soliditet inkl. tot. Pensionsförpl. % -16,3% -16,0% -17,6% -12,5% -15,0%

Investeringar (netto) tkr 6 288 13 859 20 247 9 087 15 894

Självfinansieringsgrad ggr 6,9 2,3 -1,2 1,8 1,7

Långfristig låneskuld tkr 183 298 208 227 208 725 206 648 197 215

Antal årsanställda 31/12 321 332 335* 359* 342*
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KOMMUNENS EKONOMISKA NYCKELTAL

Grunduppgifter Enhet 2021 2020 2019 2018 2017

Folkmängd 1/11* antal 3 932 4 007 4 006 4 081 4 090

Årlig förändring av antal invånare antal -75 1 -75 -9 61

Kommunal utdebitering kr 22,70 22,70 22,02 22,50 22,50

Landsting/region kr 11,68 11,68 11,68 11,20 11,20

Kyrko- och begravningsavgift kr 1,60 1,59 1,59 1,55 1,55

Personal

Personalkostnader exkl PO mnkr 139,5 143,9 146,9 144,6 145,6

Årsarbetare 31/12 antal 312 324 335 359 342

Snitt personalkostnader kr 446 725 444 247 438 507 402 702 425 734

Resultat

Verksamhetens nettokostnader mnkr -262,0 -260,6 -261,2 -249,8 -243,0

per invånare tkr -66,6 -65,0 -65,2 -61,2 -59,4

Skatteintäkter, Gen. statsbidrag mm mnkr 272,6 261,7 247,5 249,4 244,2

per invånare tkr 69,3 65,3 61,7 61,5 59,7

Verksamhetens nettokostnader i %

av totala skatteintäkter och 

statsbidrag % 96% 100% 106% 100% 100%

Finansnetto tkr -1 522 560 729 736 127

Årets resultat tkr 9 031 1 615 -12 985 334 1 256

Investeringar

Nettoinvesteringar mnkr -2,7 -2,4 13,1 9,4 15,8

Övriga ekonomiska nyckeltal

Balansomslutning mnkr 236,2 222,1 210,3 237,2 225,4

per invånare tkr 60,1 55,4 52,5 58,1 55,1

Totala skulder och 

pensionsavsättningar mnkr 182,4 177,4 167,2 178,8 167,4

per invånare tkr 46,4 44,3 41,7 43,8 40,9

Eget kapital mnkr 53,8 44,8 43,1 58,4 58,0

per invånare tkr 13,7 11,2 10,7 14,4 14,2

Soliditet före pensionsåtagande 1998 % 23% 20% 20% 25% 26%

Rörelsekapital mnkr 1,5 -17,9 -23,2 -3,4 -16,2

Likvida medel mnkr 30,7 18,4 3,8 28,3 15,5

Balanslikviditet ggr 1,0 0,7 0,5 0,9 0,7

Borgensåtagande mnkr 224,6 217,3 205,8 208,2 152,1

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt mnkr 95,4 96,9 101,3 103,3 109,7

Summa ansvarsförbindelser mnkr 320,0 314,2 307,1 311,5 261,9

per invånare tkr 81,4 78,4 76,4 76,3 64,0

Övriga finansiella nyckeltal

Långfristig låneskuld i % av 

anläggningstillgångar % 55,0% 53,6% 52,9% 53,8% 55,1%

Skuldsättningsgrad % 77,3% 79,8% 79,5% 75,4% 74,3%

* Underlag för skatteintäkter året efter
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Definition av nyckeltal: 
Soliditet  Eget kapital dividerat med totalt kapital 
Soliditet inkl. pens.förpl. Eget kapital adderat med ansvarsförbindelsen för 

pensioner inklusive löneskatt, dividerat med totalt kapital. 
Investeringar (netto) Bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp 

som finansierats med offentliga bidrag. 
Nettoinvesteringar Årets förvärv av materiella anläggningstillgångar minskat 

med årets av- och nedskrivningar. 
Självfinansieringsgrad Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med 

nettoinvesteringar. 
Rörelsekapital  Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. 
Balanslikviditet Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. 
Skuldsättningsgrad Dividerat skulder med totalt kapital. 

Den kommunala koncernen  
Den kommunala koncernen består av kommunens organisation, den allmännyttiga 
bostadsstiftelsen Stiftelsen Björkåsen samt det helägda bolaget AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter. 
 
Den politiska organisationen består av en nämnd (kommunstyrelsen) med två utskott; 
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) samt kommunstyrelsens individutskott (KSIU).  
 
Storfors kommun samäger även Renhållningsbolaget i Mellansverige AB tillsammans 
med Karlskoga energi och miljö, KEMAB. Bolaget sköter avfallshämtningen i Karlskoga 
och Storfors kommuner. 
 
Storfors ingår i tre olika kommunalförbund; Värmlands läns vårdförbund, Värmlands läns 
kalkningsförbund samt Bergslagens Räddningstjänst. Storfors kommun har också, liksom 
övriga kommuner i länet, tecknat ett samverkansavtal med Region Värmland. Regionen 
ansvarar för utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och sjukvård, tandvård, 
kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, jämställdhet, 
kompetensförsörjning och kultur samt för fem folkhögskolor i länet. 
 
Kommunen har också del i fem gemensamma nämnder tillsammans med olika 
kommuner i länet och närområdet; Tillväxt- och tillsynsnämnden, Östra Värmlands 
Överförmyndarnämnd, Administrativa nämnden (löneadministration), Drift- och 
servicenämnden samt Hjälpmedelsnämnden. I slutet av året beslutade KSAU att föreslå 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ansöka om medlemskap i kost och 
servicenämnden, Region Värmland, från och med 2022-03-01. Detta för att möjliggöra 
samverkan avseende matlådor. 
 
Storfors kommun är, liksom 96 procent av Sveriges kommuner och regioner, medlem i 
Kommuninvest, som består av två delar; Kommuninvest ekonomisk förening äger 
aktiebolaget Kommuninvest i Sverige AB, som erbjuder krediter och finansiell 
expertis. Kommuninvest finansierar de svenska lokala och regionala sektorernas 
utveckling och investeringar med målet ett gott och hållbart samhälle.  
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Befolkningsutveckling 
Storfors kommun har en vikande befolkningsutveckling med en hög andel äldre. Detta 
får effekter på framtida skatteintäkter, då dessa baseras på invånarantal.  
Befolkningsutvecklingen över tid presenteras i diagram nedan. 

 

 

Arbetsmarknad 
Läget på arbetsmarknaden har lättat under året och arbetslösheten har under året 
sjunkit med två procentenheter. Det höga läget i början av året är delvis orsakat av 
pandemin. 

 
Tabell över arbetslösheten i Storfors under 2021. Anges i procent. Källa: Arbetsförmedlingen. 
 

Bostadsmarknad 

Storfors kommun har ett utbud av hyreslägenheter genom Stiftelsen Björkåsen och via 
ett antal privata uthyrare. I Storfors finns ingen brist på boende för tillfället. En lokal 
bostadsförsörjningsplan finns framtagen och beslutad politiskt.  

Betydande avtal och regelförändringar 
Inga lagstiftningsförändringar, förändringar i huvudmannaskap eller liknande som i hög 

grad påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar har genomförts. 
 

jan  feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 

10,7     10,8 10,6 10,1 9,3 9,4 9,2 8,6 8,4 8,1 8,4 8,7 
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Utbildning 

Storfors Kommun har en av Sveriges bästa skolor och ligger bra till vid de flesta 
undersökningar av skolans kvalitativa värden. Det finns inget kommunalt gymnasium i 
kommunen men det finns privata Lundsbergs skola som erbjuder tre teoretiska 
program.  

Vård och omsorg 
Storfors kommun har en ambition att ha Sveriges bästa särskilda boenden. Under året 
har båda särskilda boendena, Sjögläntan och Humlegården, varit i drift. Humlegården 
har under året ökat sin beläggning. 

Riskanalys 

Risk Beskrivning Organisatorisk 
enhet 

Hantering av risk 

Omvärldsrisk    
Brist på 
arbetskraft 

Kommunen har brist 
på personal som bor 
inom kommunen, 
vilket gör att såväl 
kommunkoncernen 
som privata företag 
har svårt att 
rekrytera. Särskilt 
svårt är att rekrytera 
vikarier. 

Kommun-
koncernen 

Kommunen ligger 
centralt beläget med kort 
avstånd till centralorter i 
andra kommuner och har 
hög inpendling. Ett 
fortsatt arbete med att 
vara en attraktiv 
arbetsgivare är viktigt för 
att locka till pendling. 
Arbete pågår 
kontinuerligt för att locka 
in nya timvikarier i 
verksamheterna. 

Åldrande 
befolkning 

Ökat tryck på 
omsorgs-
verksamheten 

Kommunen Med två äldreboenden 
finns plats för den 
ökande äldre 
befolkningen. 
Effektivisering och 
utveckling inom 
hemtjänst för att möta 
det ökade trycket av 
biståndsbedömda 
insatser. 

Verksamhetsrisk    

Åldrande 
anläggningar 
och fastigheter 

Kartläggning av 
problemområden 

Kommunen  
och Stiftelsen 
Björkåsen 

Årlig uppdatering av 
underhålls- och 
investeringsplaner. 
Översyn av behov av 
fastighetsunderhåll. 
Revidering av avyttrings- 
och rivningsplan. 

Finansiell risk    

Ränterisk Hög skuldsättning, 
betydande 
kostnadseffekter vid 
ökad räntenivå. 

Kommun-
koncernen 

Fortsatt bunden ränta för 
procentuell andel av lån. 
Strategi med 
diversifierade 

632



S i d a  | 12 

 

förfallodatum på lån. Den 
ökade likviditeten ger 
utrymme för 
amorteringar och 
minskat behov av nya lån 
för modesta 
investeringsbelopp. 

Kredit- och 
likviditetsrisk 

Likviditetsbehov Kommun-
koncernen 

Fortsatt stort 
kvarvarande utrymme på 
checkkrediter. Totalt för 
koncernen har 
likviditeten ökat kraftigt 
under året. 

Omvärldsrisk 

En risk för hela kommunkoncernen är tillgången till personal med rätt kompetens. 
Storfors kommun inklusive kommunkoncernen har under lång tid arbetat för att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Detta för att stimulera till inpendling från andra kommuner som 
kan lösa tillgången på arbetskraft med rätt kompetens. Tillgången på vikarier är också en 
risk, svårigheter att bemanna arbetspassen har funnits under pandemin. En stor 
arbetsinsats har gjorts för att behålla och utöka den stab av timanställda som finns inom 
kommunen. En annan risk är den åldrande befolkningen som kommer att utgöra tryck 
på de kommunala verksamheterna inom vård och omsorg. Beredskap finns för utökat 
behov av plats på särskilt boende, då inte alla platser är belagda i boendena. 
Effektivisering pågår i hemtjänsten för att skapa utrymme för ökade behov av 
biståndsbedömd omsorg. 

Verksamhetsrisk 
En risk för verksamheterna inom kommunen och Stiftelsen Björkåsen är ett åldrande 
fastighetsbestånd. Inom kommunen är det främst en äldre fastighet som inrymmer 
vattenverk och en annan äldre fastighet som inrymmer en skola i Bjurtjärnsområdet som 
är de enheter som har stora underhållsbehov. Beslut har under året fattats att ersätta 
skolan i Bjurtjärn med en skola i Kyrksten. Utrymme finns i investeringsbudgeten för 
projektering av ett nytt vattenverk. 
För Stiftelsen Björkåsen är renoveringsbehovet stort vad gäller inre underhåll av 
fastigheterna. En plan för underhåll är utarbetad. 

Finansiell risk 
Hela kommunkoncernen har en hög skuldsättningsgrad och är därmed känslig för 
förändringar i ränteläget. Koncernens lån är placerade i Kommuninvest ekonomisk 
förening, som ägs av kommuner och regioner i Sverige, och därmed hålls en lägre 
räntenivå än om lånen skulle vara placerade på öppna marknaden. En borgensavgift tas 
ut från kommunen till koncernbolagen för att uppväga konkurrens med den fria 
marknaden. Förhållandet mellan bundna och rörliga lån kommer att bibehållas och vid 
omsättning av lån tillses att en diversifiering av förfallodagar finns för att minimera 
ränterisken. Det finns också en likviditetsrisk inom kommunkoncernen, denna har 
minimerats genom att hålla ett stort utrymme för checkkredit. Likviditetsnivån har höjts 
under året och skapat ett utrymme för att amortera på lånen, behov för upptagning av 
nya lån för investeringar fram till anskaffandet av ny skola i Kyrksten bedöms som 
mycket lågt. Det är dock av största vikt att ett positivt kassaflöde fortsätter även 
framöver. 
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Pensionsförpliktelser 

Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande som uppgår till 29,5 (24,1) mnkr 
inklusive löneskatt som redovisas i not 16. Pensionsförpliktelsen redovisas i den s.k. 
blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 
Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 95,4 (96,9) mnkr 
inklusive löneskatt. Se även tabell under ansvarsförbindelser nedan. 

Ansvarsförbindelser  
Kommunen har borgensåtaganden till ett sammanlagt belopp av 224 631 (217 310) tkr. 
Borgensförbindelserna gäller de två koncernbolagen Stiftelsen Björkåsen 100 221 (92 
850) tkr samt AB Storfors Mark- och Industrifastigheter 7 800 (7 800) tkr. Men även 
Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Storfors, 114 057 (115 604) tkr, som 
äger fastigheterna där kommunen har SäBo-verksamhet. Kommunen borgar också för 
Egna hem 53 (56) tkr. Se uppgifter i tabell nedan. I tabellen redovisas också 
pensionsförpliktelser inkl. löneskatt. 
 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Storfors Mark- och industrifastigheter har under en längre tid haft problem med 
lönsamheten och sålde av den anledningen bolagets enda fastighet, Lungsund 1:105 
under hösten, efter det att kommunfullmäktige fattat beslut i frågan under sommaren. 
För att reglera kvarvarande skulder har kommunfullmäktige även beslutat om en 
ändring i bolagsordningen för att möjliggöra sänkning av aktiekapitalet samt att ge ett 
aktieägartillskott. 
 
Även under 2021 har den kommunala organisationen påtagligt påverkats av pandemin 
där det i betydande delar av verksamheten varit ett stort merarbete för personalen att 
hantera och planera för att verksamheterna skulle påverkas i minsta möjliga mån. Även 
krisledningsstaben har varit aktiv stor del av året för att bevaka och stödja effekten av 
de problemställningar som uppstått i pandemins tecken. 
 
Strax före årsskiftet togs första spadtaget på en sport- och aktivitetshall i Storfors. Hallen 
byggs inte i kommunal regi utan via Idrottsalliansen men kommunen har varit behjälplig 
med framtagande av en detaljplan som möjliggör byggrätten för hallen, ett 
borgensåtagande för att säkerställa att Idrottsalliansen medges lån samt en i 
sammanhanget mindre medfinansiering. 
 
Kvarnvägen återinvigdes under hösten efter att detaljplanen gjorts om för att medge 
detta och att vägen restaurerats. Kvarnvägen utgör numera en viktig länk för såväl gång- 
och cykeltrafikanter och bilister men i synnerhet ger detta den tunga trafiken en mer 
lämplig genomfart genom Storfors. 
 

Ansvarsförbindelser (Storfors kommun) tkr 2021 2020 2019 2018 2017

Borgensåtagande

Stiftelsen Björkåsen 100 221 92 850 97 975 101 295 102 254

Inlandståget 2 500

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

Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i  Storfors 114 057 115 604 99 000 99 000 42 000

Bjurtjärn fiber Ekonomisk förening - 1 000 1 000

Egna hem 53 56 58 71 93

Summa borgensåtagande 224 631 217 310 205 833 208 166 152 147

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt 95 407 96 903 101 318 103 289 109 718
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Storfors kommun utsågs under året till att bli en av de kommuner som möjliggörs stöd 
via Kommundelegationen. Kommundelegationen kan ge finansiering för att möjliggöra 
kortare men kostsamma insatser eller omställningar som långsiktigt kan leda till att 
kommunen får ett lägre kostnadsläge. Arbetet med framtagande av ansökan pågår och 
ska lämnas in senast 31/3 2022. 
 
Kommunfullmäktige har under året tagit två beslut som är av väsentlig betydelse men 
som har överklagats till förvaltningsrätten. Inget av dem har ännu nått avgörande och 
har således inte heller vunnit laga kraft. Besluten avser byggnation av en ny F-6 skola 
med integrerad förskola i Kyrksten och försäljning inklusive iordningställande av mark till 
ett företag som vill etablera en landbaserad fiskodling. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Vision Storfors 2030 är sedan några år tillbaka beslutad av kommunfullmäktige. Visionen 
är kommunens ledstjärna. Gällande övergripande mål så antog kommunfullmäktige ett 
antal mål under slutet av 2020. Varje enhet har sedan, utifrån fullmäktiges mål, tagit 
fram sin egen verksamhetsplan och mål som sedan kopplas till respektive 
verksamhetsblock och då tillika utgör grunden för kommunstyrelsens mål. 
 
Budgetarbetet sker genom bestämda möten, budgetberedningsmöten och som leds av 
kommunstyrelsens ordförande. Chefer med budget- och resultatansvar deltar till viss del 
i processen. Efter budgetberedningen processas och beslutas sedan budgeten i 
kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige.  
 
Kommunens investeringsplan antas i kommunfullmäktige. Dialog förs inom 
verksamhetsblocken gällande vilka investeringsbehov som finns de kommande åren.  
 
Kommunen har nära samverkan med Karlskoga kommun gällande upphandling och 
inköp. Genom samverkan minimeras den interna sårbarheten och kommunen kan 
använda ett brett spektra av kompetens. Enheten för upphandling är placerad i 
Karlskoga kommun. Inköp finns med i internkontrollplanen och följs upp.  
 
Lokalförsörjningsplanen är sedan tidigare processad och politiskt beslutad. Planen skall 
användas som ett strategiskt styrdokument i det löpande arbetet med lokalförsörjning.  

 
Internkontrollplan tas årligen fram och beslutas och rapporteras politiskt.  
Kontrollmomenten diskuteras inom ledningsgruppen innan de lyfts för politiskt beslut. 
Kontrollmoment utförs löpande inom organisationen och sammanställs i en årlig 
rapport.  
 
Gällande kompetensutveckling sker detta löpande genom att medarbetare och chef 
lyfter frågan under APT och via medarbetarsamtal. Idag erbjuds allt mer 
kompetensutveckling via digitala lösningar. I kommunen har vi som ambition att löpande 
skickliggöra varandra (kollegial och ömsesidig utveckling).  
 
Gällande kompetensförsörjning så är detta en stor utmaning för mindre kommuner, så 
även för Storfors. Det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare, att medarbetare 
känner glädje att gå till jobbet, har tydliga mål att jobba efter samt att kunna utvecklas. 
Stor andel av personalen pendlar in till Storfors. I ledningsgruppen och inom chefsleden 
bor majoriteten i någon av grannkommunerna. Någon specifik och övergripande 
kompetensförsörjningsplan finns inte framtagen.  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Visionen antogs av kommunfullmäktige i december 2017 och är fortfarande kommunens 
styrande och ledande dokument.  
Visionen står stadigt på värdegrundens fyra ben;  
Gemenskap – Trygghet – Stolthet – Närhet.  
 
Framtidsbilden visar Storfors som den välkomnande och trygga kommunen med närhet 
till mycket. Vi som bor, lever och verkar här bidrar till att samhället är tryggt för alla. Vi 
är stolta över att bo i Storfors där det är bra att växa upp och bo under hela livet. 
Sjönära boende, ren luft och ett lugn som skapar trygghet och trivsel lockar till 
inflyttning. Viktiga faktorer är även Sveriges bästa skolor, det aktiva kultur- och 
idrottslivet, de många mötesplatserna som skapar grogrund för gemenskap, de goda 
kommunikationerna och det utbyggda fibernätet. 
 

Redovisning av kommunfullmäktiges mål  
Storfors kommunfullmäktige har med utgångspunkt i Vision 2030 fastställt 
värdegrunderna Gemenskap, Trygghet, Stolthet och Närhet vilka är fyra strategiska 
inriktningsområden som ska vara vägledande för all verksamhet inom kommunen.   
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om tre strategiområden som kommun 
skall arbeta mot. De tre strategiområdena är; Det goda livet, Den goda 
företagsmiljön och Det livslånga lärandet. För att kommunen skall uppnå och ligga 
kvar på dessa tre strategiområden så förutsätter det en sund ekonomi, en nöjd och 
frisk personal och en god folkhälsa. Vilket i förlängningen leder till en ökad 
inflyttning. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om finansiella mål och riktlinjer, som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunens skatteintäkter och övriga 
intäkter ska kunna finansiera den löpande verksamheten och årets investeringar bör 
kunna finansieras med skatteintäkter och statsbidrag.  

 
Utifrån Storfors kommuns fyra värdegrunder och tre strategiområden fastställer 
kommunfullmäktige tre långsiktiga mål, tio inriktningsmål och tre finansiella mål för 
Storfors kommun. Kommunstyrelsen har under 2021 egna framtagna mål som är 
framtagna via respektive enhet och dess verksamhetsplaner. Planerna anger 
inriktningen för kommunens verksamheter det kommande året/åren.  
Det kommunövergripande utvecklingsarbetet styrs och leds av kommunstyrelsen.  

 

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål 

En trygg och hållbar livsmiljö. Goda möjligheter för företagande. 

 Storfors kommun har anslutit sig till miljööverenskommelsen i samverkan med 
Länsstyrelsen Värmland. Överenskommelsen grundar sig i Agenda 2030. För att 
arbeta mot en trygg och hållbar livsmiljö inriktas miljöarbete mot en giftfri miljö, 
ökad pollinering och på sikt en fossilfri bilpark. Kommunens första elbil 
levererades under året.  

 Samarbetsavtalet med närpolisenheten är förnyat och en trygghetsvandring är 
genomförd för att genomlysa var det kan finnas områden med lägre trygghet 
som behöver åtgärdas.  
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 I SKRs index ”Trygg och säker kommun” placerar sig Storfors på plats 123 av 
Sveriges 290 kommuner vilket är 42 placeringar bättre än året innan.  

 När det gäller näringslivsklimatet klättrade Storfors näst mest i Värmland i 
Svenskt Näringslivs ranking 2021. Från plats 170 till plats 139. I företagarnas 
samlade omdöme klättrade Storfors hela 62 placeringar och kommunen ligger 
nu på plats 92 av Sveriges 290 kommuner i företagarnas samlade omdöme. 

 Under året startade 31 nya företag i Storfors, varav tio med hjälp från 
Nyföretagarcentrum. 

 
Det faktum att kommunen anslutit sig till miljööverenskommelsen och dessutom 
förnyat samarbetsavtalet med närpolisen har säkrat måluppfyllelsen av ”en trygg 
och hållbar livsmiljö”, vilket också visar sig i SKRs ranking ”Trygg och säker 
kommun”. 
 
Goda möjligheter för företagande – och alltså god måluppfyllelse - finns det i 
Storfors med ett aktivt Nyföretagarcentrum och kommunal resurs i form av 
näringslivsutvecklare. Detta visar sig genom att Storfors klättrar i Svenskt Näringslivs 
ranking. 
 

En god ekonomisk hushållning där verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och 

ändamålsenligt samt egenfinansiera merparten av kommande investeringar.  

 Att verksamheten är ändamålsenlig kan ses genom att skolan fortfarande ligger 
bra till i olika mätningar, exempelvis Lärarförbundets ranking (plats 49 i Sverige) 
och på antalet elever som klarar grundskolan (96 % förra läsåret). Storfors har 
även en hög andel utbildade lärare, cirka 90 %, vilket ligger i Sverigetoppen. 

 Kommunen utför inom alla lagstadgade områden den verksamhet som krävs. 

 Kommunen har under året inte upptagit några nya lån. 
 

Målet med god ekonomisk hushållning är ej uppfyllt.  
Bedömningen är att kommunen inte hunnit anpassa verksamheten till ett minskande och 
samtidigt förändrat befolkningsunderlag. Detta är ett högprioriterat område där en ny 
budgetprocess sjösatts med stöd av en ny tjänst för analys och uppföljning. Stort fokus 
ligger framöver på arbetet med ansökan till kommundelegationen för att få en budget i 
balans, samt genom att kommunen går in i arbetet med SKRs prislappsmodell från 2022. 
Målet med kostnadseffektivitet är inte heller uppfyllt eftersom kostnaderna överskrider 
budget. 
Målet ändamålsenlighet är uppfyllt. 
Målet att egenfinansiera merparten av kommande investeringar är detta år uppnått 
eftersom inga nya lån har tagits. 

Samarbeta med andra kommuner för kompetensmässiga och ekonomiska skäl. 

Storfors har en rad gemensamma nämnder med andra kommuner och ett bolag;  
Tillväxt- och tillsynsnämnden tillsammans med Karlskoga kommun. Bygglov och 
tillståndshantering.  
Östra Värmlands Överförmyndarnämnd tillsammans med Kristinehamn och Karlskoga 
kommuner. Rekrytering och administration av gode män och förvaltare. 
Administrativa nämnden. Löneadministration tillsammans med Kristinehamn, Filipstad 
och Karlskoga kommuner. 
Drift- och servicenämnden. Kommunerna i Värmland ingår i en gemensam drifts- och 
servicenämnd, som är en del av Karlstads kommuns organisation. Kommunerna 
samarbetar främst inom IT-området, men även andra områden kan bli aktuella i 
framtiden. 
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Hjälpmedelsnämnden. Storfors kommun ingår tillsammans med Region Värmland och 
länets övriga 15 kommuner för gemensam hjälpmedelshantering. 
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB sköter avfallshämtningen i Karlskoga och 
Storfors kommun sedan 2015. Bolaget är samägt mellan Karlskoga energi och miljö samt 
Storfors kommun 
 
Storfors är också en del i tre olika kommunalförbund  
Värmlands läns vårdförbund. Samtliga kommuner i Värmlands län är medlemmar i 
vårdförbundet som har uppdraget att inom Värmlands län vara huvudman för vissa hem 
för vård eller boende. 
Värmlands läns kalkningsförbund, 14 kommuner i Värmland jobbar tillsammans för att 
uppnå det nationella miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”. Förbundet ska ge 
förutsättningar för biologisk mångfald och uthålligt nyttjande av sjöar och vattendrag. 
Bergslagens Räddningstjänst. Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors, Storfors, Filipstad, 
Hällefors samverkar. Från 2020 har man en gemensam operativ ledningsorganisation för 
räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland 
och Västmanland.  
 
Region Värmland ansvarar för utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och 
sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, jämställdhet, 
kompetensförsörjning och kultur samt för fem av länets sex folkhögskolor. Ett 
samverkansavtal har upprättats mellan Region Värmland och samtliga 
Värmlandskommuner. 
 
Regionalt Yrkesvux i Östra Värmland. Storfors har ett samverkansavtal tillsammans med 
Filipstad och Kristinehamn. Avtalet syftar till att säkerställa ett frisök mellan 
kommunerna vilket innebär att kommunmedborgare har tillgång till de tre 
kommunernas utbildningsutbud. 
 
Finsam. Storfors har ett samverkansavtal med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 
Region Värmland samt Filipstads kommun. Syftet är samverkan kring personer i behov 
av samordnade arbetsmarknadsrehabiliterande insatser. 
 
Eftersom vi fortsätter att ha många samarbeten med andra kommuner, regionen och 
organisationer uppfylls målet. 
 
Summering: Kommunfullmäktiges långsiktiga mål är uppfyllda förutom målet med 
god ekonomisk hushållning och kostnadseffektivitet. 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 

En attraktiv kommun som erbjuder goda boendemöjligheter, bra kommunikationer 

och infrastruktur, en god folkhälsa, ett brett utbud av fritidsaktiviteter samt goda 

förutsättningar för företagande. 

 I Storfors finns ett relativt brett lägenhetsutbud, dock är bostadsrätter mycket 
få. En stor del av boendemöjligheterna finns i villor, både i tätorten och på 
landsbygden. Ett planarbete för tomter för sjönära nybyggnation vid Herrnäset 
är på gång. 

 Det finns relativt täta och snabba kommunikationsmöjligheter med buss mellan 
Filipstad, Storfors och Kristinehamn samt även busskommunikation med 
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Karlskoga. I tätorten har belastning av tung trafik på Lillåsvägen minskat kraftigt 
sedan Kvarnvägen öppnades under året.  

 Utbyggnaden av fibernätet fortgår, även om det skett vissa förseningar. I 
Bjurtjärn är cirka 760 hushåll uppkopplade och nu har IP Only, som tagit över 
nätet från finberföreningen, fått närmare fyra miljoner kronor till förtätning och 
anslutning av 163 byggnader. Av 404 aktuella hushåll i Storfors sydost och väst 
är 215 inkopplade. Övriga beräknas vara anslutna sommaren 2022.  

 En god folkhälsa är prioriterat och kommunens stöttar bland annat 
Idrottsalliansen i bygget av ett nytt sport- och aktivitetscenter. Alla 
högstadieungdomar kan också köpa gymkort till mycket subventionerat pris på 
Gymfabriken. Projektet Aktiv i Storfors har pågått under året med 
rörelsesatsning och rastaktiviteter på skolorna. Alla pedagoger har fått 
utbildning i metoder för att minska stillasittandet bland barn och unga. En dag 
med prova-på-idrott genomfördes i samverkan med RF/SISU och fick till följd att 
deltagande föreningar fick ett kraftigt inflöde av unga i sina verksamheter. 

 Försäkringskassans ohälsotal visar antal utbetalda dagar med ersättning från 
försäkringskassan vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Storfors 
ohälsotal är klart högre än genomsnittet i Värmland med 32,97 dagar per år 
jämfört med länsgenomsnittet på 26,18 dagar. Kvinnor i Storfors ligger mer över 
länsgenomsnittet än män. 

 När det gäller fritidsaktiviteter har kommunens satsat på att hålla fyra olika 
vandringsleder i gott skick, kommunen stöttar föreningarna med hjälp i form av 
föreningsstöd och marknadsföring. Kommunen har utökat utbudet i Kulturhuset 
med digitalt skapande och förberett ett meröppet bibliotek. Detta utöver den 
tidigare verksamheten med biograf, dans och café. 

 När det gäller näringslivsklimatet klättrade Storfors näst mest i Värmland i 
Svenskt Näringslivs ranking 2021. Från plats 170 till plats 139. I företagarnas 
samlade omdöme klättrade Storfors hela 62 placeringar och kommunen ligger 
nu på plats 92 av Sveriges 290 kommuner i företagarnas samlade omdöme. 

 
Målen goda boendemöjligheter uppfylls genom god tillgång på lägenheter och 
bredd i utbudet av villor och hus på landet. Målet bra kommunikationer och 
infrastruktur uppfylls genom goda pendlingsmöjligheter samt ett väl utbyggt 
fibernät.  
Målet en god folkhälsa är inte uppfyllt, sett till att kommunens ohälsotal är högre än 
länets, dock görs flera satsningar för att främja folkhälsan.  
Målet ett brett utbud av fritidsaktiviteter uppfylls genom stöd till föreningslivet, ett 
bra utbud i Kulturhuset samt fina vandringsleder.  
Goda möjligheter för företagande – och alltså god måluppfyllelse - finns det i 
Storfors genom ett aktivt Nyföretagarcentrum och kommunal resurs i form av 
näringslivsutvecklare. Detta visar sig genom att Storfors klättrar i Svenskt 
Näringslivsranking. 

En hållbar kommun som långsiktigt utvecklar goda förutsättningar för människor, 

miljö och natur. 

 Storfors kommun har anslutit sig till miljööverenskommelsen i samverkan med 
Länsstyrelsen Värmland. Överenskommelsen grundar sig i Agenda 2030.  

 För att arbeta mot en trygg och hållbar livsmiljö inriktas miljöarbete mot en 
giftfri miljö, ökad pollinering och på sikt en fossilfri bilpark. Kommunens första 
elbil levererades under året.  
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 Kommunen har bytt ut samtliga armaturer i tätorten (600 stycken) mot LED-
armaturer vilket kommer att halvera energiförbrukningen. Även armaturer inne 
i Kulturhuset är utbytta och ventilationen är optimerad. 

 Utifrån avfallsplanen ingår Storfors kommun i en kommunikativ 
avfallssamverkan i Östra Värmland med fokus på gemensamma 
informationsinsatser gällande exempelvis återbruk, farligt avfall, matsvinn. 

 
Målet ”en hållbar kommun” uppfylls genom miljööverenskommelsen, inriktning på 
miljöarbetet, minskad energiförbrukning samt avfallssamverkan med 
kommunikationsinsatser. 

En god ekonomi - God hushållning och planering av resurserna som bidrar till en 

långsiktigt ekonomisk hållbar utveckling. 

 En ny budgetprocess är sjösatt och beslut är även fattat om att gå in i SKRs 
projekt ”prislappsmodellen”.  

 Energioptimering har genomförts både i fastigheter och genom byte av 
vägarmaturer till LED-belysning. I tätorten är arbetet i stort slutfört med byte av 
600 armaturer. Även Kulturhusets armaturer inomhus är utbytta. En halvering 
av energikostnaden inom det området beräknas i och med åtgärderna. 

 En heltidstjänst är avdelad för verksamhetsutveckling som till stor del betyder 
att kommunen kan ansöka om och ta del av externa medel från olika håll. 
Exempelvis har resorna inom skolan (till Dovre och Polen) nu kunnat finansieras 
externt. 

 Ett stort arbete med att ta fram underlag för arbetet med kommundelegationen 
har pågått under slutet av året. Genom möjligheten att söka pengar för 
omställningskostnader och kostnader för analys och effektiviseringsuppdrag kan 
vi lättare nå en budget i balans som är hållbar på lång sikt.  

 
Målet ”en god ekonomi” är inte uppfyllt, men kommunen är på god väg mot uppfyllelse 
av målet med hjälp av ny budgetprocess, arbetet mot kommundelegationen samt 
arbetet med verksamhetsutveckling. 

Service och bemötande - kontakter med Storfors kommun ska kännetecknas av ett 

gott bemötande och en professionell service. 

 Kommunens internkontroll visar att mail och brev besvaras snabbt, i regel 
samma dag när det gäller enkla frågor. Missade telefonsamtal åtgärdas i regel 
under samma dag eller inom ett par dagar. 

 I Svensk Näringslivs ranking 2021 ligger Storfors på plats 58 bland Sveriges 290 
kommuner gällande ”dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare”. 
När det gäller ”service och bemötande” ligger kommunen på plats 63. 

 
Målet ”god service och gott bemötande” är uppfyllt med hänvisning till internkontroll 
samt resultat i Svenskt Näringslivs ranking. 
 

En skola med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat som ger varje elev 

lust att lära, samt förutsättningar att lyckas, utvecklas och rustas för vuxenlivet.  

 I Lärarförbundets ranking ligger Storfors på plats 49 i Sverige, en försämring mot 
föregående år, men ändå en godkänd placering. 

 Antalet elever som är behöriga till gymnasiets nationella program var 96 %. 
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 Storfors har en hög andel utbildade lärare, över 90 %, vilket ligger i 
Sverigetoppen. 

 Andel utbildade förskollärare är 17 av 30 personer, dvs 0,56 %. 

 Elevhälsoteamet jobbar i ett projekt tillsammans med IFO när det gäller elever 
med otillräcklig skolgång. Storfors är en av sex kommuner i Sverige som blivit 
antagna till ett utvecklingsprogram finansierat av Europeiska socialfonden, EFS. 
Programmet gäller ”fullföljd utbildning där man tillsammans ska skapa en 
förändringslogik och en utvecklingsplan för hur skolor ska arbeta kring fullföljd 
utbildning (studieavbrott). Varje skola har gjort en kartläggning och sedan 
skapar man en plan med processtöd från Sveriges kommuner och Regioner, SKR. 

 Skolan har utökat så att åttor och nior har en-till-en-datorer 

 Skolfrukost fortsätter att erbjudas både på Vargbroskolan och i Bjurtjärns skola. 

 Nationella proven genomfördes enbart i åk 3 (pga pandemin) med gott resultat. 
Majoriteten klarar proven i svenska och matematik.  

 
Målet ”en skola med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat” är uppfyllt i 
och med att 96 % av eleverna uppnår gymnasiebehörighet. 

En trygg vård och omsorg av hög kvalitet som utformas i nära samverkan med kund 

och personal. 

 Storfors kommun har en hög andel undersköterskor inom särskilt boende och i 
hemtjänst, 96,9 procent respektive 97,4 procent. 

 Under hela pandemitiden har personalen nära nog helt kunna hålla smittan 
utanför särskilt boende och hemtjänst. Endast ett fåtal fall har konstaterats. 

 Särskilt boende har satsat på redskap för engagemang och delaktighet som en 
parcykel, digitala spel, musikvästar och digitala katter. 

 Ett digitalt introduktionspaket sjösattes för sommarvikarier för att skapa ökad 
förberedelse för utmaningar i arbetet. 

 Alla kunder inom SÄBO registreras i Senior Alert gällande trycksår, fall, 
undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion. Alla boende har också aktuella 
genomförandeplaner.  

 
Målet ”en trygg vård och omsorg av hög kvalitet” är uppnått genom att kommunen 
har en mycket hög andel utbildad personal samt en god introduktion av vikarier. 
Vårdens kvalitet tryggas genom kontinuerlig uppföljning i Senior Alert. 

En effektiv organisation.  Med nya utvecklande arbetssätt, ett aktivt 

förbättringsarbete och ny teknik skapas på ett ansvarsfullt sätt en effektivare 

organisation. 

 Genom samverkan mellan hemtjänst och särskilt boende har ett natteam 
skapats vilket ökat både effektivitet, flexibilitet och samarbete mellan 
verksamheterna. 

 Läkemedelsrobotar har placerats ut i fem hem vilket möjliggjort större 
självständighet för kunderna och skapat effektivitet. Även nattkameror för att 
underlätta nattillsyn är på väg ut. 

 I den lilla kommunen jobbar man ofta över gränserna, speciellt inom den 
administrativa delen där ett flexibelt arbetssätt tillämpas. 

 Ett målarbete är igångsatt där alla nivåer inom organisationen tar fram faktorer 
för att nå verksamhetsmålen ”en budget i balans”, ”gemensamma väl 
förankrade mål” och ”en attraktiv arbetsplats”. 

 

641



S i d a  | 21 

 

Målet ”en effektiv organisation” är uppfyllt genom att de olika verksamheterna jobbar 
flexibelt och samtidigt nyttjar fördelar med samverkan och digitalisering. 

Välmående och växande företag som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen. 

 Storfors har under året haft 31 nystartade företag. 

 Storfors har ett aktivt Nyföretagarcentrum som jobbar med mentorsprojekt 
och med rådgivning till den som vill starta företag. Under året har man 
genomfört 75 rådgivningar 

 Näringslivfrukostar har kommit igång igenom efter pandemin. 

 Storfors har klättrat från plats 170 till plats 139 i Svenskt Näringslivs ranking av 
företagsklimatet vilket indikerar att företagarna är relativt nöjda med 
kommunens insatser. I företagarnas samlade omdöme klättrade Storfors hela 
62 placeringar och kommunen ligger nu på plats 92 av Sveriges 290 kommuner i 
företagarnas samlade omdöme. 

 
Det är oklart om målet ”välmående och växande företag” är uppfyllt på grund av att 
kommunen inte har någon metod eller resurser för att mäta detta. 
 

 

 

Attraktiv arbetsgivare som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens. 

 Storfors kommun har ej delade turer och lönerna ligger relativt högt jämfört 
med näraliggande kommuner.  

 I en liten kommun som Storfors hjälps man åt i hög utsträckning och personalen 
uttrycker ofta att det finns en enkelhet och närhet i kontakter mellan 
verksamheterna och mellan verksamhetsnivåer.  

 Storfors kommun använder sig av det nyckeltal som Sveriges kommuner och 
regioner utarbetat. Det så kallade HME-värdet står för ”hållbart 
medarbetarengagemang” och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang 
som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa 
engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett 
totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, 
Ledarskap och Styrning. Storfors kommun har 2021 det högsta resultatet i 
landet av redovisade kommuner i Kolada.se (SKR). Värde för Storfors kommun är 
86 jämfört med 79 som är medelvärde för samtliga inrapporterande kommuner.  
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Målet ”en attraktiv arbetsgivare” är uppfyllt genom att kommunen toppar SKRs lista 
över hållbart medarbetarengagemang. 
 
Redovisning från Kolada.se, HME-index Storfors kommun jämfört medmedelvärde. 
Senaste undersökningen ligger i modellen aktuell under tre år. För mer info se kolada.se  

En jämställd organisation som aktivt verkar för en jämlik och jämställd kommun där 

alla medborgare kan delta och utvecklas efter sina egna villkor. 

 Webbsändning av fullmäktige har skett under 2021 för att skapa en större 
tillgänglighet och intresse för de politiska besluten. 

 Antal kvinnor/män i chefsposition i kommunen var 2021enligt SCB 54 procent 
kvinnliga chefer och 46 procent manliga chefer 

 Storfors har större andel etnisk mångfald gällande anställda än Sverige i helhet. 
Siffran för Storfors är 1,1 kommunalt anställd per utrikesfödd invånare medan 
riket har 0,9 anställda per utrikesfödd invånare. Källa Kolada.se  
 

Målet ”en jämställd organisation” är uppfyllt i och med att andel män/kvinnor i 
chefsposition är någorlunda jämnt samt att Storfors har större andel etnisk 
mångfald gällande anställda än Sverige i helhet. 
 

Summering: Kommunfullmäktiges inriktningsmål är uppfyllda förutom målet ”en god 
folkhälsa” samt målet ”en god ekonomi”. Det är oklart om målet ”välmående och 
växande företag” är uppfyllt. 

 

Kommunfullmäktiges finansiella mål 

Det genomsnittliga årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella 

statsbidrag skall uppgå till 1,5 procent, ± 1 procentenhet under innevarande 

mandatperiod. 

 

 
Resultatet för 2021 uppgår till 9 031 tkr, detta ska ställas i relation till skatteintäkter och 
generella statsbidrag som summeras till 272 592 tkr. Det ger att resultatet uppgår till 
3,31 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för 2021. Genomsnittet för 
mandatperioden visar -0,3 % vilket inte uppfyller målet. 

Likviditeten skall hållas på lägsta rimliga nivå (8 mkr). Inlösen av pensionsskuld 

skall prioriteras före överskott, om investeringarna kan finansieras med likvida 

medel. 

Likviditeten har ökat under året. Investeringar har finansierats med likvida medel och 
inga nya lån har tagits upp och inga lån har heller amorterats. Det finns osäkerhet om 
tidpunkt för investeringar som det beslutats om politiskt, därför bedöms den högre 
likviditeten behövas för drift och investeringar under år 2022. Målet att hålla likviditeten 
på lägsta rimliga nivå bedöms uppnås för 2021. 

Årligt resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag

Belopp i tkr 2019 2020 2021 Genomsnitt

Skatteintäkter 178 831 182 369 193 040 554 240

Generella statsbidrag 68 626 79 324 79 552 227 502

Resultat -12 985 1 615 9 031 -2 339

Förhållande -5,25% 0,62% 3,31% -0,30%
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Den totala investeringsnivån under nuvarande mandatperiod skall vara högst 30 

miljoner. Större investeringsvolymer därutöver planeras senare under perioden med 

bl.a. en investering i nybyggnation av Kyrkstens skola. 

I investeringsbudgeten ligger 30 mnkr för mandatperioden avseende kommunens 
verksamheter exklusive VA. Vid bokslutstillfället ligger 1,3 mnkr ej utnyttjat i detta 
utrymme för mandatperioden. Målet för investeringsnivån bedöms uppnås för 2021. 
 
De finansiella målen avseende god ekonomisk hushållning visar att målen för likviditet 
och investeringsnivå kommer att hållas. Men målet för resultatnivån under 
mandatperioden löper stor risk att inte hållas. 

Resultat och ekonomisk ställning 
Den kommunala koncernen upprättar ingen budget, jämförelse mot budget visas endast 
mot kommunen. 

 
Resultatutveckling: 
Koncernen visar ett sämre resultat för år 2021, -2 959 tkr, än vad som blev utfallet för år 
2020 (618 tkr). Kommunen har visat ett högre resultat detta år än 2020 9031 tkr (1 615 
tkr), främst genom högre skatteintäkter och covid-medel avseende 2020. 
Koncernbolagen gör ett sammanlagt minusresultat för år 2021 med -11 990 tkr (-997 
tkr). För koncernbolagen är problemen med lönsamheten av liknande slag, hyresintäkter 
täcker inte kostnaderna för fastighetsbeståndet inklusive dess skötsel, finansiering och 
administration och nedskrivning av fastigheter har lett till stora underskott. AB Storfors 
Mark- och Industrifastigheter har under året sålt sin fastighet och underskottet för drift i 
bolaget kommer därmed, framåt i tiden, att minimeras. En femårsöversikt över 
koncernens resultat visas i tabellen nedan. 

 

 
 
Koncernens verksamhetsintäkter har minskat över tid, det senaste året har 
verksamheternas intäkter hämtat upp sig lite, men detta beror dels på att ersättningen 
för merkostnader vad gäller pandemin och som avser 2020 (2,7 mnkr), har intäktsförts 
under 2021 och dels på ersättningen för högre sjuklönekostnader än normalt som 
ersatts under 2021 med 1,2 mnkr. Om hänsyn tas till dessa poster så är trenden fortsatt 
sjunkande för koncernens intäkter.  
Verksamheternas kostnader är 15,6 mnkr högre än förra året 272 592 tkr (261 141 tkr). 
En stor del av detta härrör sig från Stiftelsen Björkåsens nedskrivning och återföring av 
nedskrivning av fastigheter som har en nettopåverkan på resultatet med 7,2 mnkr och 
nedskrivning och försäljning av fastigheten och inventarier i AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter som påverkat resultatet negativt med 3,8 mnkr. Med hänsyn taget till 
de specifika kostnaderna som avser 2021, fortsätter trenden att koncernens 
verksamhetskostnader stiger. Slutligen har skatteintäkter, generella statsbidrag mm 
under femårsperioden ökat med nästan 29 mnkr. Förändringen över tid visar på en 
omstrukturering av intäkterna, där skattemedel och bidrag blir en allt större bärare av 
koncernens totala intäkter. En femårsöversikt över koncernens intäkter och kostnader 
visas nedan. 

ÅRETS RESULTAT FÖR KONCERNEN

2021 2020 2019 2018 2017

Kommunen tkr 9 031 1 615 -12 985 334 1 256

Koncernbolagen tkr -11 990 -997 -1 321 89 -2 742

Årets resultat för koncernen tkr -2 959 618 -14 306 423 -1 486
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INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR KONCERNEN

2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter tkr 84 110 83 586 97 334 108 512 112 047

Verksamhetens kostnader tkr -359 661 -344 109 -358 827 -357 559 -357 167

Skatteintäkter, Gen. statsbidrag mm tkr 272 592 261 141 247 187 249 471 243 633

Årets resultat tkr -2 959 618 -14 306 423 -1 486
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Budgetuppföljning drift 
 

 
Den politiskt beslutade budgeten, antogs av kommunfullmäktige 26 november 2020. 
Inom enheten kommunledning finns medel avsatta för KS oförutsett, dessa medel har i 
driftrapporten särredovisats, beloppet på medlen är 4 850 tkr. Under året har några 
politiska beslut fattats som avser fördelning av del av dessa medel i KS oförutsett, den 

Kommuntotal Budget utfall  2020 utfall  2021 budget 2021           

KF 2020-11-26 §95 

Bilaga 3

omfördelad KS 

oförutsett

diff utfall  - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Politisk verksamhet 2 687 -             2 891 -             2 900 -                   9                            

Kommunledning 12 184 -           9 373 -             10 650 -                 1 276                    

KS oförutsett -                    -                    4 850 -                   492 -                 4 358                    

Stab -                          

Kommunikation, turism, näringsliv 1 761 -             1 358 -             1 500 -                   142                        

Kansliavdelning 2 171 -             2 742 -             2 600 -                   142 -                       

Personalavdelning 3 563 -             4 750 -             4 900 -                   150                        

Ekonomiavdelning 2 631 -             3 111 -             3 450 -                   338                        

Teknisk Drift 28 148 -           29 703 -           28 250 -                 1 453 -                   

VA 205 -                 213                  0                            213                        

Kultur o Fritid 5 010 -             5 062 -             5 000 -                   62                    0                            

Kost o Städ -                          

Stöd och service gemensam 336 -                 288 -                 1 150 -                   863                        

Förskola 15 671 -           16 458 -           15 750 -                 95                    613 -                       

Skola 68 716 -           64 653 -           63 250 -                 1 403 -                   

IFO -                          

IFO BoU 14 217 -           13 180 -           14 000 -                 820                        

IFO vuxna 15 705 -           8 567 -             11 000 -                 2 433                    

Arbetsmarknad 959 -                 892 -                 1 200 -                   308                        

Integration o EKB -                          

Funktionsstöd 17 853 -           19 858 -           15 500 -                 336                  4 023 -                   

Vård och omsorg gemensam 3 923 -             4 698 -             4 500 -                   198 -                       

Hemtjänst 17 641 -           18 983 -           14 000 -                 4 983 -                   

SäBo 33 650 -           36 507 -           31 800 -                 4 707 -                   

Komm. Hälso & sjukvård 9 731 -             9 139 -             7 750 -                   1 389 -                   

Verksamhet myndighetsnämnden 1 519 -             1 531 -             1 538 -                   7                            

Kommunmomsersättning 1 243              1 064              1 500                    436 -                       

Reducerad arbetsgivaravgift 1 674              1 875              400                        1 475                    

Summa netto 255 365 -         250 593 -         243 638 -               -                    6 954 -                   

Pensioner 4 113 -             9 485 -             6 865 -                   2 620 -                   

Pensioner, löneskatt 1 629 -             2 325 -             1 665 -                   660 -                       

Pensioner från Ansvarsförbindelsen 5 742 -             11 810 -           8 530 -                   -                    3 280 -                   

Verksamhet netto 261 107 -         262 403 -         252 168 -               -                    10 235 -                 

befolkning

Allmän kommunalskatt 186 589          187 799          187 547                252                        

Slutavräkning 4 220 -             5 241              1 414 -                   6 655                    

Inkomstutjämn.bidrag 49 779            49 751            49 338                  413                        

Strukturbidrag -                          

Reglering 4 101              11 913            11 924                  11 -                         

Kostnadsutjämn.bidrag 13 072            10 486            10 528                  42 -                         

Mellankommunal utjämning 779                  630                  630                        -                          

Fastighetsavgift 7 761              9 800              9 177                    623                        

Generella statsbidrag 7 524              2 612              -                          2 612                    

Välfärdsmiljonerna/ Balansmedel 2 357              -                          -                          

Avgift till LSS utjämn. 6 048 -             5 640 -             5 782 -                   142                        

Summa skatteintäkter 261 693          272 593          261 948                -                    10 645                  

Finansiella intäkter 1 779              2 053              1 785                    268                        

Finansiella kostnader 751 -                 3 211 -             1 198 -                   2 013 -                   

Summa finansnetto 1 029              1 158 -             587                        -                    1 745 -                   

Totalt 1 615              9 031              10 367                  -                    1 335 -                   

Återställning tidigare års underskott 9 500 -                   

Totalt efter återställningen av tidigare års underskott 1 615              9 031              867                        
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29 november beslutade kommunstyrelsen i § 220 att förstärka personal till barn med 
behov av stöd med 75 % tjänst. Efter beräkning uppgår summan till 95 tkr för år 2021, 
medel söktes för läsåret och beslutet omfattar även våren 2022. Medlen förbrukas inom 
enhet förskola. Vid samma politiska § 224 möte beslöts att bevilja medel ur KS 
oförutsett till avloppsanläggning Filipstads Bergslagskanal med ett belopp av 62 tkr, 
dessa medel förbrukas inom enhet kultur o fritid. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade 2021-12-20 att föreslå för kommunstyrelsen att bevilja medel ur KS oförutsett 
för tillfällig utökning av personlig assistansmed ett belopp av 336 tkr, beslutet finns i § 
143. Ett ordförandebeslut befäste sedan KSAUs förslag till kommunstyrelsen och togs 
upp som anmälningsärende vid första kommunstyrelsemötet år 2022.  
Fördelade medel från KS oförutsett redovisas i en egen kolumn. 
I beslutad budget ligger återställningen, av underskott från tidigare år, som en post 
bland skatteintäkterna, denna post är lagd efter resultatet för att kunna visa ett 
summerat resultat. 
 
Politisk verksamhet håller sin budget vad gäller resultatet, däremot är fördelningen av 
kostnader inom enheten avvikande mot budget, kostnader för det politiska 
representantskapet är lägre än budget med ca 200 tkr och kostnaderna exkl. personal är 
högre med motsvarande belopp. Bland annat är revisionskostnaderna för extra 
granskning högre än budgeterat. 
  
Kommunledningen exklusive KS oförutsett gör ett bättre resultat med 1,3 mnkr mot 
budget, detta resultat beror på en rad olika faktorer. De externa posterna som ligger 
budgeterade här som Räddningstjänst, Färdtjänst, SKR och Region Värmland går med 
stort överskott, särskilt färdtjänsten som genererar ett överskott med nästan 1,5 mnkr. 
Kommuninterna kostnader är högre än budgeterat, som personalkostnad. 
Verksamhetens intäkter är också lägre än budget eftersom för mycket budgeterats på 
försäljning av verksamhet och mottagna bidrag. I budget finns medel för utveckling på 1 
mnkr, utvecklingsmiljonen är inte helt utnyttjad utan 276 tkr ligger kvar på 
budgetutrymmet. Utfallet för kommunledningen har minskat med 2,8 mnkr jämfört med 
föregående år -9 373 (-12 184) tkr. 
 
Kommunikation, turism, näringsliv gör ett överskott med 142 tkr mot budget. Enheten 
har under året haft extra intäkter på 245 tkr i form av coronabidrag avseende år 2020 
samt interndebitering för del av tjänst, personalkostnaderna är också lägre på grund av 
tjänstledig personal. Minskad verksamhet mot tidigare år, på grund av pandemin har 
också gjort att kostnadsbilden är lägre. Utfallet för året är -1 358 tkr (-1761 tkr). 
 
Kansliavdelningen gör ett underskott med 142 tkr mot budget. Det beror på att 
budgetutrymmet inte räckt till för nödvändiga kostnader och personal. Trots 
föräldraledighet som inte ersatts, samt ej tillsättande av ny kanslichef ryms inte 
kostnaderna inom budget och utfallet var -2 742 (-2 171) tkr. 

 
Personalavdelningen gör ett överskott med 150 tkr mot budget, detta beroende på ett 
lite lägre kostnadsläge inom olika verksamheter inom enheten främst kostnader för 
lönecentrum. Kostnaderna för personalavdelningen har ökat med 1 187 tkr jämfört med 
förra året -4 750 (-3 563) tkr, detta beroende på effekter av omflyttning av 
personalkostnader i samband med omorganisation 2020. 

 
Ekonomiavdelningen gör ett överskott med 338 tkr mot budget, detta beror på att det 
inte budgeterats för att ersätta vakans för redovisningsekonom. I budget har utrymme 
justerats med intäkter som ligger ca 250 tkr över utfallet och resterande på lägre 
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kostnader. Personalkostnaderna ligger lägre än budgeterat eftersom inte personalen 
plockat ut hela sin intjänade semester. Utfallet är -3 111 (-2 631) tkr, en ökning med 480 
tkr. 
 
Teknisk drift överskrider budget med 1 453 tkr, det beror på att enheten har mycket 
svårt att skära ner på kostnader då de inte är påverkbara. I budget gjordes en allmän 
neddragning av kostnader för att rymma budget inom ramen och utfallet har visat att 
neddragningen inte varit realistisk. Bland annat har arbete behövts utföras för att byta 
elstolpar och elkablar, energikostnaderna har varit högre, återvinningskostnader har 
debiterats för tidigare år, passersystem har uppdaterats. Enhetens utfall har försämrats 
sedan förra året med 1 555 tkr -29 703 (-28 148) tkr. 

 
VA har en nollbudget och gör i år ett plusresultat med 213 tkr. Detta ska jämföras med 
resultatet för förra året som var negativt. 213 (-205) tkr 
 
Kultur och fritid håller sin budget exakt vad gäller utfall. Enheten, och då särskilt 
biblioteket, har fått in avsevärt mer bidrag än budgeterat. Dessa bidrag täcker de 
kostnader som enheten drar över budgeten med. Enheten har ett utfall som är 52 tkr 
lägre jämfört med år 2020, -5 062 (-5 010) tkr. 
 
Stöd och service gemensam innehåller numera endast kostnader och bidrag för 
energirådgivning. I början av året låg även kostnader för verksamhetschef stöd och 
service inom enheten, men i och med att tjänsten som verksamhetschef inte tillsatts så 
finns det budgetutrymme kvar inom enheten. Utfallet är -288 (-336) tkr. 

 
Förskolan har överskridit sin budget med 613 tkr, underskottet beror till största delen 
på högre personalkostnad mot budget. Den högre personalkostnaden beror till stor del 
på att sammanslagning av förskolor inte skett under sommaren på grund av pandemin. 
Förskolan har ökat sina kostnader/minskat intäkter med 787 tkr mot föregående år  
-16 458 (-15 671) tkr. 
 
Skolan har gjort ett underskott mot budget med 1 403 tkr. Enheten har erhållit 1,9 mnkr 
mer intäkter än budgeterat främst i form av högre bidrag till gymnasial vuxenutbildning, 
lärarlyft och kompetensutveckling. Personalkostnaderna är högre än budgeterat. Det 
beror på att det varit omställningskostnader vid personalreduceringar vilket inte tagits 
med i budget eftersom ramen inte räckt till. Skolan har sänkt sina kostnader med 4 063 
tkr mot föregående år -64 653 (-68 716) tkr. 
 
IFO Barn och unga gör ett överskott med 820 tkr mot budget. Enheten har fått mer 
intäkter från Migrationsverket än väntat och intäkterna överstiger 
schablonersättningen. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat eftersom 
deltidssjukskrivningar inte ersatts fullt ut samt att personalkostnaderna avseende 
familjehemsplaceringar varit lägre. Neddragning av grundbemanning har skett från maj. 
Enheten har bättrat på sitt utfall med 1 037 tkr jämfört med förra året -13 180 (-14 217) 
tkr. 
 
IFO vuxna gör ett bättre resultat med 2 433 tkr mot budget. Ca 0,5 mnkr beror på 
mottagna bidrag samt återbetalning ekonomiskt bistånd från försäkringskassan. 
Personalkostnaderna är lägre än budgeterat och det beror dels på att man inte ersatt 
frånvaro fullt ut samt att vakans funnits vad gäller enhetschef. Resterande 1,3 mnkr 
lägre kostnader än budgeterat beror främst på lägre kostnad för försörjningsstöd mot 
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budgeterat. Det har varit lägre kostnader för insatser för missbruksvård än budgeterat. 
Enhetens utfall är 7 138 tkr bättre än förra året -8 567 (-15 705) tkr. 
 
Arbetsmarknad inkluderat integrationsverksamheten har gjort ett bättre resultat mot 
budget med 308 tkr. Detta beror dels på att personalkostnaderna var lägre än 
budgeterat, men dels även att intäkterna är lägre än budgeterat. Intäkterna från 
Migrationsverket har minskat och projekt har avslutats, anställningsstöd avseende 
arbetsmarknadsåtgärder från arbetsförmedlingen har minskat. Enhetens utfall har 
förbättrats med 67 tkr mot föregående år -892 (-959) tkr. 
 
Funktionsstöd har gjort ett underskott med 4 023 tkr mot budget. Inom enheten finns 
det skyddade boendet och det bidrar till underskottet med 1,9 mnkr, främst genom att 
intäkterna är lägre än budgeterat men även genom att personalkostnaderna överstiger 
det budgeterade. Övrig verksamhet gör ett underskott på 2,1 mnkr. 1,7 mnkr av detta 
underskott beror på kostnader till externa assistansbolag, övrigt är lägre intäkter och 
högre personalkostnader än budgeterat. Enheten funktionsstöd har 2 005 tkr högre 
kostnader/lägre intäkter jämfört med föregående år -19 858 (-17 853) tkr. 
 
Vård och omsorg gemensam gör ett sämre resultat än budget med 198 tkr. Enheten har 
under semestern behövt vikarie på grund av hantering av timanställda samt 
schemaförändringar, detta har lett till högre personalkostnad. Övriga kostnader som 
överstiger budget är IT-stöd/utbildning för införande av Intraphone på Säbo. Enhetens 
kostnader har ökat mot 2020 -4 698 (-3 923) tkr. 
 
Hemtjänst har ett utfall som ligger under det budgeterade med 4 983 tkr. Intäkterna har 
varit högre än budgeterat dels på grund av högre omsorgsavgifter, ca 350 tkr, dels på 
bidrag på grund av pandemin med ca 722 tkr. Personalkostnaderna överstiger det 
budgeterade med 5,3 mnkr, ca 3 mnkr av detta underskott för personal beror på att 
budgetram inte räcker till för att täcka behovet. 6,1 tjänst har dragits ner redan vid 
budgetering och full kostnad för timanställda har heller inte rymts i budgetramen. Heltid 
som norm och kostnader för övertid har också belastat enheten. Enheten har ökat sina 
kostnader med 1 342 tkr jämfört med föregående år -18 983 (-17 641). 
 
Särskilt boende gör ett sämre resultat med 4 707 tkr mot budget, detta beror till största 
delen på högre personalkostnader mot budgeterat. Enhetens budget för personal 
minskades med ca 2,5 mnkr för att komma ner till ram. Intäkterna har överstigit budget 
med 1,1 mnkr, av detta består 818 tkr på bidrag för merkostnader under pandemin 
avseende 2020. Övriga kostnader överstiger budgeterat med ca 1 mnkr, huvudsakligen 
bestående av åtgärder avseende covid-19. Enheten har ökat sina kostnader med 2 857 
tkr jämfört med år 2020 -36 507 (-33 650) tkr. 
 
Kommunal hälso- & sjukvård har gjort ett underskott med 1 389 tkr jämfört med 
budget. Intäkterna överstiger budget med 420 tkr, av dessa kommer 222 tkr från bidrag 
avseende pandemin som avser 2020. Personalkostnaderna överstiger budget med ca 1,5 
mnkr, av dessa är 0,5 tjänst minskad i budget för att anpassa till budgetramen, 
bemanningen har som helhet varit högre än budgeterad. Även övriga kostnader har varit 
högre än budget med ca 230 tkr, huvudsakligen har dessa bestått av åtgärder på grund 
av covid -19. Enheten har gjort ett bättre resultat med 592 tkr i jämförelse med år 2020 -
9 139 (-9 731) tkr. 
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Verksamhet Tillväxt- och tillsynsnämnden har hållit sin budget och gjort ett litet 
överskott med 7 tkr. Verksamheten har ökat sina kostnader med 12 tkr jämfört med år 
2020 – 1 531 (-1 519) tkr. 
 
Övrigt  
Kommunmomsersättningen blev 436 tkr lägre mot budgeterat, ersättningen har sjunkit 
med 179 tkr i jämförelse med 2020 till 1 064 (1 243) tkr. 

 
Reduceringen av arbetsgivaravgifter fick ett utfall som var 1 475 tkr bättre än 
budgeterat, nedsättningar av arbetsgivaravgifter gäller både personer över 65 år som 
personer yngre än 22 år. Jämfört med år 2020 var reduktionen av arbetsgivaravgifter 
201 tkr högre 1 875 (1 674) tkr. 
 
Resultatet av ovanstående visar ett negativt utfall gentemot budget med 6 954 tkr. 
Verksamheterna har som helhet sänkt sina kostnader/ökat intäkterna med 4 772 tkr i 
jämförelse med år 2020 -250 593 (-255 365) tkr men 2 665 tkr av denna förbättring mot 
förra året består av ersättning av merkostnader för covid avseende 2020. 
 
Pensionskostnaderna visar ett negativt utfall i jämförelse med budget på 3 280 tkr. Detta 
beror till en del på att KPA justerat pensionsskulden med hänsyn till ett ändrat 
livslängdsantagande och att pensionsskulden även påverkats av nytillkommen intjänad 
förmånspension. Jämförelsen med förra året försvåras än mer då förra årets utfall 
påverkades av att beräkningsunderlaget ändrats enligt revisionsrekommendation. 
Pensionskostnaden har ökat med 6 068 tkr i jämförelse med 2020 -11 810 (-5 742) tkr. 
 
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag landande på 10 645 tkr över 
budgeterat. Skatteprognosen har svängt rejält under pandemin och varierat i SKR:s 
prognoser under året, slutavräkningen blev 6 655 tkr högre än budgeterat. 
Inkomstutjämningsbidrag och fastighetsavgift bidrar till ökningen med drygt 1 mnkr. 
Slutligen tillkom ökade generella statsbidrag, skolmiljarden och stöd för att säkerställa 
god vård, på 2,6 mnkr. Summa skatteintäkter har ökat med 10 900 tkr i jämförelse med 
år 2020, 272 593 (261 693) tkr. 
 
Finansnettot har ett utfall som är 1 745 tkr sämre än budgeterat, detta beror till stor del 
på det låga ränteläget som rått under året. Tillkommande jämförelsestörande post är 
nedskrivning av värdet på kommunens andelar i AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter med 2,7 mnkr. Finansnettot gör ett lägre resultat med 2 187 tkr i 
jämförelse med år 2020, -1 158 (1 029) tkr. 

 
Det totala budgeterade resultatet för kommunen uppgår till 10 367 tkr, årets utfall är ett 
positivt resultat av 9 031 tkr, detta ger ett resultat som är 1 336 tkr lägre än det 
budgeterade. Kommunen visar ett bättre resultat med 7 416 tkr i jämförelse med 
föregående år 9 031 (1 615) tkr. Förbättrat resultat mot 2020 beror främst på ökade 
skatteintäkter och generella bidrag, samt ersättning för merkostnader för pandemin 
avseende 2020. 
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Budgetuppföljning investeringsverksamhet 

 
 
Investeringsbudget beslutas per mandatperiod. Mandatperioden och därmed tillika 
budgetperioden är 2019-2022. Senaste revideringen av investeringsbudget beslutades 
av kommunfullmäktige 2020-06-25. Totalt budgetutrymme för Storfors kommun 
exklusive VA uppgår till 30 mnkr, av dessa återstår 1 273 tkr när ett år återstår av 
budgetperioden. Budgetutrymme för VA är för mandatperioden beslutat att uppgå till 
12,5 mnkr. Av denna budget återstår 7 614 tkr för resterande året i budgetperioden. 
Investeringsverksamheten, med större projekt särredovisade, presenteras i ovanstående 
tabell. 
Investeringen för reservkraft är nu helt klart och utfallet blev 2,1 mnkr dyrare än den 1 
mnkr som budgeterats. Vad gäller underhållsplaner fortgår arbetet löpande under 
mandatperioden, för projektet finns 1,1 mnkr kvar i budget. Ombyggnationen 
Djupadalsgatan färdigställdes 2020, det projektet blev nästan 1,6 mnkr dyrare än 
budgeterat. Fibreringen av kommunen har försenats och endast små poster har 
färdigställts, i projektet finns 5,4 mnkr kvar i budget. Den nya skolan i Kyrksten har inte 
varit med i investeringsbudgeten men projekteringen har under budgetperiodens första 
tre år uppgått till 1,5 mnkr. 
Saneringsplanen för VA är pågående och har i och med de höga kostnaderna 2019 
överskridit budget med 742 tkr. 

Soliditet 
 

 
Soliditeten för den kommunala koncernen (se tabell ovan) har sjunkit med 5,3 
procentenheter under den senaste femårsperioden, det senaste året har soliditeten 
sjunkit med 1 procentenheter 12,0 % (13,0%). När pensionsförpliktelserna tas med i 
soliditetsberäkningen har nedgången varit 1,3 procentenheter under den senaste 
femårsperioden men har endast minskat med 0,3 procentenheter det senaste året -16,3 
% (-16 %). 
Kommunens soliditet, som presenteras i tabell nedan, presenteras för en nioårsperiod. 
Under hela nioårsperioden har soliditeten sjunkit med 4 procentenheter och de senaste 
fem åren har sänkningen varit 3 procentenheter. I jämförelse med år 2020 har soliditeten 
ökat med 3 procentenheter 23 procent (20 procent). Soliditeten inklusive 

Investeringsverksamhet med större projekt särredovisade.

Investeringsredovisning kommunen belopp i tkr Budgetperiod2019 2020 2021 2021 Budgetperiod

Färdigställda projekt 2019-2022 Utfall Utfall Budget Utfall kvarv utrymme

Storfors Kommun exkl VA 30 000 15 125 6 119 3 150 7 483 1 273
Varav Reservkraft 1 000 2 317 222 0 583 -2 122

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

Varav Underhållsplaner 3 800 1 730 416 800 521 1 133

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

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

Varav upprustning broar 1 500 1 007 0 0 0 493

Varav ny skola Bjurtjärn - Kyrksten 0 686 591 0 218 -1 495

Varav asfaltering på befintliga asfaltsvägar inom kommunen 2 300 964 340 500 875 121

Varav kvarnvägen, kostnader för öppnande 1 800 0 35 0 1 724 41

VA 12 500 3 099 1 119 3 500 668 7 614

Varav Saneringsplan 1 750 2 150 255 500 87 -742

Pågående projekt IB 2019

2019 

Förändring

2020 

Förändring

2021 

Förändring UB

Storfors Kommun 3 492 686 57 -2 159 2 076

SOLIDITET FÖR DEN KOMMUNALA KONCERNEN

2021 2020 2019 2018 2017

Soliditet % 12,0% 13,0% 13,3% 16,9% 17,3%

Soliditet inkl. tot. Pensionsförpl. % -16,3% -16,0% -17,6% -12,5% -15,0%
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pensionsförpliktelsen är negativ, den är sakta på väg mot en bättre procentsiffra på grund 
av att pensionsförpliktelsen minskar med tiden. Under senaste nioårsperioden har siffran 
förbättrats med 19 procentenheter och jämfört med 2020 har denna soliditet förbättrats 
med 6 procentenheter 18 % (24 %). 

 
 
Pensionsförpliktelser: 
I tabellen och diagrammet nedan redovisas de pensionsförpliktelser inklusive löneskatt 
som inte är upptagna som en skuld i balansräkningen. Pensionsförpliktelsen avser 
pensioner intjänade före 1998 och har en nedåtgående trend. År 2021 uppgår 
förpliktelsen till 95 407 (96 903) tkr. 

 

 
 

 

Ansvarsförbindelser (Storfors kommun)
2013
tkr

2014
tkr

2015
tkr

2016
tkr

2017
tkr

2018
tkr

2019
tkr

2020
tkr

2021
tkr

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt 128 402  122 222  116 873  110 225  109 718    103 289  101 318  96 903    95 407   
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Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning 
Utfallet för år 2021 är negativt för koncernen men positivt för kommunen. Det som 
påverkar resultatet till största del åt det positiva hållet för koncernen är årets ökade 
skatteintäkter i kommunen samt ersättningen för merkostnader i omsorgen på grund av 
pandemin som avser 2020 som uppgår till 2,7 mnkr. Det som påverkar resultatet till 
största del åt det negativa hållet för koncernen är nedskrivningen av fastigheter i 
Stiftelsen Björkåsen samt förlusten vid nedskrivning och efterföljande avyttring av 
fastigheten i AB Storfors Mark- och Industrifastigheter. Båda koncernbolagen har 
negativt eget kapital, AB Storfors Mark- och Industrifastigheter har upprättat 
kontrollbalansräkning och hållit en första kontrollstämma. Bolaget kommer genom 
minskning av aktiekapital och aktieägartillskott att återställa aktiekapitalet, därefter 
kommer en ny kontrollstämma att hållas. Stiftelsen Björkåsen har upprättat en särskild 
balansräkning där det konstaterades ett övervärde på stiftelsens fastigheter med 52,9 
mnkr över det bokförda. Slutsatsen av denna särskilda balansräkning är att det egna 
kapitalet inte är förbrukat och driften kan fortsätta. 

Balanskravsresultat 
I en kommun finns det krav på att varje generation ska bära sina egna kostnader och 
inte flytta dem framåt i tiden, därför ska kommunens resultat i genomsnitt per 
treårsperiod inte vara negativt. Ett negativt resultat måste återställas inom tre år genom 
att positivt resultat som uppväger tidigare negativa resultat erhålls.  
I balanskravsuträkningen nedan framgår att hela årets resultat kan användas till att 
återställa delar av föregående års underskott. 

 

 
 
Från föregående år finns ett ej återställt negativt resultat av 11 370 tkr, detta kan 
återställas med årets positiva balanskravsresultat för kommunen. Det innebär att det nu 
kvarstår 2,339 mnkr av 2019 års negativa resultat att återställa 2022. 
 
Storfors Kommun har ingen resultatutjämningsreserv. 

 

Balanskravsuträkning

Belopp i tkr 2021-12

Årets resultat 9 031

Reducering av samtliga realisationsvinster

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet  

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

Orealiserade förluster i värdepapper

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper

Årets-/periodens resultat efter balanskravsjusteringar 9 031

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultat 9 031
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Väsentliga personalförhållanden 
 

Sjukfrånvaro kommuntotal 2021-12 

Storfors kommun hade under helåret 2021 en total sjukfrånvaro på 8,5 procent jämfört 
med 9,3 procent 2020 och 6,9 procent år 2019. Medelvärdet för samtliga kommuner var 
2019 6,7 procent och 8,3 % år 2020. Nationellt medelvärde var ej tillgängligt för 2021 vid 
rapporteringstillfället.  
 

 
Februari och mars är månader som statistiskt sett har den högsta korttidsfrånvaron, 
med influensa och magsjuka som bakomliggande orsaker. Sjukfrånvarostatistiken från 
mars 2020 påverkas också av covid-19 och de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten 
angett om att stanna hemma vid sjukdomssymptom för att minska spridningen av 
pandemin. Regeringen har också fattat beslut om temporärt avskaffad karensavdrag 
samt slopat krav på läkarintyg vid kortare sjukdomsperioder. 
Den stegring av sjukfrånvaron som skedde under mars och november månad 2020 visar 
att arbetsgivaren och medarbetarna hörsammat Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
om att stanna hemma från arbetet vid sjukdomssymptom. Sjukfrånvarostatistiken 
påverkas av många faktorer. En faktor är i vilken utsträckning arbetsgivaren köper ut 
sjukskrivna långtidssjuka medarbetare. Utköp av sjukskrivna medarbetare är sällsynt hos 
Storfors kommun.  
 

Redovisning av ackumulerade negativa resultat

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

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

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen -12 985 1 615 9 031

+ Synnerliga skäl att inte återställa

+ Synnerliga skäl att inte återställa under en längre tid

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

UB Synnerliga skäl som ska återställas (över längre tid)

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

varav från år 2019 - (återställs senast år 2022) -11 370 -2 339
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Flerårsstatistik från Kolada.se. Storfors kommuns sjukfrånvaro jämfört med medelvärdet för 
Sveriges kommuner 
 
 
 

 
 
Flerårsstatistik från Kolada.se. Storfors kommuns sjukfrånvaro jämfört med medelvärdet för 
Sveriges kommuner. Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro (%) 
ackumulerat under året. 
 
Förebyggande arbete för sänkt sjukfrånvaro 
 
Personalrond 
Arbetsgivaren och företagshälsovården bedriver en pågående insats för att minska 
korttidssjukfrånvaron. Insatsen, benämnd Personalrond, innebär att ansvarig chef 
kontaktas av företagshälsovården för uppföljande medicinsk bedömning vid upprepad 
korttidssjukfrånvaro. Vid behov genomförs rehabiliteringsmöte med chef och 
medarbetare för individuell bedömning och eventuell insats/rehabiliteringsplan.  
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Medarbetarenkät  

En del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är medarbetarenkäten och det 
efterföljande gemensamma arbetet på arbetsplatsen. Chef med arbetsmiljöansvar leder 
arbetet och som resurser finns skyddsombud, företagshälsovård och personalenheten. 
Enkätfrågorna fokuserar på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) inom 
områden som arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling 
och är framtagen av Prevent. Enkäten omfattar nio områden med 56 frågor och tar 
omkring tio minuter att besvara. Svaren är anonyma. I enkäten ingår också nio delfrågor 
som tillsammans utgör nyckeltalet HME, Hållbart medarbetarengagemang, som 
Sveriges kommuner och regioner utarbetat. Resultaten från enkäten visar att Storfors 
kommun under de tre senaste enkätomgångarna fått en toppnotering bland kommunala 
arbetsgivare i Sverige gällande indexet HME, vilket är positivt ur arbetsmiljöperspektiv, 
men också när det gäller att rekrytera och behålla kompetens.  
Förutom medarbetarenkäten så finns också obligatoriska forum för samverkan i form av 
arbetsplatsträff, medarbetarsamtal, Loksam och Cesam. Dessa finns angivna i Storfors 
kommuns samverkansavtal.  

Årlig uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete  
Leverantör av kommunens företagshälsovård har under perioden varit VarnumHälsan 
AB. En komplett rapport kring kommunens systematiska arbetsmiljöarbete presenteras 
årligen i mars månad. 

Förväntad utveckling 
Kommunen jobbar löpande med att kostnadsreducera sina verksamheter. Detta innebär 
att utvecklingen till viss del begränsas då det i flera fall saknas resurser.  
 
Kommunens ekonomi utgör därmed den viktigaste utvecklingsfrågan där uppdraget är 
att långsiktigt säkerställa en ekonomi i balans. Utvecklingen kommer delvis att ske 
genom den möjlighet som ges via Kommundelegationen, det vill säga att ställa om delar 
av verksamheten till ett lägre kostnadsläge genom att få en finansiering för själva 
omställningskostnaden. Utöver det behövs ett fortsatt aktivt budget- och 
budgetuppföljningsarbete med ytterligare anpassningar i budgetprocessen för att 
säkerställa en än tydligare verkställighet av de politiska prioriteringarna.  
 
Storfors kommun kommer även att vara en av deltagarkommunerna under 2022/2023 i 
det av SKR ledda projektet för de som vill övergå till budgetering via den så kallade 
”Prislappsmodellen”. En modell som i grova drag baseras på att den kommunala 
budgeten sätts utifrån de faktiska intäkterna som ges via skatteutjämningssystemet. 
 
Gällande nybyggnation är det idag ett projekt som har gått in i fasen detaljplaneprocess. 
Det är ett område på Herrnäset som har förutsättningar för att bli ett bostadsområde 
med många av de boendekvaliteter som det idag finns stor efterfrågan på så som nära 
till vatten, fin natur och inom rimligt pendlingsavstånd till en bra arbetsmarknad. 
 
En fastighet som i omgångar lyfts fram och som har stort renoveringsbehov alternativt 
skulle kunna resultera i nybyggnation är vattenverket. Dialog har genom åren förts med 
grannkommunerna om att göra något gemensamt. Detta har fram tills idag inte 
resulterat i någon konkret plan. Vattenverket och dess äldre teknik är enligt VA-
avdelningen en risk gällande dess funktionalitet. En översyn görs nu därför kring 
möjligheten att etappvis renovera eller ersätta de olika stegen i verket beroende på 
angelägenhetsgrad av åtgärd. 
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Antagen budget 2022 och plan 2023 och 2024 
Kommunfullmäktige antog 2021-06-10 budget för år 2022. Budgeten presenteras i 
kommande tabell (nästa sida) i fjärde kolumnen ”Budget 2022” följt av ”Plan 2023” och 
”Plan 2024”. I budgeten presenteras budgeterat resultat med 1 629 tkr samt 
återställning av tidigare års underskott med 11 370 tkr, tillsammans ger dessa ett 
budgeterat resultat av 12 999 tkr. För att uppnå detta resultat ska verksamheterna 
effektiviseras så att deras resultat förbättras med 3 843 tkr, jämförelse är gjord mellan 
”Budget 2021 summa netto” och ”Budgetuppföljning drift summa netto”. Ett 
intensifierat arbete för att uppnå en budget i balans. 
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Koncernräkenskaper Storfors Kommun 
 

Resultaträkning 

 
 

 
 

 

RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

Belopp i tkr Not 2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Verksamhetens intäkter 1 64 480 64 721 83 586 84 110

Verksamhetens kostnader 2 -316 077 -318 112 -329 790 -338 837

Avskrivningar 3 -9 040 -8 648 -14 318 -21 108

Verksamhetens nettokostnader -260 638 -262 039 -260 523 -275 835

Skatteintäkter 4 182 369 193 040 182 369 193 040

Generella statsbidrag och utjämning 5 79 324 79 552 79 324 79 552

Finansiella intäkter 6 1 285 1 651 766 1 129

Finansiella kostnader 7 -725 -3 173 -1 318 -845

Resultat före extraordinära poster 1 615 9 031 618 -2 959

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Årets/periodens resultat 1 615 9 031 618 -2 959

Kommun Koncern

STIFTELSEN BJÖRKÅSEN

RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

2020-12 2021-12

Nettoomsättning 27 582 26 543

Driftkostnader -21 860 -24 221

Av- och nedskrivningar -4 988 -11 868

Rörelseresultat 734 -9 546

Finansnetto -1 017 -822

Periodens resultat -283 -10 368

AB STORFORS MARK- OCH INDUSTRIFASTIGHETER

RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

2020-12 2021-12

Nettoomsättning 208 134

Driftkostnader -419 -3 792

Av- och nedskrivningar -298 -619

Rörelseresultat -509 -4 277

Finansnetto -95 -72

Periodens resultat -604 -4 349
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Balansräkning 

 
 

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

Kommun Koncern

Belopp i tkr Not 2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Immateriella anläggningstillgångar 8 303 236 303 236

Materiella anläggningstillgångar

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 162 005 161 787 258 025 238 411

   Maskiner och inventarier 10 8 795 8 585 10 834 10 180

   Pågående investeringar 11 4 235 2 076 6 155 4 046

Finansiella tillgångar 12 11 785 9 090 2 633 2 638

Summa anläggningstillgångar 187 123 181 774 277 950 255 511

Omsättningstillgångar

Kommun Koncern

Belopp i tkr Not 2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Kortfristiga fordringar 13 16 632 23 781 15 185 23 888

Kassa och bank 14 18 381 30 687 41 410 57 849

Summa omsättningstillgångar 35 013 54 468 56 595 81 738

SUMMA TILLGÅNGAR 222 136 236 242 334 545 337 248

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Kommun Koncern

Belopp i tkr Not 2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Eget kapital årets början 15 43 148 44 763 42 838 43 456

Periodens resultat 1 615 9 031 618 -2 959

Summa eget kapital 44 763 53 794 43 456 40 497

Avsättningar

Kommun Koncern

Belopp i tkr Not 2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Pensionsavsättningar 16 24 144 29 518 24 144 29 518

Summa avsättningar 24 144 29 518 24 144 29 518

Skulder

Kommun Koncern

Belopp i tkr Not 2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Långfristiga skulder 17 100 296 99 927 208 227 183 298

Kortfristiga skulder 18 52 933 53 003 58 718 83 936

Summa skulder 153 229 152 930 266 945 267 233

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 222 136 236 242 334 545 337 248
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STIFTELSEN BJÖRKÅSEN
BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)

Tillgångar 2020-12 2021-12

Anläggningstillgångar 91 884 80 311

Omsättningstillgångar 22 460 22 840

SUMMA TILLGÅNGAR 114 344 103 151

Eget kapital

Eget kapital från årets början 7 069 6 786

Periodens resultat -283 -10 368

Summa eget kapital 6 786 -3 582

Skulder

Långfristiga skulder 100 131 75 571

Kortfristiga skulder 7 427 31 164

Summa skulder 107 558 106 733

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 114 344 103 151

AB STORFORS MARK- OCH INDUSTRIFASTIGHETER

BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)

Tillgångar 2020-12 2021-12

Anläggningstillgångar 8 245 0

Omsättningstillgångar 864 4 745

SUMMA TILLGÅNGAR 9 109 4 745

Eget kapital

Eget kapital från årets början 1 115 1 211

Erhållet aktieägartillskott 700 0

Periodens resultat -604 -4 349

Summa eget kapital 1 211 -3 139

Skulder

Långfristiga skulder 7 800 7 800

Kortfristiga skulder 99 84

Summa skulder 7 899 7 884

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 9 109 4 745
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Kassaflödesanalys 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belopp i tkr Kommun Koncern

Löpande verksamhet 2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Resultat före extraordinära poster 1 615 9 031 618 -2 959

Justering för av- och nedskrivningar 9 040 8 648 14 318 21 108

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 329 8 072 1 284 8 798

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 11 985 25 751 16 220 26 947

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar 365 -7 149 724 -8 703

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 8 953 70 10 803 25 218

Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 303 18 672 27 747 43 461

Investeringsverksamheten

Förändring av pågående investeringsprojekt -57 2 159 -1 977 2 109

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -295 0 -295 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -6 942 -8 151 -10 186 -8 397

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 270 0 0 4 200

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -1 400 -5 -700 -5

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 700 0 700 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 725 -5 997 -12 459 -2 093

Finansieringsverksamheten

Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga skulder -14 -369 -498 -24 929

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -14 -369 -498 -24 929

ÅRETS KASSAFLÖDE 14 564 12 306 14 791 16 439

Likvida medel vid årets början 3 817 18 381 26 619 41 410

Likvida medel vid årets slut 18 381 30 687 41 410 57 849

FÖRÄNDRING KASSA OCH BANK (Likvida medel) 14 564 12 306 14 791 16 439
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Nothänvisningar 
 

 
 

 
 

 
 
 

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

Not 1 - Verksamhetens intäkter

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Varor och material 3 638 3 458 3 638 3 458

Taxor och avgifter 13 198 14 287 13 198 14 287

Hyror och arrenden 5 196 5 621 25 870 25 613

Bidrag 30 751 33 162 30 751 33 162

Försäljning av verksamheter 6 967 7 388 4 906 6 050

Övriga intäkter 4 730 805 5 223 1 540

Bokfört värde 64 480 64 721 83 586 84 110

KoncernKommun

Not 2 - Verksamhetens kostnader

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Bidrag och transfereringar 9 450 9 037 9 450 9 037

Köp av huvudverksamhet 46 073 43 110 46 074 43 110

Personalkostnader 199 180 202 477 203 338 207 984

Lokalkostnader och fastighetsförvaltning 22 210 25 202 23 665 28 569

Material och tjänster 35 906 35 320 42 715 42 477

Övriga verksamhetskostnader 1 059 1 532 1 093 5 111

Försäkringar och riskkostnader 2 198 1 434 3 454 2 549

Bokfört värde 316 077 318 112 329 790 338 837

Personalomkostnadspåslag för arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och 

övriga kollektivavtalade försäkringar bokförs med automatik, på verksamheternas 

enheter med underlag av bruttolönekostnader. Påslaget under 2021 har varit 38,38%.

Administrationsavgift på 200 tkr har belastat VA-enheten och tillgodoförts övergripande

kommunal verksamhet för år 2021. 

Operationell leasing, som ej är uppsägningsbar belastar verksamheten med kostnader efter 

detta verksamhetsår enligt nedan, belopp i tkr:

Slag av leasing År 1 År 2-5 År 6 och uppåt

Hyror lokaler 15 550 51 922 4 812

Leasingavgifter bilar 301 247 0

Leasingavgifter inventarier 0 0 0

Leasingavgifter arbetsmaskiner 31 0 0

Summa 15 882 52 169 4 812

KoncernKommun

Not 3 - Avskrivningar

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Immateriella tillgångar 23 67 23 67

Byggnader och tekniska anläggningar 7 810 7 318 12 886 19 160

Maskiner och inventarier 1 207 1 263 1 409 1 881

Bokfört värde 9 040 8 648 14 318 21 108

Leasingavgifter hanteras som operationell leasing.

Beloppsgräns för inventarier av mindre värde är halva prisbasbeloppet, för år 2021 uppgår

prisbasbeloppet till 47 600 kr, gräns för kostnadsföring i sin helhet uppgår därmed för år 

2021 till 23 800 kr.

KoncernKommun
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Not 4 - Skatteintäkter

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Preliminära skatteintäkter 186 589 187 799 186 589 187 799

Slutavräkning föregående år -1 356 661 -1 356 661

Preliminär slutavräkning innevarande år -2 864 4 580 -2 864 4 580

Bokfört värde 182 369 193 040 182 369 193 040

KoncernKommun

Not 5 - Generella statsbidrag och utjämning

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Inkomstutjämningsbidrag 49 779 49 751 49 779 49 751

Reglerings- bidrag/avgift 4 101 11 913 4 101 11 913

Kostnadsutjämningsbidrag 13 072 10 486 13 072 10 486

Mellankommunal utjämning 779 630 779 630

Kommunal fastighetsavgift 7 761 9 800 7 761 9 800

Utjämningsavgift LSS -6 048 -5 640 -6 048 -5 640

Övriga generella statsbidrag 9 881 2 612 9 881 2 612

Bokfört värde 79 324 79 552 79 324 79 552

KoncernKommun

Not 6 - Finansiella intäkter

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Räntor på likvida medel 65 26 65 26

Dröjsmålsräntor och räntor på lån 152 142 133 142

Övriga finansiella intäkter 1 068 1 483 568 961

Bokfört värde 1 285 1 651 766 1 129

VA-enheten har debiterats en internränta på 1,25% på underlag av

restvärde vid årets början av kvarvarande anläggningstillgångar för VA.

KoncernKommun

Not 7 - Finansiella kostnader

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Nedskrivning av andel dotterbolag 0 2 700 0 0

Räntor 219 134 812 506

Övriga finansiella kostnader 506 339 506 339

Bokfört värde 725 3 173 1 318 845

KoncernKommun

NOTER TILL BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)

Not 8 - Immateriella anläggningstillgångar

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Anskaffningsvärde (IB) 2 507 2 802 2 634 2 929

Investerat under året 295 0 295 0

Ackumulerad avskrivning (IB) -2 476 -2 499 -2 603 -2 626

Avskrivet under året -23 -67 0 -67

Bokfört värde 303 236 303 236

KoncernKommun
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Not 9 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Anskaffningsvärde Markreserv (IB) 6 657 6 657 6 657 6 657

Investerat under året 5 5

Anskaffningsvärde Verksamhetsfastigheter (IB) 141 770 143 466 141 770 143 466

Investerat under året 1 696 3 755 1 696 3 755

Anskaffningsvärde Hyresfastigheter (IB) 204 514 207 434

Investerat under året 2 920 71

Försäljning under året -8 630

Anskaffningsvärde Anläggningar affärsverksamhet (IB)69 499 71 388 69 499 71 388

Investerat under året 1 889 315 1 889 315

Anskaffningsvärde Publika fastigheter (IB) 72 113 74 299 72 113 74 299

Investerat under året 2 186 3 025 2 186 3 025

Anskaffningsvärde Fastigheter övrig verksamhet (IB) 200 200 200 200

Ackumulerad avskrivning (IB) -126 195 -134 005 -215 728 -228 614

Avskrivet under året -7 810 -7 318 -12 886 -11 822

Justerad avskrivning pga försäljning 869

Ackumulerad nedskrivning (IB) -16 805 -16 805

Årets återföring av samt ny nedskrivning -7 203

Bokfört värde 162 005 161 787 258 025 238 411

KoncernKommun

Not 10 - Maskiner och inventarier

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Anskaffningsvärde Maskiner (IB) 3 322 2 604 3 322 3 352

Investerat under året 30 527 30 527

Försäljning under året -748 0 0 0

Anskaffningsvärde Inventarier (IB) 10 256 11 310 11 407 12 461

Investerat under året 1 054 253 1 054 283

Försäljning under året -1 151

Anskaffningsvärde Byggnadsinventarier (IB) 630 630 630 630

Investerat under året 12 12

Anskaffningsvärde Transportmedel (IB) 5 235 4 467 5 235 5 645

Investerat under året 87 259 410 405

Försäljning under året -855 0 0 0

Ackumulerad avskrivning (IB) -9 296 -10 215 -9 845 -11 255

Avskrivet under året -1 208 -1 262 -1 410 -1 396

Justerad avskrivning pga försäljning 289 0 0 667

Bokfört värde 8 795 8 585 10 834 10 180

KoncernKommun

Not 11 - Pågående investeringar

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Anskaffningsvärde pågående projekt (IB) 4 178 4 235 4 178 6 155

Förändringar av pågående investeringar under året 57 -2 159 1 977 -2 109

Bokfört värde 4 235 2 076 6 155 4 046

Kommun Koncern
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Not 12 - Finansiella tillgångar

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Aktier 4 319 5 710 1 619 2 310

Ökning av aktievärde p.g.a. aktieägartillskott 1 400 0 700 0

Justering aktievärde tidigare år -9 0 -9 0

Värdereglering aktievärde -2 700

IB andelar 283 283 323 323

Inköp andelar 0 5 0 5

Grundfondskapital 5 792 5 792 0 0

Bokfört värde 11 785 9 090 2 633 2 638

Kommun Koncern

Not 13 - Kortfristiga fordringar

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Exploateringsmark 34 34 34 34

Kundfordringar 1 470 1 753 908 1 526

Skattekonto 461 188 487 204

Statsbidragsfordringar 3 014 5 308 3 014 5 308

Moms 1 199 2 718 1 202 2 738

Förutbetalda kostnader 8 325 4 710 7 172 4 806

Upplupna intäkter 2 129 4 473 2 209 4 541

Upplupna skatteintäkter 4 580 153 4 714

Övriga interimsfordringar 0 17 6 17

Bokfört värde 16 632 23 781 15 185 23 888

KoncernKommun

Not 14 - Kassa och bank

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Handkassor 14 10 14 10

Bank 18 367 30 677 41 396 57 839

Bokfört värde 18 381 30 687 41 410 57 849

KoncernKommun

Not 15 - Eget kapital

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Eget kapital exkl. fg års resultat (IB) 56 133 43 148 57 144 42 838

Aktieägartillskott

Föregående års resultat -12 985 1 615 -14 306 618

Årets/periodens resultat 1 615 9 031 618 -2 959

Bokfört värde 44 763 53 794 43 456 40 497

KoncernKommun

Not 16 - Avsättning för pensioner

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Ingående avsättning 22 870 24 144 22 870 24 144

Nyintjänad pension 1 060 4 739 1 060 4 739

Årets utbetalningar -528 -739 -528 -739

Ränte- och basbeloppsuppräkning samt övrigt 501 325 501 325

Förändring löneskatt 241 1 049 241 1 049

Bokfört värde 24 144 29 518 24 144 29 518

KoncernKommun
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Not 17 - Långfristiga skulder

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Anläggningslån 82 708 82 708 190 639 166 079

Återställning av EK hos BRT 3 346 3 244 3 346 3 244

Investeringsstöd 14 242 13 975 14 242 13 975

Bokfört värde 100 296 99 927 208 227 183 298

KoncernKommun

Not 18 - Kortfristiga skulder

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Kortfristig del av långfristig skuld 0 0 180 24 650

Pensionsskuld 6 022 6 730 6 160 6 944

Leverantörsskulder 9 915 8 799 10 562 9 312

Förfakturerade intäkter 55 298 55 298

Upplupna leverantörsskulder 2 127 2 324 2 127 2 324

Moms 296 471 383 610

Personalens källskatt 3 060 2 890 3 185 2 951

Arbetsgivaravgifter 3 606 3 379 3 702 3 451

Löneskatt 1 461 1 780 1 521 1 895

Övriga skatteskulder 5 613 2 203 5 657 2 247

Upplupna löner 365 0 365 0

Semesterlöneskuld 11 344 10 688 11 628 10 906

Förinbetalda intäkter 7 514 11 544 9 119 13 066

Övriga upplupna kostnader 1 321 1 689 3 792 5 034

Övriga kortfristiga skulder 234 208 283 247

Bokfört värde 52 933 53 003 58 718 83 936

KoncernKommun
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Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar 
Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i 
överensstämmelse med LKBR (Lagen om kommunal bokföring och redovisning) och 
RKR:s (Rådet för kommunal redovisning) rekommendationer. 
 
Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar: 
Fastighet affärsverksamhet  5-80 år 
Fastighet annan verksamhet 20-80 år 
Publika fastigheter 10-80 år 
Verksamhetsfastigheter 5-80 år 
Byggnadsinventarier 10-20 år 
Bilar/Transportmedel 5-20 år 
Maskiner  10-15 år 
Inventarier  5-20 år 
IT-utrustning  10 år 
 
 
 
Anläggningstillgångar  
Tillgång avsedd för stadigvarande 
innehav såsom fastigheter och 
inventarier. 
 

Avskrivning  
Planmässig värdeminskning av 
anläggningstillgångar för att fördela 
anskaffningskostnaden över tillgångens 
livslängd. 
 

Avsättning  
Utgörs av de betalningsförpliktelser som 
är säkra eller sannolika till sin existens, 
men där det finns osäkerhet 
beträffande beloppets storlek eller 
tidpunkten för betalning, till exempel 
avsättning för pensioner. 
 

Balansräkning  
Visar den ekonomiska ställningen vid 
verksamhetsårets slut uppdelat på 
tillgångar, eget kapital, avsättningar och 
skulder.  
 

Borgensförbindelser  
Summa pensionsförpliktelser som ej 
upptagits i balansräkningen samt övriga 
borgens- och ansvarsförbindelser.  
 

Driftredovisning  
Driftredovisningen visar utfall av 
kostnader och intäkter i förhållande till 
budget för de olika nämndernas 
verksamheter. Redovisningen sker 

samlat i inledningen av 
förvaltningsberättelsen under avsnittet 
ekonomiskt resultat och analys. 
 

Eget kapital  
Skillnaden mellan totala tillgångar och 
avsättningar och skulder enligt 
balansräkningen, det vill säga 
nettoförmögenheten. 
 

Externa inkomster  
Summa externa driftintäkter och 
investeringsinkomster. 
 

Externa utgifter  
Summa externa driftkostnader och 
investeringsutgifter. 
 

Exploaterings- och realisationsvinster/-
förluster  
Exploaterings- och realisationsvinster/-
förluster vid försäljning av tillgångar har 
tillförts eller belastat 
verksamhetsresultatet och ingår i 
verksamhetens intäkter eller kostnader. 
Undantag sker om vinsten eller 
förlusten inte tillhör den normala 
verksamheten och uppgår till ett 
väsentligt belopp. I dessa fall redovisas 
resultatet som extraordinär intäkt eller 
kostnad. 
 

Kassaflödesanalys 
Visar kassaflödet från den löpande 
verksamheten, från 
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investeringsverksamheten och från 
finansieringsverksamheten. 
 

Kortfristiga fordringar och skulder  
Fordringar och skulder som förfaller till 
betalning inom ett år efter balansdagen. 
 
Likvida medel  
Kontanter eller tillgångar som kan 
omsättas på kort sikt, till exempel kassa- 
och banktillgångar, postväxlar samt 
värdepapper som statsskuldväxlar eller 
bankcertifikat. 
 
Likviditet  
Betalningsberedskap på kort sikt. Kan 
uttryckas i olika mått, exempelvis 
rörelsekapital och ställas i relation till 
externa utgifter. 
 

Långfristiga fordringar och skulder  
Fordringar och skulder som förfaller till 
betalning senare än ett år efter 
balansdagen.  
 

Nedskrivning av anläggningstillgång  
Nedskrivning av anläggningstillgång sker 
när värdet varaktigt har gått ned och 
efter individuell prövning. 
 

Omsättningstillgångar  
Tillgång som beräknas innehas 
kortvarigt, exempelvis kundfordringar 
och förrådsartiklar.  
 

Pensionsskuld  
Pensionsförmåner intjänade före 1998.  
 

 
 
 

Resultaträkning  
Redovisning av samtliga intäkter och 
kostnader under en viss period, 
exempelvis verksamhetsåret. 
 
Rörelsekapital  
Den del av kapitalet som står till 
förfogande för finansiering av utgifter, 
det vill säga skillnaden mellan 
omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder. 
 
Sammanställd redovisning  
Sammanställning av resultaträkningar 
och balansräkningar för olika juridiska 
personer i vilka kommunen har ett 
betydande inflytande. Ger en 
helhetsbild av ekonomiska åtaganden 
oavsett i vilken juridisk form 
verksamheten bedrivs.  
 

Skatteintäkter  
Skatteintäkter för år 2021 har 
periodiserats, liksom tidigare år, utifrån 
Sveriges Kommuner och Regioners 
prognoser. 
 

Skattekraft 
Antal skattekronor per invånare. 
 

Skatteunderlag  
Totala beskattningsbara inkomster. 
Uttrycks vanligen i skattekronor, det vill 
säga skatteunderlaget delat med 100.  
 

Skulder  
Skulder där syftet med krediten är 
längre än ett år redovisas som 
långfristig skuld. Kommande års 
amorteringar redovisas således som 
kortfristig skuld. 
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Kommunövergripande verksamhet 
Verksamheten består av fem olika enheter i form av; kommunledning, kansli, ekonomi, 
personal och folkhälsa samt kommunikation, näringsliv och turism.  

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

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

Fortsatt påverkan av covid-19  
Även under av 2021 har det funnits en påverkan av coronapandemin på i princip samtliga 
verksamheter. Att vara en del av en världsomspännande pandemi som påverkar hela 
samhället i alla dess aspekter, är något som vi inte upplevt tidigare i Storfors kommun. 
Detta har inneburit att exempelvis visst utvecklings- och uppföljningsarbete blivit lidande 
eftersom pandemiarbetet prioriterats eller så har förutsättningarna försvårat arbete i vissa 
forum. Storfors kommun har dock haft, relativt sett, låga smittotal och har numera också en 
hög vaccinationstäckning. 

Samhällsplanering 

Detaljplanearbete 
Under året har en ny detaljplan arbetats fram för att möjliggöra bygget av en idrotts- och 
aktivitetshall på Koltorp 1:18. Ett detaljplanearbete är även påbörjat i Kyrksten för att 
säkerställa att byggnation av en eventuell ny skola är möjlig där. 

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

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

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

Räddningstjänst 
Larmmässigt har 2021 varit lugnare, likt 2020, för förbundet. Stationsområde Storfors har 
haft färre utryckningar än 2020 med 56 verkställda utryckningar jämfört med 67 
utryckningar 2020. Inom området har tre större händelser, två brand i byggnad och en 
större mark- och skogsbrand, inträffat under året. 
Arbetet med det gemensamma ledningssystemet RRB har fungerat mycket bra och sedan 
halvårsskiftet har förbundet, efter ett års prövotid, gått över till ett insatsledarsystem. 
Förbundsledningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten till en dagtidsstyrka med 
beredskap som ett led i att förstärka upp organisationen på dagtid, öka den operativa 
förmågan samt underlätta vid semesterplaneringen. 
Investering i ny släckbil till Storfors station, som har tagits i bruk under året.  

Externfinansierade projekt 
Storfors kommuns verksamheter deltar i en rad olika externfinansierade projekt. 
Deltagande i projekten kan vara på olika nivåer där kommunen kan vara ägare, 
medfinansiär eller samverkanspartner.  
 
Under 2021 beviljades följande projekt med Storfors kommun som projektägare; 

Projekt Total budget Finansiär 

Aktiv i Storfors 574 413 Region Värmland, Idéer för livet 

Hållbar Demokratiutveckling 33 060  Nordplus Junior 

Delmos 934 816 Delmos 

Huset 315 664 Länsstyrelsen Värmland 

Demokrati i samverkan 679 965 Länsstyrelsen Värmland 

 
Under 2021 ingick Storfors kommun samverkanspart i flera projekt; 

Projekt Finansiär 

Drivkraften Finsam 

Time for health Erasmus 

InSport Erasmus Sport 

ReAct Värmland ESF 

Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning ESF 

Arbetsmarknadskunskap i Värmland Region Värmland, kommuner 

Språkligt inriktad kartläggning Länsstyrelsen Värmland 
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Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Enheten gör ett klart bättre resultat än budgeterat. Resultatet beror i huvudsak på 
att kommunstyrelsens pott för oförutsett inte har lagts ut på verksamheterna.   
 

Mål 
Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden. 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                    ja /nej Måluppfyllnad 

Digital signering 

av handlingar 

som innebär en 

ökad 

administrativ 

effektivitet. 

Genomföra 

anpassningar enligt 

plan 

Införa modulen digital 

signering i Lex 

Utbildning för 

tjänstemän och 

förtroendevalda 

nej 
 

Analys: Arbete pågår genom IT-Kristinehamn för att säkerställa rättssäker signering, arbetet 

är i den absoluta slutfasen men tjänsten är inte aktiverad 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                    ja /nej Måluppfyllnad 

Ökad 

digitaliseringsgrad 

 

Fortsatt utdelning av 

iPads 

Utbildningar för 

förtroendevalda 

Hänvisa till 

handlingar på 

storfors.se vid 

problem med iPad 

Skicka digitala 

kallelser till samtliga 

förtroendevalda 

Antal fysiska kallelser 

som delats ut före eller 

på sammanträde (varje 

enskild kopia räknas) 

ja 
 

Analys: Coronapandemin har medfört en stadigt ökande digitaliseringsgrad. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                    ja /nej Måluppfyllnad 

Fortsätta 

processen att 

upprätta ny F-6 

skola i Kyrksten.  

Påbörjat 

planuppdrag  

Genomförd 

upphandling 

Påbörjade processer  Delvis 
 

Analys: Beslutsunderlag inklusive kalkyl har tagits fram. Detaljplanearbete och projektering 

håller på att slutföras. Laglighetsprövning pågår avseende beslutet som grundar en 

upphandlingsprocess. 

 

Kommunledning Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 1 433     871        1 557     686 -                          

Verksamhetens personalkostnad 4 598 -    2 413 -    1 910 -    503 -                          

Verksamh kostn. exkl. personal 8 991 -    7 801 -    14 857 -  492 -            6 563                        

Avskrivningar 29 -          30 -          290 -       260                           

Finansiella kostnader -              -              -              -                                 

Resultat 12 184 -  9 373 -    15 500 -  492 -            5 634                        
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Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                    ja /nej Måluppfyllnad 

Tillgängliggöra 

möteslokaler i 

Kulturhuset/Folkets 

Hus med ny digital 

teknik 

Köpa in ny teknik 

till möteslokaler i 

Kulturhuset/Folkets 

Hus 

Genomfört ja/nej Delvis 
 

Analys: Vissa möteslokaler har visat sig både dyra och praktiskt svåra att utrusta varför 

arbetet inte har kunnat fullföljas. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                    Antal Måluppfyllnad 

Stärka den egna 

ekonomin 

genom att växla 

upp med 

regionala, 

nationella och 

EU-medel 

Bevaka olika 

program där medel 

kan sökas. 

Antal beviljade 

ansökningar  
12 

 

Analys: Antalet ansökningar ökar kontinuerligt.  

 

Politisk verksamhet 
Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Enheten har hållit sin budget, kostnaderna för den politiska representationen har 
varit lägre än budgeterat och kostnaderna för externa tjänster, till exempel revision, har 
varit högre än budgeterat.  

Tillväxt- och tillsynsnämnden  
Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Enheten har hållit sin budget. 
 

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB  
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB sköter avfallshämtningen i Karlskoga och Storfors 
kommun sedan 2015. Bolaget är samägt mellan Karlskoga energi och miljö samt Storfors 
kommun. Bolaget sköter all inhämtning av avfall med egna bilar i Karlskoga och Storfors 
kommun, för transport till värmeverket i Karlskoga. Matavfallet samlas in och körs till 

Politisk verksamhet Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 319        357        347        10                             

Verksamhetens personalkostnad 2 083 -    2 116 -    2 314 -    197                           

Verksamh kostn. exkl. personal 923 -       1 131 -    934 -       198 -                          

Finansiella kostnader -              -              -              -                                 

Resultat 2 687 -    2 891 -    2 900 -    9                                

Tillväxt och tillsynsnämnden Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter -              -              -              -                                 

Verksamhetens personalkostnad 14 -          11 -          21 -          10                             

Verksamh kostn. exkl. personal 1 497 -    1 521 -    1 517 -    4 -                               

Avskrivningar 8 -            -              -              -                                 

Resultat 1 519 -    1 531 -    1 538 -    -                   7                                
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biogasanläggningen på Mosserud för biogasproduktion. Självbetjäningssystemet som 
installerats på återvinningscentralen i Storfors har slagit mycket väl ut med utökade 
öppettider även på lördagar.   

AB Storfors Mark och Industrifastigheter  
Storfors Mark och Industrifastigheter är ett kommunalägt aktiebolag där fastigheten 
Storfors Lungsundet 1:105 tidigare ingick. Fastigheten såldes till privat aktör i oktober 2021. 
Sommaren 2021 drevs verksamheten av redan tidigare kontrakterad entreprenör. Från 
september 2021 har ingen verksamhet riktad mot externa besökare pågått på fastigheten. 
Uppgifter om bolaget och vilka som är representerade i styrelsen finns angivna på 
kommunens hemsida.  

Stiftelsen Björkåsen  
Stiftelsen Björkåsen är en allmännyttig bostadsstiftelse i Storfors kommun. Stiftelsens 
ändamål är att förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av 
hyresbostäder och lokaler. 
Från den 1 januari 2020 drivs Stiftelsen Björkåsen i egen regi från att tidigare ha förvaltats 
av Storfors kommun. Underhållsplaner för yttre och inre underhåll är framtagna och 
arbetet med att systematiskt renovera beståndet har påbörjats under 2021. En hyresrätt är 
en boendeform som passar alla, under hela livet, och i Storfors bor man alltid med närhet 
till skog och sjö. Det är något som stiftelsen ska arbeta för att fler ska upptäcka och därmed 
bidra till inflyttning i kommunen.    

Enhet ekonomi  
Ekonomiavdelningen har som främsta uppdrag att tillhandahålla extern och intern 
ekonomisk redovisning. Avdelningen är också ett stöd för övriga verksamheter och är 
behjälplig för dessa vid budget, prognos och bokslut. Avdelningen har sålt ekonomitjänster 
till Stiftelsen Björkåsen samt hanterat AB Storfors Mark- och Industrifastigheters redovisning. 
 
Ekonomichef har representation hos Överförmyndarnämnden, Tillväxt- och tillsynsnämnden, 
Bergslagens Räddningstjänst, Ekonomichefsnätverket i Värmland samt är styrelseledamot i 
KHF Trygga Hem och AB Storfors Mark- och Industrifastigheter. I KHF Trygga Hem är 
ekonomichef även attestant för leverantörsfakturorna samt deltar i föreningens bygg- och 
ekonomimöten. 
Ekonomiavdelningen består av ekonomichef, två ekonomer samt 60 % ekonomiassistent. 
Totalt antal årsarbetare på ekonomiavdelningen den 31 december 2021 är 3,6 tjänst. 
 
Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Enheten förbrukar 338 tkr mindre än budgeterat, detta beroende på att överskottet 
inte räcker till att ersätta en vakant tjänst på heltid och helår. 
 
 

Ekonomi enhet Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 418        696        445        252                           

Verksamhetens personalkostnad 1 869 -    2 471 -    2 344 -    127 -                          

Verksamh kostn. exkl. personal 1 131 -    1 273 -    1 470 -    198                           

Finansiella intäkter -              -              -              -                                 

Finansiella kostnader 49 -          64 -          80 -          16                             

Resultat 2 631 -    3 111 -    3 450 -    338                           
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Mål 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/ Antal Måluppfyllnad 

Kunna påvisa 

korrekt redovisning 

av representation. 

Intern utbildning 

för ekonomer, 

informationsblad 

till ekonomiskt 

ansvariga. 

Stickprov av 

händelser på 

redovisningskonton 

avseende 

representation. 

1 

 

Analys: Internkontrollen visar endast delvis godkänd deltagarlista avseende representation. 

Informationsbladet har inte gått ut till ekonomiskt ansvariga. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/ Antal Måluppfyllnad 

Personalen inom 

ekonomienheten 

skall stärka sin 

kompetens inom 

ekonomisystem 

Raindance och bli 

mindre beroende 

av extern hjälp. 

Personalen skall 

genomföra tre 

utbildningar inom 

Raindance. 

Antal utbildningar. 6 

 

 

 

Analys: Kompetens är stärkt i ekonomisystemet Raindance. 

 

Enhet kansli  
Kansliet ansvarar för följande områden: ärendeberedning, registratur, arkiv, telefoni, IT-
samordning, upphandlingssamordning i samverkan med Karlskoga kommun, 
försäkringssamordning, reception/kommuntelefon, vägbidrag, vårdavgifter, partistöd, 
utredningar, samordning och förberedelser runt val samt verksamhetsstöd.  
 

Kanslichefen har dels varit föräldraledig under en stor del av året och dels sade han upp sig 
och avslutade sin tjänst under september. Funktionen kanslichef kommer inte att 
återbesättas utan ersättas av en IT-strateg. Någon anställning av IT-strateg har dock inte 
kunnat utföras under året på grund av ekonomiska skäl. Detta i kombination med 
pandemin har inneburit en ökad arbetsbelastning för kansliet. Pandemin har bland annat 
inneburit att de politiska sammanträdena till viss del hållits digitalt via Teams. Det har varit 
en utmaning att planera, instruera och genomföra sammanträden med bibehållen kvalité.  
På grund av föräldraledighet och hård arbetsbelastning på övriga har utvecklingsarbetet på 
kansliet delvis avstannat. Även kommunens övergripande arbete med IT-frågor har delvis 
avstannat. 
 
Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Budgetramen har inte räckt till, där den största påverkan beror på licenskostnader 
för verksamhetens nödvändiga programvaror. Ramen har inte räckt till trots att 
personalkostnaden varit lägre än planerat genom vakansgraden av kanslichef. 

Kansli enhet Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 110        248        194        54                             

Verksamhetens personalkostnad 1 653 -    2 354 -    2 477 -    123                           

Verksamh kostn. exkl. personal 628 -       597 -       279 -       318 -                          

Avskrivningar -              38 -          38 -          0                                

Resultat 2 171 -    2 742 -    2 600 -    142 -                          
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Enhet kommunikation, näringsliv och turism  
Enheten har ansvar för intern och extern information, marknadsföring, 
näringslivsutveckling och turism. Enheten har en heltidsanställd kommunikationschef, 
näringslivsutvecklare på 50 procent och kommunikationsstöd på 10 procent. 

Kommunikation  
Kommunikationsavdelningen ansvarar för att planera, samordna och till stor del utföra 
kommunens övergripande interna och externa kommunikation samt ge råd och stöd i 
kommunikations- och mediefrågor. Avdelningen ansvarar för kommunikationskanaler, 
tillämpning av policy-, webb- och varumärkesfrågor. Under de senaste åren har ett allt 
större fokus lagts på övning och fortbildning inom kriskommunikationsområdet. Storfors 
samverkar med övriga länet när det gäller utveckling av kriskommunikation under ledning 
av länsstyrelsen.  Stiftelsen Björkåsen köper också del av tjänsten kommunikationschef 
(fem procent) av Storfors kommun. Under perioden har fortsatt fokus lagts på information 
gällande coronapandemin, i första hand via kommunens digitala kanaler. Avdelningen har 
regelbundet deltagit i kriskommunikationsnätverk med länsstyrelsen och övriga 
kommunikatörer i Värmland. 

Inflyttningsprojekt 
Ett inflyttningsprojekt sjösattes under senhösten 2021 och en extern webbsida för att locka 
inflyttare är under produktion. Alla verksamheter ska få en egen ”reklamfilm” i projektet 
och hittills har IFO färdigställt sin film med hjälp av extern filmare. Flera enheter är på gång. 
Diskussion förs med Region Värmland samt Kristinehamn och Filipstad om en gemensam 
”landningssida” som kan användas för marknadsföring/inflyttning och rekrytering. 

Kommuntidningen, hemsida & intranät  
Storfors kommun ger ut fem kommuntidningar per år där sommarnumret också fungerar 
som turistfolder och sprids i högre upplaga till turistbyråer och olika platser där turister rör 
sig. Avdelningen förser också gratistidningar och andra media med material från Storfors 
regelbundet. 
Under perioden har 232 nyhetsartiklar publicerats på kommunens hemsida. När det gäller 
sociala medier använder Storfors kommun i första hand Facebook där antalet följare de 
senaste åren ökat stadigt och är nu drygt 2900 personer. Nyheter strömmas även över till 
kommunens Twitterkonto från kommunens hemsida. I genomsnitt gjordes ett manuellt 
inlägg per dag på Facebook medan drygt ett inlägg varannan dag strömmar från hemsidan 
till Twitter. Storfors kommun använder också Linkedin i begränsad omfattning – i första 
hand för rekryteringssyfte. En Instagramsida finns men har inte använts i särskilt stor 
utsträckning på grund av resursbrist. 

Näringsliv 
Stöd och hjälp till näringslivet är ett viktigt område för en liten kommun. Kommunen kan 
vara en katalysator för kontakter mellan kommunens näringar och även ge hjälp till 
utveckling och nytänkande samt förmedla viktiga kontakter. 
Under perioden har ett intensivt och omfattande arbete pågått med ett större 
etableringsprojekt i form av en konceptfabrik för fiskodling. 
Hösten 2021 startades åter företagsfrukostar efter uppehåll för pandemin. Eftersom 
coronapandemin omöjliggjort föreläsningar, dialogmöten och näringslivsdag har istället 
resurser lagts på att hjälpa företagarna enskilt. En del av näringslivsarbetet har varit att 
hjälpa de mindre företagen att nå ut och att få information om de olika stöd som kan sökas.  
Ett filmprojekt där företagen får hjälp att göra korta reklamfilmer är påbörjat och sju filmer 
är redan klara. Detta finansieras helt av företagen själva, men kommunen har en 
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samordnande roll och har även textat filmerna för att följa lagen om tillgänglighet när det 
publiceras på webben. Lokala ”gula sidor” har publicerats på kommunens hemsida där man 
enkelt ska kunna hitta företag med lokal service. 
Storfors kommun medfinansierar projektet Smart-in, vars övergripande mål är att öka 
antalet innovativa små och medelstora företag inom stål- och verkstadsindustrin samt 
industrinära tjänster i Värmland. Näringslivsutvecklaren är också delaktig i 
arbetsmarknadsprojektet Stepstone. 
Tillsammans med övriga länet har under perioden ett material som ska attrahera 
etableringar till Värmland tagits fram via projektet NAV 2.0. 
Näringslivsutvecklaren har under första halvåret även haft som uppgift att jobba med 
analys, inventering och beställning gällande skyddsutrustning för covid-19. 

Näringslivsranking 
I årets näringslivsranking från Svensk Näringsliv klättrade Storfors 31 placeringar och ligger 
på plats 139 av Sveriges 290 kommuner. 
Det är framför allt på punkterna ”upphandling” och ”konkurrens från kommunen” som 
Storfors plockat placeringar. Företagarna är också mycket mer nöjda med mobil- och 
bredbandsuppkoppling än förra året. 
Den allra största förbättringen svarar företagarnas samlade omdöme för; där har Storfors 
klättrat hela 62 placeringar och ligger på plats 92 i Sverige.  

Turism  
Järnsjöleden har varit välbesökt under perioden liksom Lårhöjdsleden och Rövarleden där 
statliga bidrag täckt en mycket god röjning under säsongen. Några kommunala medel för 
röjning, rastplatser, kartor eller marknadsföring ryms inte i budget.  Inför kommande 
säsong har kommunen även fått bidrag för Åsjöleden. Nätverket med turismaktörer kring 
sjöarna i Storfors/Asphyttan har varit vilande, men ett första sonderingsmöte har 
genomförts med några av aktörerna. Bjurbäckens slussar har haft besöksrekord på 30 000 
besökare under sommaren. Lungsunds camping och hotell är sålt och oklarhet finns om 
kommande verksamhet.  
Storfors sommartidning är inriktad på de turismaktörer som finns i området och de lyftes 
fram i text och bild. I övrigt har de lokala turismentreprenörerna och de lokala 
evenemangen marknadsförts både på hemsida, Facebook och i pressmaterial som 
levererats till regional media. I tidningen Turist i Värmland lyftes Storfors som besöksmål 
samt ett antal sommaraktiviteter och aktörer.  
 
Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Man kan luras att tro att de budgeterade medlen räcker gott och väl, men så ser 
inte verkligheten ut. Enheten har under året haft extra intäkter på 245 000 kronor (statliga 
coronabidrag och interndebitering för del av tjänst). Samtidigt har uteblivna lönekostnader 
(tjänstledighet) gett plus i kassan på 35 000 kronor. Allmän återhållsamhet samt utebliven 
Centrumfest, Näringslivsdag, utbildningar etc har också gett plus i kassan på cirka 50 000 
under detta speciella år. Summa extra intäkter och uteblivna kostnader = 330 000 kronor. 

Näringsliv, turism & information Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 217        461        461        1                                

Verksamhetens personalkostnad 1 461 -    1 274 -    1 304 -    29                             

Verksamh kostn. exkl. personal 509 -       537 -       649 -       112                           

Avskrivningar 8 -            8 -            8 -            0                                

Finansiella kostnader -              -              -                                 

Resultat 1 761 -    1 358 -    1 500 -    142                           
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Extra kostnader under året har varit byte av styrsystem för infartsskyltar + ökad 
månadskostnad för sammanlagt 36 000 kronor.  
 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                    Antal Måluppfyllnad 

Öka känslan av 

närhet till 

kommunens 

beslutsfattare 

och till de olika 

verksamheterna. 

Samtliga enheter 

ska presenteras i 

reportage i 

kommuntidning 

och/eller på webb 

under året. 

Antal artiklar i 

kommuntidning  

och på webb. 

61 

tidning 

64 

webb 

 

Analys: 61 artiklar rörande enheternas verksamheter har publicerats i periodens fyra ”vanliga” 

nummer av tidningen och 64 artiklar på webben. Upplägget har inte varit att presentera 

verksamheterna utan istället att skriva om den verksamhet de bedriver. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                            Antal Måluppfyllnad 

Öka 

transparensen i 

de kommunala 

besluten. 

Presentation av 

större beslut som 

fattas på 

kommunstyrelsen. 

Både inför och efter 

mötet. 

Antal KS/KF-relaterade 

artiklar på kommunens 

webbsida. 

27 
 

Analys: Större beslut har resulterat i flera artiklar både före och efter beslut. Ärendelista + 

mindre notis har publicerats inför möten för att öka intresset. Detta skulle kunna utökas om 

mer resurser fanns. Digitala möten under perioden har varit välbesökta av medborgare och 

tycks fylla en viktig funktion. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                           Antal Måluppfyllnad 

Samarbetet 

mellan olika 

turismaktörer 

förbättras. 

Samarbetet mellan 

olika turismaktörer 

förbättras. 

Antal träffar i 

turismnätverket. Antal 

paketeringar där flera 

aktörer samverkar. 

1 
 

Analys: Inställda träffar pga av coronapandemin. En uppstartsträff har hållits utomhus hösten 

2021. Inga paketeringar har genomförts. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator       Resultat Måluppfyllnad 

Förbättrat 

Näringslivsklimat  

 

Genomföra ett 

filmprojekt med 

publicering på 

kommunens 

hemsida för att lyfta 

enskilda 

företagare/företag. 

Test med digitala 

frukostmöten. 

Egen, enkel, enkät 

till samtliga 

företagare i Storfors. 

Svenskt 

Näringslivs 

ranking. 

 

Resultat av 

egen enkät. 

Klättrat 31 

placeringar 

till plats 

139 

 

Ingen egen 

enkät 

genomförd 

 

Analys: Filmprojekt i full gång (sju producerade filmer), Inget intresse fanns för digitala 

frukostmöten. Storfors klättrade näst mest i länet gällande företagsrankingen. 
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Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                     Antal Måluppfyllnad 

Skapa en ökad 

medvetenhet 

om möjligheter 

till friluftsliv i 

kommunen. 

Ett antal 

aktiviteter 

arrangeras  

i samverkan 

med ”Friluftsåret 

2021”. 

Kommunikation i 

kommunens 

olika kanaler. 

Antal deltagare 

vid de olika 

aktiviteterna. 

 

Inga specifika 

aktiviteter 

genomförda. 

Däremot 26 artiklar 

i kommunens 

tidningar gällande 

friluftsmöjligheter 

och 

utomhusaktiviteter 

i kommunen 

 

Analys: Kommunens ansökan till Friluftsåret 2021 bifölls inte varför resurser inte funnits till att 

arrangera speciella aktiviteter. Däremot har vi tipsat om de aktiviteter som pågått i annan regi i 

text och bild i kommunens tidning och på webben. 

 
 

Enhet personal och folkhälsa  
Enheten inrymmer följande verksamhetsområden;  
2630 Folkhälsa, 0,65 årsarbetare    
9206 Personalenhet, 1,6 årsarbetare  
9209 Företagshälsovård, för arbetsgivarens samtliga enheter 
9210 Facklig verksamhet, ledighet för kommunens fackliga representanter 
9211, Personalvård, julbord, ersättning STIM,  
9212 Centrala utbildningar kommuntotal inom områdena arbetsmiljö, brand, HLR 
9313 LÖV, Lönesamverkan östra Värmland 
 

Löneadministration (LÖV) utförs i samverkan med Karlskoga-, Filipstad- och Kristinehamns 
kommun. LÖV ingår i den administrativa nämnden. Utförare av lönesamverkan är 
Kristinehamns kommun.  
 
Under 2021 har ett digitaliserat flöde av anställningsavtalet införts, anställningsguiden, 
samt interna e-tjänster inom HR-området. Ett utökat avtal mellan Storfors kommun och 
Stiftelsen Björkåsen började gälla 2020-01-01 vilket innebär att Stiftelsen Björkåsen köper 
vissa tjänster av Storfors kommun inom HR-området. Andra ansvarsdelar som inrymms 
inom enheten är ansvar för verksamheten SITHS E-id (digitala e-tjänstelegitimationer), e-
tjänster för kommuntotal och arbete inom området krisledning- och säkerhetsskydd.  
 

Personalförsörjning 
En kartläggning genomförd av Region Värmland, Den Värmländska 
kompetensförsörjningen, anger att ”Värmlands attraktionskraft måste öka. I konkurrensen 
om arbetskraft förlorar Värmland ofta till regioner som upplevs mer attraktiva att bo, 
arbeta och leva i. Unga på landsbygden söker sig till större städer för utbildning och arbete. 
Migranter med utbildning och yrkeserfarenhet söker sig också till större städer för arbete. 
Samtidigt som Värmland konkurrerar med andra regioner behöver det även bli en 
självklarhet att man kan bo, arbeta och leva i hela Värmland. Samma förflyttning av unga 
och välutbildade till större städer syns även inom regionen, till Karlstad. Coronapandemin 
har gjort det tydligt att för många fungerar det alldeles utmärkt att arbeta på distans. Med 
digitaliseringens hjälp kan vi bygga bättre förutsättningar för invånarna att bo och arbeta i 
hela Värmland” (Region Värmland, 2020-12).  
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I det lokala perspektivet kan det konstateras att arbetsgivaren Storfors kommun är 
beroende av medarbetare som pendlar in från kringliggande orter. Detta gäller främst inom 
yrken med krav på akademisk utbildning. Inom gruppen lärare pendlar ca 60 procent av de 
tillsvidareanställda medarbetarna till arbete i Storfors kommun. Motsvarande siffra för 
gruppen socialsekreterare är 95 procent. I ovan nämnda kartläggning från Region Värmland 
kunde också konstateras att ”färre värmlänningar har en eftergymnasial utbildning jämfört 
med hela svenska folket”. 
 
Svenskt Näringslivs näringslivsranking och enkätundersökningar för företagen i Storfors 
kommun påvisar att tillgången på arbetskraft med relevant kompetens är en bristvara. Den 
senaste enkäten från Svenskt näringsliv visar att Storfors kommun placerar sig på plats 250 
nationellt gällande ”Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens”.   
            

Folkhälsa  
Folkhälsa handlar om att skapa möjligheter för en god hälsa för hela befolkningen genom 
att ge gynnsamma förutsättningar och undanröja risker. Detta kan göras på många olika 
sätt; genom att skapa tobaksfria miljöer, säkra barnens väg till skolan längs cykelvägar, ge 
möjlighet till fysisk aktivitet, attraktivt boende, möjlighet till påverkan genom dialogmöten 
och mycket mer. Inom folkhälsoområdet visar samhällsutvecklingen på en ökad 
problematik med övervikt och ökad psykisk ohälsa varför fortsatt arbete och prioriteringar 
inom området bedöms nödvändiga. Den rådande situationen med pandemin kan komma 
att ytterligare bidra till ett ökat behov inom folkhälsoområdet.  
 

Statistik Försäkringskassans ohälsotal, från och med januari 2001  
Syftet med måttet ohälsotalet är att redovisa antal utbetalda dagar med ersättning från 
Försäkringskassan vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom per person (försäkrad 
eller anställd) och år. Ersättningar som ingår är sjukpenning, rehabiliteringspenning, 
arbetsskadesjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Måttet baseras på antalet 
utbetalda nettodagar. Då ohälsotalet är ett mått på uttag från sjukförsäkringen med 
ersättningar från Försäkringskassan ingår inte de första två veckorna av sjukfrånvaro då 
sjukersättningen under denna tid betalas av arbetsgivaren. 
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Ohälsotalet Storfors kommuns innevånare jämfört med Värmlands län; 

 

 

 

Tabellen visar värdet för senast publicerad mätmånad, 2021-11 

Mätdatum    Urval             Ålder        Kvinnor och män        Kvinnor       Män 

2021-11  Värmlands län  16-64 år 26,18 32,26 20,40 
2021-11  1760 Storfors  16-64 år 32,97 42,54 24,49 
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Folkhälsa  
Folkhälsorådet sammanträder kontinuerligt under året. Pågående större projekt och 
samarbeten under året har varit  ”Jämlik Barnhälsa” (Långsiktig folkhälsosamverkan för att 
främja hälsosamma matvanor och ökad fysisk aktivitet bland barn och unga i Värmland, i 
syfte att förebygga och minska övervikt och fetma). Projektet har under året gjort en 
omfattande kartläggning då man träffats digitalt nästan varje vecka under året. Arbetet har 
skett med en ny arbetsmetod inom tjänstedesign kallad ”system mapping” Kartläggningen 
är avslutad och analysen av utfallet tar nu vid. Jämlik barnhälsa bjöd in till en focusvecka 
med frukostseminarier och föreläsningar för att berätta om arbetet. Satsningen genomförs i 
samverkan med Region Värmland, Filipstads och Säffle kommuner. Storfors har en 
representant i styrgruppen för Jämlik barnhälsa, träffas vid 3- 4 tillfällen under året och har 
det övergripande ansvaret för att arbetet går framåt. 
 
”Det är roligt att röra på sig” var ledorden för årets hälsovecka (vecka 40) som även under 
2021 anpassades utifrån rådande pandemirestriktioner. Det fanns en rad olika 
utomhusaktiviteter fördelade under veckan, samt en föreläsning med suicidpreventivt syfte 
där Joanna Halvardsson berättade om sitt liv med psykisk ohälsa och suicidförsök under 
hela uppväxten. 164 personer följde livesändningen av föreläsningen medan 20 personer 
fanns i den mindre publik som tilläts på plats. 
 
Med hjälp av medel från Region Värmland togs en handlingsplan för suicidprevention fram 
under året. Planen är politiskt antagen. Det suicidpreventiva arbetet pågår i två olika 
nätverk där Storfros representeras; ett länsnätverk och ett för alla kommuner.  
 
Aktiviteten med styrketräningsgrupper för seniorer pausades under hela 2021 mot 
bakgrund av den pågående pandemin. Styrketräningsgrupp för seniorer har pågått under 
tio års tid och Friskvården i Värmland har tillhandahållit motionsledare för aktiviteten. 
Statistik från Folkhälsomyndigheten, för åren 2014-2018 och innevånare 65 år och äldre, 
visar att Storfors kommun totalt sett har ett lägre antal fallolyckor än både Värmland och 
riket. Ett direkt orsakssamband mellan den förebyggande träningen och det lägre antalet 
fallolyckor kan inte sägas föreligga, men det är ett intressant samband mellan de två 
faktorerna. 
 
I kommunen har under året två olika projekt med koppling till folkhälsoarbetet pågått. Det 
en är DELMOS (delegationen mot segregation) där det pågår en kartläggning och analys 
över hur segregationen påverkar Storfors kommun. Ansökan var gjord utifrån ett 
socioekonomiskt perspektiv där Storfors sticker ut och är ett föreningssvagt område och 
där statistik visar att en hög andel av barn och unga är överviktiga. Projektet fortsätter 
under 2022 och en slutrapport väntas under våren. Det andra projektet är Aktiv i Storfors 
med medel från Region Värmland genom utlysning från Hållbara Värmland. Projektet var 
tidsbegränsat till ett år, och det har utgått från ett mer individuellt perspektiv för att minska 
stillasittandet och öka den fysiska aktiviteten i skolan, samt ge fler barn och unga 
möjligheten att delta i föreningsaktivitet.    
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ANDTS-/ BRÅ  (Alkohol, narkotika, doping, tobak, spel samt 

brottsförebyggande arbete.) 

Den strategiska samverkan med länsstyrelsen och de andra värmländska kommunerna 

inom ANDT/BRÅ-området har skett digitalt under den rådande pandemin. 

Storfors kommun har medverkat i de fem nätverksträffar som har arrangerats av 

Länsstyrelsen. Under träffarna ges aktuell statistik för länet samt kunskapshöjande 

föreläsningar och erfarenhetsutbyte. 

På lokalnivå har det påbörjats ett arbete tillsammans med säkerhetssamordnare, 

kommunpolis, IFO samt skolan om att starta verksamhet med EST (effektiv samordning för 

ökad trygghet) som är ett systematiskt arbetssätt för samverkan. 

Fysiska träffar samt uppmärksamhetsdagar har inte kunnat genomföras pga den rådande 

pandemin. 

 
Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Medarbetare med ledighet, föräldraledigt, har inte återbesatts på grund av 
vikariebrist. Planerade utbildningsaktiviteter inom brand- och HLR har inte kunnat 
genomföras under 2021 som en följd av pandemi. 

Mål 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator  %/Antal Måluppfyllnad 

Personalförsörjning 

HME-index, hållbart 

medarbetarengage

mang, resultat 

bättre än 

medelvärde SKR 

Genomföra 

medarbetarenkät 

där SKRs HME-

frågor ingår.  

*HME-index bättre 

än medelvärdet 

för Sveriges 

kommuner, 

mätperiod i 

Kolada = senaste 

3 åren. 

  

 
 

Analys: Storfors kommun har bland de högsta resultaten i landet av redovisade kommuner i 

Kolada.se (SKR). Resultatet för Storfors kommun i 2021 års mätning är 86 poäng jämfört med 

79 poäng som är medelvärde för samtliga inrapporterande kommuner. Nästa mätning sker 

hösten 2022.  

HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som 
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio 
frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, 
Ledarskap och Styrning, källa www.skr.se   

 

 
 

Personal enhet Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 70           45           64           19 -                            

Verksamhetens personalkostnad 1 452 -    2 217 -    2 171 -    46 -                            

Verksamh kostn. exkl. personal 2 182 -    2 578 -    2 793 -    215                           

Avskrivningar -              -              -              -                                 

Finansiella kostnader -              -              -              -                                 

Resultat 3 563 -    4 750 -    4 900 -    150                           
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Enhet teknisk drift 
Inom enheten finns verksamheter kopplade till det tekniska området. 
förvaltningsfastigheter, parker och lekplatser, energirådgivning, gator och vägar och VA 
samt kost och lokalvård. 
Verksamheten har rullat på under året med de sedvanliga uppgifter som hör till 
verksamhetsområdet; snöröjning halkbekämpning, vårstädning av gator och parker mm. 
Kost och lokalvård har haft stora utmaningar med den pågående pandemin då det ställt 
höga krav på hygien. Personalen har varit väldigt flexibel och tillmötesgående för att klara 
uppgifterna. Personal har exempelvis omfördelats till skolbespisningen för att torka bord 
mellan sittningarna för att minska smittspridningen. 
Toppbeläggningar av de befintliga asfaltvägarna har fortsatt enligt beläggningsplan som är 
kopplad till investeringsbudgeten. 
Enligt det planerade fastighetsunderhållet har sporthallen också fått ett nytt yttertak under 
juni månad. 
Energiprojektet på Kulturhuset/Folkets hus är klart och där återstår att göra den 
obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). 
De övriga kommunala fastigheterna är OVK-besiktade, bristerna är åtgärdade och 
fastigheterna därmed godkända. 
Kulturhuset har fått en uppdatering med nya dörrar och passersystem som är en del i 
projektet ”meröppet bibliotek” som Kultur och Fritid så framgångsrikt har fått bidrag till. 
Årets feriearbetare har i år enbart jobbat i Storfors kommuns verksamhet och inte som 
tidigare även åt Stiftelsen Björkåsen. De har tillsammans med handledaren gjort ett jättefint 
jobb med de grönytor som tillhör kommunen. 
Det tråkiga som hänt under året är den skadegörelse och klotter som drabbat våra 
fastigheter. Det har belastat budgeten med cirka 130 tkr som inte finns inom den satta 
budgetramen. 
Pandemin tog åter fart under hösten vilket har medfört en ökad arbetsbelastning på all 
personal inom teknisk drift. 
Enhetschefen deltog i en trygghetsvandring tillsammans med polisen och inbjudna 
medborgare som en del i att öka tryggheten i vår kommun. Promenaden genomfördes 
kvällstid i de centrala delarna av Kommunen för att känna av platser som kan upplevas 
otrygga. Kommunen fick beröm för väl upplysta gator och parker men också tips på platser 
där belysningen kan förstärkas. Enheten tog tacksamt emot förslagen som blir ett bra 
verktyg för kommande investeringar när det gäller belysning. 
 
Kostnader som uppkommit utöver budgetram: 
Havererad utgångsport på återvinningscentralen till en reparationskostnad på 50 tkr. 
Ett nytt nät kring tennisplanen vid Rönningen 120 tkr. 
Ökade energi- och bränslepriser har påverkat kostnaderna för uppvärmning och 
transporter. 
Ökade lönekostnader för timanställd kompetens inom miljö- och byggfrågor. 
Under hösten har enheten fått byta ut belysningsanläggningarna i byarna Bäck och 
Släbråten på grund av att omkullblåsta träd har rivit ner ledningar till anläggningarna. 
Anläggningarna var gamla med oisolerade luftledningar vilket innebar stor personfara när 
de utsattes för nedfallna träd, så enda alternativet var att byta ut dem. 
Anläggningarna har ersatts med nedgrävd kabel, nya stolpar och energisnål ledbelysning till 
en kostnad på cirka 300 tkr. 
I november månad fick enheten stänga simbassängen efter ett tillbud i samband med 
simundervisning. Det visade sig att kakelplattorna i stora delar av bassängens botten och en 
ur personalen hade ådragit sig en mindre sårskada. En besiktning av betongkonstruktionen 
är genomförd för att undersöka möjligheten för reparation av bassängen. 
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Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Enheten kommer att göra ett underskott på drygt 1,4 milj kr. Det beror bland annat 
på att arbete har behövts utföras för att byta elstolpar och elkablar, att energikostnaderna 
har varit högre, att återvinningskostnader har debiterats för tidigare år och att 
passersystem har uppdaterats. 

Avdelning vatten & avlopp, VA 
VA-verksamheten har fungerat bra under året med ett fåtal läckor. 
I Herrnäsets vattenverk har det periodvis varit problem med turbuditet (grumlighet) i 
vattnet så där har enheten tittat på lösningar med filter för att åtgärda problemet. Enheten 
utvärderade tre olika förslag på filter innan beställning genomfördes. Installationen av 
filteranläggningen, som blev försenad på grund av pandemin, gjordes efter årsskiftet 
2021/2022 och är under provdrift och intrimning. Investeringskostnaden landade på 300 tkr 
 
I samband med provtagningar för projektet visade ett provsvar att vattnet var otjänligt. 
Personalen tog det på största allvar och följde rutinerna genom att informera allmänheten 
samt att köra ut tankar med vatten och skicka in nya prover. 
Det visade sig att vattnet inte var otjänligt och att det första provet var felaktigt utfört. 
Man hade analyserat råvatten som utgående vatten till kund.  
Efter två dygn så kunde rekommendationerna om att koka vattnet avslutas. 
 
Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Enheten prognosticeras att göra ett överskott på 190 tkr.  

Mål 

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden. 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                    % /Antal Måluppfyllnad 

Ökad 

tillgänglighet i 

kommunens 

lokaler 

Genomföra 

anpassningar enligt 

plan. 

Antal genomförda 

anpassningar 

0 
 

Analys: Anpassningar har inte utförts under året på grund av att andra projekt har prioriterats. 

 

Teknisk drift inkl. Kost och Lokalvård Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 6 201     5 851     5 425     426                           

Verksamhetens personalkostnad 10 654 -  10 591 -  10 540 -  51 -                            

Verksamh kostn. exkl. personal 16 645 -  18 404 -  15 933 -  2 471 -                       

Avskrivningar 7 050 -    6 558 -    7 202 -    644                           

Finansiella kostnader -              0 -            -              0 -                               

Resultat 28 148 -  29 703 -  28 250 -  1 453 -                       

VA Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 9 095     8 950     9 072     123 -                          

Verksamhetens personalkostnad 2 702 -    2 517 -    2 641 -    123                           

Verksamh kostn. exkl. personal 4 313 -    4 060 -    4 172 -    112                           

Avskrivningar 1 791 -    1 758 -    1 855 -    97                             

Finansiella kostnader 495 -       402 -       405 -       3                                

Resultat 205 -       213        0             -                   213                           

685



S i d a  | 65 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator      %/Antal                     Måluppfyllnad 

Minskad 

klimatpåverkan 

Byta fordon enligt 

fordonsplan 

Andelen miljöklassade 

fordon (Euro 6/VI) 

En laddhybrid är 

beställd istället för en 

av de bokningsbara 

bilarna. 

En elbil är på 

upphandling för att 

ersätta 

skolvaktmästarens bil. 

95% 

 

Energieffektivisera 

fastigheter 

Kulturhuset 

Energiförbrukning -

ständigt pågågående 

50%  

 

Energieffektivisera 

gatubelysning etapp 3 

klar. 

Energiförbrukning 

Byte till LED 

100%  

Vi har bjudits in av 

Filipstad att medverka i 

deras projekt att bygga 

en biogasanläggning för 

att ta hand om slammet 

från 

avloppsreningsverken. 

 Pågår  

 

Analys: Enheten har lyckats genomföra de tänkta målen för att minska klimatpåverkan. Projekt 

Kulturhuset är i klart. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                         Ja/nej Måluppfyllnad 

Trygg och säker 

kommun 

(infrastruktur) 

Projekt för öppnande av 

Kvarnvägen är avslutat 

med en återöppning av 

vägen den 18 november. 

 

Trygghetsvandring är 

genomförd i centrala 

delarna i Kommunen 

Ja/nej Ja 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Analys: Kommunen är på god väg att blir en trygg och säker kommun med hjälp av de 

genomförda aktiviteter som gjorts under året. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator              Ja/nej Måluppfyllnad 

Välskötta 

genomfarter 

Upprustning av 

sidoområden för genomfart 

Storfors riksväg 26 och 

länsväg 237 

Ja/nej Nej 

 

Analys: Det finns för lite resurser för att hålla snyggt efter upprustning. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % /Antal Måluppfyllnad 

Välskötta 

vandringsleder 

Ta fram 

skötselplan för 

vandringsleder 

Ja/nej Ja 

 

Analys: Järnsjöleden, Lårhöjdsleden och Rövarleden har underhållsröjts vid tre tillfällen i år. 
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Avdelning kost och lokalvård 
Avdelningen planerar och tillreder måltider till förskola, skola samt lagar mat till 
hemtjänstens kunder. Enheten ansvarar även för kommunens lokalvård, samt säljer 
städtjänster till Stiftelsen Björkåsen, Bergslagens räddningstjänst, vårdcentralen, apoteket, 
folktandvården, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. 
Årets första del har det varit fokus på att följa de restriktioner som gällt under pandemin för  
att skapa en säker arbetsplats, skola och matsalar för våra elever och anställda i 
kommunen.  
Kostenheten genomförde bankett i samverkan med skolan för årets årskurs 9 innan 
sommarlovet, viket också var den enda ordinarie aktiviteten under året.  
I övrigt har enheten gjort vissa förändringar öka måluppfyllnaden. Personal har omfördelats 
mellan köket på Bjurtjärn och centralköket för att anpassa verksamheterna bättre. En 
kortare utbildning har genomförts. Avdelningen avlastade också arbetsmarknadsenheten 
genom att utföra hela anställnings- och urvalsprocessen för feriejobb för ungdomar. Det var 
en ny utmaning som resulterade i att 28 ungdomar fick feriearbete inom tekniska enheten, 
då pandemin satte stopp för övrig verksamheter att ta emot feriearbetare.  
Hösten har varit fortsatt ansträngd för verksamheten när pandemin tog fart igen. 

Volymer & Nyckeltal 
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Mål 

Redovisning av avdelningens måluppfyllnad för perioden. 
 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Ökad andel 

ekologiska 

varor inom 

kost  

Utökat inköp av 

ekologiska varor. 

Framför allt frukt och 

grönt, bröd, mejeri. 

Andel (%) av 

varorna som är 

ekologiska. 

21,06 % 
 

Analys: under 2021 minskade andelen ekologiska varor från 23,02 till 21,06 och 

vilket beror på svårigheter att få tag på livsmedel pga pandemin. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Servera 

hälsosam kost 

och bidra till 

medvetenhet 

och ett 

hållbart 

samhälle 

Ta bort varor med 

socker/fett eller 

byta ut till varor 

med lägre 

sockerhalt/fetthalt.  

Varor i utbudet med 

socker och hög 

fetthalt som tagits 

bort eller bytts ut 

4 
 

Informera och 

utbilda i hur man 

äter hälsosamt. 

Genomförda 

informationstillfällen 
  

Analys: Enheten gör egen sylt och gör egna kalla såser/dressingar. Ketchup utan 

tillsatt socker serveras. Smörgåsmargarinet har lägre fetthalt. På matmöten informeras 

om vikten om att inte ta mer mat än man äter upp och att man tar enligt 

tallriksmodellen. 

 
 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Erbjuda bra miljöval 

i form av 

kvalitetssäkrade 

livsmedelsprodukter 

Säkerställa att MSC-

märkt fisk finns på 

avtal. Ökad andel 

MSC-märkt fisk <80 % 

av totalt inköpt fisk.  

Andel (%) av 

inköpt fisk 

som är MSC-

märkt.  

96,90% 
 

Analys: Under 2021 tappade vi några enheter från 98,90% till 96,71%. Det har varit svårt att få 

tag på de livsmedel som vi har upphandlat och leverantören kan inte leverera likvärdig vara 

med samma krav pga pandemin. Enheten fortsätter arbetet med att se över de varor som 

innefattas i mätningen för att säkerställa MSC-märkning för 100 % inköp. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Välstädade 

lokaler – 

totalpoäng 4,0 

Utvärdera kundenkät 

för att identifiera 

förbättringsområden 

Mäta totalpoäng i 

enkät 1-5  

Antal inkomna 

klagomål 

- 

Inga 
 

Analys: Ingen utvärdering har gjorts pga pandemin  
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Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Minimera 

matsvinnet  

Informera 

elever – ta 

inte mer mat 

än vad du 

orkar äta upp. 

Livsmedelskostnad per 

barn/elev 

Antal kilo mat som slängs 

(år, månad, vecka, dag) 

 

15,36 kr 

per portion 

1122,50kg 

på helår 

 

 

 

 

 

  

Analys redovisas vid årsredovisningen, inblick genom graferna ovanför 

Enheten har ökade kostnader för livsmedel 2021 (12,37kr 2020) och vi har sänkt matsvinnet 

(1146,52kg 2020) . 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Kunder skall 

serveras en 

måltid för bästa 

smak, doft och 

syn 

Följa/utveckla rutiner 

från produktion till 

leverans och servering. 

 

Ökad samverkan 

mellan personal i 

produktion, leverans 

och servering. 

Utföra stickprov 

Enkätundersökningar  

 

 

Antal klagomål                          

Antal brister 

Matråd 

 

Veckorapporter 

 

 

0 

0 

2/år  

 

Varje 

vecka 

 

 

 

 

 

 
 

 

Analys: Enkät kommer inte att skickas ut till hemtjänstens kunder förrän matutredning om 

kalla/varma matlådor till kunder är klar. 

Samverkan mellan tillagningskök och serveringskök gällande skolmaten görs veckovis om vad 

som är bra och dåligt med storlek och smak på portioner. Matråd med elever hålls varje termin 

och dokumenteras. Resultatet skickas sedan till köken för eventuella åtgärder. 

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

Biblioteket 

Verksamheten fortsatte att präglas av pandemin med låga besökssiffror och få eller inga 
programaktiviteter som resultat. Under hösten kunde dock en föreläsning om psykisk hälsa 
i samarbete med Hälsoveckan hållas – föreläsningen sändes även digitalt. Seniorsurf kom 
också igång. Uppemot 15 seniorer träffades på biblioteket varje vecka för att lära sig ny 
teknik under handledning av bibliotekspersonalen. Bokcirkel för vuxna drog även den igång 
så smått medan barnverksamheten i stort sett låg vilande på grund av den stora 
smittspridningen. Personalen har istället jobbat med planering tillsammans med bland 
annat BVC och förskola samt jobbat vidare med verksamhetsutveckling och alternativa sätt 
att nå ut till kommunens invånare.  
Den fysiska utlåningen var på en fortsatt låg nivå medan den digitala utlåningen och 
servicen istället ökade. Utkörning av böcker (Boken kommer) fortsatte, om än i något 
minskad utsträckning jämfört med 2020.  
Folkbiblioteket har byggts om med ny entré och tre nya grupp-/aktivitetsrum och förberetts 
för ”Meröppet”, allt bekostat av ett statligt bidrag på 560 000 kr. I juli avslutades projektet 
”Min språkvän” med gott resultat. Biblioteket sökte och erhöll under året ännu ett bidrag, 
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denna gång på 650 000 kr, som användes för rekrytering av en verksamhetsutvecklare på 
heltid under ett år. Tjänsten tillsattes i oktober. Under 2021 har också arbetet kring det 
regionala bibliotekssamarbetet Bibliotek Värmland intensifierats. Bibliotekschefen har 
bland annat medverkat i styrgruppen för arbetet att ge alla värmlänningar en jämställd och 
likvärdig biblioteksservice. Storfors bibliotek var också en av tre huvudvärdar för den 
digitala sammankomsten Tillsammansdag för Bibliotek Värmland.  
Skolbiblioteksverksamheten har varit delvis begränsad på grund av pandemin men där har 
utlåning inte minskat i samma utsträckning som på folkbiblioteket. I samband med att en ny 
barn- och skolbibliotekarie rekryterades i september påbörjades en serviceinventering och 
flera nya koncept håller på att arbetas fram för att samtliga elever i Storfors skolor ska få 
god tillgång till skolbibliotekets medier och tjänster. 

Kulturskolan 
Kulturskolan har genomfört digitala vår- och höstkonserter under pandemin.  
Kulturskolan har också under perioden sökt och erhållit ännu ett bidrag på 384 000 kr för 
digitalt skapande och fördjupande verksamhet. 
Enheten filmade och spelade in Vargbroskolans skolavslutning som sändes digitalt under 
skolavslutningsdagen samt filmer under demokrativeckan. 
Under sista delen av terminen ställdes undervisningen om till närundervisning. 
Kulturskolans personal bemannar Kulan med hjälp av Kyrkstens fritidsgårdspersonal och 
bedriver fritidsgårdsverksamhet för högstadiet och gymnasiet. Dock har denna varit stängd 
på grund av pandemin samt på grund av renovering. 

Allmän Kulturverksamhet 
Biografen har varit stängd under största delen av 2021 på grund av pandemin men 
öppnades när restriktionerna tillät. De stöd som har gått att söka för pandemiförluster har 
biografen sökt. 
Föreningsmöten med RF SISU Värmland har genomförts och idrottsdag i samverkan med 
skola och föreningslivet genomfördes vilket resulterade i att bla Storfros skytteförening och 
Storfors Bordtennisklubb fick fullt i sina lokaler. Projektet Storforsföreningarna fortsätter 
att utvecklas med en digital portal där alla föreningar får hjälp att bli mer tillgängliga.  
Vandringslederna har varit välbesökta och arbete påbörjades söka medel till cykelleder, 
tennisbanan har nyttjats väl av allmänheten under pandemin. Motorklubbens 
aktivitetsbana på motorstadion har varit välbesökt under vår och sommar av både yngre 
och äldre cross-, enduro- och ATV-förare. 

Evenemang & aktiviteter  
Under 2021 ställdes de större evenemangen i Storfors in på grund av pandemin. det gäller 
bland andra Storforsmarken, nationaldagsfirandet i Ravinen och Idrottsgalan. Även många 
mindre evenemang blev inställda av föreningar och organisationer. 
 
Budget och utfall 2021-12 

 

Kultur och fritid Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 1 009     1 367     790        577                           

Verksamhetens personalkostnad 3 129 -    3 177 -    2 801 -    377 -                          

Verksamh kostn. exkl. personal 2 891 -    3 252 -    2 990 -    62               200 -                          

Avskrivningar -              -              -              -                                 

Finansiella kostnader -              -              -              -                                 

Resultat 5 010 -    5 062 -    5 000 -    0                                
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Analys: Allmän återhållsamhet och inställda arrangemang pga pandemin innebär att 
enheten håller budget  

Mål 
Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden. Siffror för förra året, samma 
period, inom parentes 
 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Öka 

attraktiviteten i 

kulturhuset 

Effektivisera 

lokalerna för 

ändamålen  

Ja/nej Byter ut ljus i lokalerna. 

Planerar för infoskärmar. 

Bokningssystem till 

biografen & kassasystem 

installerat.  

 

Analys: Når uppsatta mål, men arbetet fortsätter. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Utvecklande 

kulturskola 

Anpassa 

kulturskolan utifrån 

efterfrågan 

Antal 

deltagare i 

kulturskolan 

 30 

elever                         

Analys: Dansverksamheten har ställts in under pandemin vilket har resulterat i färre elever. 

Dansverksamheten startar under vårterminen 2022. Även digitalt skapande i grupp kommer att 

starta. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

2500 besökare 

på Storfors 

biograf 

Brett 

filmutbud 

Antal besökare 

Antal filmer på 

skollov 

263 

1  

Analys: Målet har inte uppnåtts på grund av pandemin. 

 
 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Främja läs- och 

språkutveckling 

Se över 

tillgänglighet/ 

öppettider på 

biblioteket  

Antal utlån 

 

 

 

 

Besökare 

biblioteket 

 

 

Antal 

inköpta 

böcker 

 

Totalt antal utlån: 

8627 (13490) 

Skolbibliotek: 3621 

(3872)  

  

Jämförbar statistik 

saknas, se analys 

nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nya medier Storfors 

bibliotek: 1617  

Nya ex 

skolbiblioteket: 1098  

 

Tydliggöra för 

biblioteksanvändar

e att orientera sig i 

medieutbudet 

Ett kontinuerligt 

arbete som görs varje 

dag. 
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 Samarbeta och 

samverka med 

förskolan och BVC 

för stimulans av 

små barns läsning 

Antal besök 

förskolor 

och 

förskole-

klass 

Har legat nere pga 

pandemin. (Bokgåvor 

har fungerat som 

vanligt) 

 

 Läsfrämjande 

aktiviteter 

Genom-

förda 

läsfrämjan

de 

aktiviteter 

Bokcirkel för vuxna 

två tillfällen, har i 

övrig legat nere pga 

pandemin. 

Sommarlovsläsning 

med flera deltagare 

genomfördes men 

utan fysiska träffar. 

 

Analys: Biblioteket har under perioden haft jämförelsevis få fysiska besök och låg utlåning då vi 

haft fortsatt stopp på aktiviteter. Flytt av SFI har också påverkat siffrorna mycket negativt. Exakt 

besöksstatistik saknas då ombyggnad av biblioteksentré medförde att besöksräknaren togs 

bort. Ny räknare är uppsatt och besökssiffror kommer åter rapporteras fr o m 2022. Utlåningen 

på folkbiblioteket har minskat drastiskt, (dock är inte e-lån medräknade, dessa har ökat 

kraftigt) medan utlåningen på skolbiblioteket är ungefär densamma som under 2020. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Synliggöra 

kulturarvet 

Publicera 

digitaliserade 

bilder  

Antal 

publicerade 

digitaliserade 

bilder  

En grupp 

Kulturintresserade 

har tagit hand om ett 

stort material från 

Storfors rörindustri 

som skall sorteras 

och delvis 

digitaliseras.  

 

Konstutställningar Antal 

utställningar 

En utställning  

Analys: verksamheten har blivit påverkad av pandemin. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Skapa fler 

möjligheter till 

fysisk aktivitet 

Återställa 

tennisbanan, 

Rönningen under 

2020 

Ja/nej Tennisbanan är 

spelbar  

Undersöka vad 

Storforsaren vill 

göra 

Enkät/hemsida

/träffar 

Samtal med 

utövare av 

mountainbike för 

att utveckla 

cykelleder 

 

Inventera 

möjligheten att 

skapa ytor för 

spontan-

idrott/rörelse 

Möjlighet 

finns/finns inte 

Arbete pågår för 

utveckling av 

cykelleder 

 

 

Marknadsföra 

Fritidsbanken 

Antal utlån 221 artiklar till 67 

låntagare 

 

Analys: Målet uppnåtts men resultatet påverkas självklart av pandemin. 
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Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Öka digital 

kompetens 

och minska 

digitala 

klyftor 

Stödja och hjälpa 

besökare, information 

och utbildningsinsatser 

samt se över 

möjligheten med e-

tjänster. 

Genomförda 

insatser 

Seniorsurf och 

liknande insatser 

avbrutna pga 

pandemi, 

återupptogs i 

oktober. Starkt 

ökat tryck på 

bibliotekets e-

tjänster (Biblio, 

Legimus, 

PressReader, 

Bibblix).  

 

Analys: Bibliotekspersonalen har under året utökat sin digitala kompetens via både fortbildning 

och praktik vilket kommer brukare till del. Bibliotekspersonalen bistår också regelbundet med 

enklare IT-hjälp gällande bland annat användande av smartphones, surfplattor och e-tjänster. 

Verksamhet skola och förskola  
Storfors kommun har fem förskolor och tre grundskolor samt vuxenutbildning.  I augusti 
flyttades vuxenutbildningen från Kulturhuset till Vargbroskolans lokaler. Undervisningen 
och den administrativa delen i vuxenutbildningen har kvalitativt förstärkts.  
Skolan har hög andel legitimerad personal vilket är ett resultat av ett långsiktigt arbete där 
kommunen valt att satsa på skolan. 
Skolan har anpassat sin verksamhet utifrån den rådande situationen med pandemin, och 
har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  I det regionala skolchefsnätverket har 
träffarna utökats för att samverkan ytterligare ska stärkas. Verksamheten har kunnat 
bedrivas väl utifrån rådande situation för såväl förskolan som skolan. Några 
omorganisationer personalmässigt har inte behövts göras och närstudier har bedrivits. 
Under sommaren slogs inte barnomsorgen ihop, såsom brukligt är, i förebyggande syfte. 
Arbetsbelastningen har ökat för såväl personal som skolledning.  
Under året har verksamheten arbetat med fler projekt som Aktiv i Storfors, Yrkesväg och 
Huset. Projekten har stärkt arbetet inom ordinarie verksamhet och bidragit till en 
verksamhetsutveckling.  

Enhet skola  
Skolan består av grundskola, fördelad på tre grundskolor, Bjurtjärns skola, Kroppaskolan 
och Vargbroskolan, grundsärskola, skolhälsovård och fritidshem.  
Plats till gymnasium och gymnasiesärskola köps in externt. Vuxenutbildning bedrivs i 
kommunen. Svenska för invandrare (SFI) bedrivs på Vargbroskolan och Komvux bedrivsvia 
distansutbildning.  
Grundskolornas elevhälsoteam består av en skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, 
en kurator och två specialpedagoger. Skolläkare och skolpsykolog köps in externt.  

 
Storfors kommun har fler elever som lever i socioekonomiskt utsatta förhållanden än 
genomsnittskommunen. Det är många som har problematik inom neuropsykiatriska 
områden och den psykiska ohälsan tenderar att framträda i allt tidigare åldrar. Den rådande 
pandemin har inte underlättat arbetet med att främja närvaro i skolan.  Undervisningen 
försöker tillgängliggöras efter elevernas förutsättningar och individuella behov. Under året 
har skolans personal haft kompetensutveckling inom matematik, ämnesövergripande 
undervisning, entreprenöriellt lärande, betyg och bedömning. Ett arbete med Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) har påbörjats gällande fullföljd utbildning.  
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 I januari 2021 tillträdde ny rektor för Kroppaskolan. Rektorsutbildning påbörjades i 
augusti 2021. I november tillsattes ny rektor på Vargbroskolan.  

 I augusti 2021 flyttades vuxenutbildningen över till Vargbroskolan. Verksamheten 
läggs under rektor på Vargbroskolan.  En administratörtjänst på 0.5 % tjänst tos bort 
och uppgifterna lades under administratör på Vargbroskolan.  

 Storfors hamnade på 49 plats av 290 kommuner på lärarförbundets ranking. 
Storfors har hög andel legitimerade lärare och hamnar där på 41 plats i riket. 
Gällande lärarlöner ligger Storfors på sjätte plats. Likaså ligger kommunen på sjätte 
plats vad gäller antal godkända elever.  

 Arbetet med projektering av ny skola i Kyrksten har fortsatt. KF har under året 
beslutat att en ny skola ska byggas.  

 Nationella proven ställdes under våren in för årkurs 6 och 9. Genomfördes endast i 
årskurs 3.  

 Till följd av den rådande pandemin har ett antal aktiviteter inom skolan ställts in och 
anpassats efter aktuella rekommendationer. Bland annat ställdes resorna till Dovre 
och Polen in. Skolavslutning och lucia firades genom en digital lösning.  

 Skolan tog under våren över projekten ”Yrkesväg Värmland” och ”Move” från 
Arbetsmarknadsenheten, AME. 

 Skolorna har samarbetat med RF/SISU Värmland för att främja rörelse och hälsa. 
Rörelseledare har utbildats som stöttar aktiviteter på rasterna.  

 Enhet skola har under våren genomfört fackliga förhandlingar gällande arbetsbrist.  

 Enhet skola har beviljats projektmedel från Delmos och Nordplus junior. Delmos är 
fortsättning på det rörelse- och hälsofrämjande arbetet med ”Aktiv i Storfors.” 
Nordplus ligger inom ramen för skolans demokratiprojekt och avser utbyte med 
Dovre. Medel har även beviljats från ERASMUS till funktionsnedsatta som ska få ta 
del av sportaktiviteter i Italien och Time for Health, ett projekt gällande hälsosam 
livsstil och rörelse.  

 
 

 

Antal elever   Juni 2020  Dec Juni 2021 Dec 

Kroppaskolan F – 3        117 103           102 109 
Bjurtjärns skola F – 6      63 64       64 64 
Vargbroskolan  4 – 9        238 231   231 209 
Grundsärskola                     5 5       5 8 
Gymnasieskola  140 137    120 127 
Gymnasiesärskola 6  6   5 
IM-programmen 6 0    14 10 
Komvux  25 15                      10 9 
Yrkesvux  2  15 22 
SFI  30 22                     18 19 
 
Ett minskat elevunderlag ses på framför allt Vargbroskolan. Läsåret 2022-2023 blir det 
enparallelligt i två årkurser på mellanstadiet, medan Kroppaskolan utökar med en klass i 
årkurs 1.  
 
Budget och utfall 2021-12  
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Analys: Enheten överskrider budget med ca 1,4 mnkr. 
Överskridandet av personalkostnader kan ses utifrån stöd till barn med behov i kommunens 
verksamhet men också till elever som är folkbokförda i kommunen men som går på 
specialskolor i andra kommuner.   
 

Mål 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/antal Måluppfyllnad 

Alla elever ska 

vara behöriga 

till gymnasiets 

nationella 

program 

Ferieskola under 3 veckor 

Eftermiddagsskola tre 

dagar/vecka, 1,5 timmar vid 

varje tillfälle. 

Lovskola 

Extra anpassningar 

Träningsläget i slutet av 

vårterminen.  

Individuella lösningar utifrån 

elevens förutsättningar 

 

Andel 

behöriga 

elever  

 

96 % i 

juni   

 

 

 

Analys: En mycket hög andel gymnasiebehöriga. Skolan fortsätter att ge elever bästa 

möjligheter att nå gymnasiebehörighet.  

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/antal Måluppfyllnad 

Minst 90 % av 

eleverna ska 

klara nationella 

proven i årskurs 

3, 6 och 9. 

Kompetensutveckling inom 

matte, betyg och bedömning 

samt ämnesövergripande 

undervisning 

Specialpedagog handleder 

lärarpersonal 

Kompetensutveckling 

språkutveckling inom 

förskolan 

Läsa skriva räkna garantin åk 

F-3 

Andel 

elever 

som klarar 

nationella 

proven i 

åk 3, 6 

och 9 

Inga prov 
VT 2021 för 
åk 6 och 9. 

Majoriteten 
klarar 

proven  
i åk 3. 

 

 

Analys: Nationella proven genomfördes inte under våren för årskurs 6 och 9 på grund av 

coronapandemin. Gamla prov genomfördes däremot i ordinarie undervisning och som 

övningstillfällen. Under vecka 45-50 genomfördes muntliga Np för åk 6 och åk 9 i Sv, Eng och 

Ma. Nationella prov för åk 3 genomfördes under vårterminen. Majoriteten klarar proven i Sv 

och Ma. Specialpedagog genomför analys av nationella proven och stöd sätts in efter enskild 

elevs behov. Kunskapsutvecklingen följs även upp i årskurs 5 varje läsår. En indikation av 

pedagog görs om eleven beödms nå målen i årskurs 6.  

 

Skola Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 11 093   10 891   8 974     1 917                        

Verksamhetens personalkostnad 43 640 -  40 529 -  37 063 -  3 465 -                       

Verksamh kostn. exkl. personal 36 100 -  34 954 -  35 090 -  136                           

Avskrivningar 69 -          61 -          70 -          9                                

Finansiella kostnader 0 -            -              -              -                                 

Resultat 68 716 -  64 653 -  63 250 -  1 403 -                       
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Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/antal Måluppfyllnad 

Endast anställa 

legitimerade 

lärare 

Samverkan med 

universitetet (ta emot 

studenter, VFU) 

Andel 

legitimerade 

lärare 

Över 90% 
 

Aktiviteter kopplat till 

attraktiv arbetsgivare 

 

Ambassadörskap  

Analys Storfors har hög andel legitimerade lärare. Det är mycket framgångsrikt mot bakgrund 

av den rådande rekryteringssituationen med stor lärarbrist i landet. Den höga 

lärarbehörigheten kan förklaras med att Storfors uppfattas som en mycket god arbetsgivare 

och med god arbetsmiljö på våra skolor. Skolan har kunnat behålla och nyrekrytera personal 

med konkurrenskraftiga löner. 

 

Enhet förskola  
Det finns fem förskolor i kommunen med totalt 157 barn. Tre är belägna i tätorten, en på 
Bjurtjärns skola och en i Kyrksten. Det finns även en öppen förskola som bedrivs inom 
familjecentralen. Den öppna förskolan har under delar av året varit stängd till följd av 
pandemin. 
20 procent av förskolans personal är barnskötare och 80 procent har förskoletjänster. Av 
dessa är 70% behöriga förskollärare. Rekrytering till förskollärare har gjorts bland personer 
som studerar till förskollärare. Förskolorna har under året haft kompetensutveckling inom 
språkutveckling med hjälp av beviljade statsbidrag. Läslyftet har genomförts under året och 
har fungerat väl, förutom att föreläsningar har blivit inställda till följd av pandemin. Arbete 
med att skapa handlingsplan för en ”Giftfri förskola” har påbörjats tillsammans med 
miljöenheten i Karlskoga. Under året beviljades medel från § 37 av Länsstyrelsen till 
projektet ”Huset” som bedrivs inom Öppna förskolan för utrikesfödda vårdnadshavare. 
Behovet av förskoleplats har tillgodosetts under året.  
 
 
 
Budget och utfall 2021-12  

 
Analys: Enheten överskrider budget med 613 tkr. Detta beror till största del att barn 
folkbokförda i Storfors kommun är inskrivna på förskolor i andra kommuner. Den så kallade 
interkommunala ersättningen är hög.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Förskola Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 4 292     3 891     3 585     306                           

Verksamhetens personalkostnad 16 058 -  16 681 -  15 675 -  95               911 -                          

Verksamh kostn. exkl. personal 3 889 -    3 656 -    3 654 -    2 -                               

Avskrivningar 16 -          13 -          6 -            7 -                               

Finansiella kostnader -              -              -              -                                 

Resultat 15 671 -  16 458 -  15 750 -  95               613 -                          

696



S i d a  | 76 

 

Mål 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/antal Måluppfyllnad 

Endast anställa 

legitimerade 

förskollärare  

Samverkan med 

universitetet (ta emot 

studenter, VFU) 

Andel 

legitimerade 

förskollärare 

17 av 

totalt 30 

anställda 
 

Aktiviteter kopplat till 

attraktiv arbetsgivare 

 

Ambassadörskap  

Analys: Jämfört med att rekrytera lärare till skolan har det varit svårare att rekrytera 

legitimerade förskollärare till förskolorna. Verksamheten har behövt visstidsanställa 

olegitimerad personal på förskollärartjänster. Tjänsterna har till viss del tillsatts med 

legitimerad förskollärare.  

 

Verksamhet vård och omsorg  
Inom verksamheten vård och omsorg ingår enheterna särskilt boende, hemtjänst, 
funktionsstöd, hälso- och sjukvård, individ och familjeomsorgen (IFO) samt 
arbetsmarknad/integration (AME). Inom funktionsstöd ingår även skyddat boende. Individ- 
och familjeomsorgen är uppdelad på barn/unga samt vuxna/missbruk 
 
I den övergripande organisationen ingår, förutom verksamhetschef, planeringsverksamhet 
samt medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS är även medicinskt ansvarig för 
rehabilitering (MAR) i den övergripande organisationen. MAS/MAR har det övergripande 
ansvaret att insatser enligt Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) utförs med god kvalitet samt 
följer upp verksamheten inom verksamhetsområdet.  
 
Planeringsavdelningen är uppdelad på två ansvarsområden; bemanning och planering. 
Inom bemanning handläggs framförallt korttidsfrånvaro samt schemaläggning för 
personalen inom enheterna. Inom planering schemaläggs kundernas dagliga insatser vilka 
utförs av hemtjänstpersonal 
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Budget och utfall 2021 
 

 
 
Analys: Inom vård och omsorg gemensam bokförs merparten av kostnaderna för de digitala 
verksamhetssystemen, även om systemet används i annan enhet eller av flera enheter 
inom vård och omsorg. Den digitala utvecklingen medför ökade utvecklingskostnader för 
systemen, en kostnad som ses som nödvändig för att få fullt fungerande system. 
På posten verksamhetens personalkostnad exkl. personal har det tillkommit tillfälligt ökade 
kostnader verksamheten inte kunnat förutspå. 
Ökade personalkostnader beror på vikariekostnader för sjukfrånvaro och sommarsemester. 
Tidigare har denna frånvaro hanterats inom befintlig ram, men på grund av hög 
personalfrånvaro inom verksamheterna och därmed ökad arbetsbelastning i planeringen 
uppstod behov av vikarie vissa arbetsdagar.  
 

Enhet arbetsmarknad och Integration  
Enhetens arbetsmarknad & integrations huvudsyften är att individer ska närma sig 
arbetsmarknaden och egen försörjning samt att erbjuda nyanlända personer, som kommit 
på anvisning från Migrationsverket, bosättning och stöd för etablering i samhället.  
 
Cirka 50-talet personer har kontinuerligt varit inskrivna i verksamheten och totalt tolv 
nyanlända personer har tagits emot under året, via lagstadgad anvisning. Under perioden 
har fem projekt, som till största delen är externt finansierade, drivits i enhetens regi och ett 
sjätte projekt startades i december. Målgruppen arbetslösa som ingår i enheten har 
förändrats radikalt under året till att i princip uteslutande omfatta personer som står 
särskilt långt från arbetsmarknaden och som ej räknas stå till arbetsmarknadens förfogande 
enligt arbetsförmedlingen. Kommunernas uppdrag och målgrupp gällande den nationella 
arbetsmarknadspolitiken har förändrats och tydliggjorts. Se arbetsförmedlingens 
beskrivning enligt nedan.  

Verksamhet Resultat
Utfall 

Period

utfall jan - aug 

2020

utfall jan - aug 

2021

Budget 

Helår

Prognos 

Helår

diff.  Utfall - 

Budget 2021

5100 LEDNING/ADM VÅRD O OMSORG Verksamhetens intäkter 0 2 0 2 2

5100 LEDNING/ADM VÅRD O OMSORG Verksamhetens personalkostnad 0 -692 -955 -1 049 -94

5100 LEDNING/ADM VÅRD O OMSORG Verksamh kostn. exkl. personal 0 -37 -30 -95 -65

5100 LEDNING/ADM VÅRD O OMSORG Avskrivningar 0 0 0 0 0

5100 LEDNING/ADM VÅRD O OMSORG Finansiella kostnader 0 0 0 0 0

 Resultat före extraord.poster 0 -727 -985 -1 142 -157

Verksamhet Resultat
Utfall 

Period

utfall jan - apr 

2020

utfall jan - apr 

2021

Budget 

Helår

Prognos 

Helår

diff.  Utfall - 

Budget 2021

5101 TILLSYN MAS Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 0

5101 TILLSYN MAS Verksamhetens personalkostnad -369 -411 -609 -615 -6

5101 TILLSYN MAS Verksamh kostn. exkl. personal -19 -22 -47 -40 7

5101 TILLSYN MAS Avskrivningar 0 0 0 0

5101 TILLSYN MAS Finansiella kostnader 0 0 0 0

 Resultat före extraord.poster -388 -433 -655 -655 0

Verksamhet Resultat
Utfall 

Period

utfall jan - apr 

2020

utfall jan - apr 

2021

Budget 

Helår

Prognos 

Helår

diff.  Utfall - 

Budget 2021

5102 PLANERINGS-&BEMANNINGSENH Verksamhetens intäkter 12 42 0 42 42

5102 PLANERINGS-&BEMANNINGSENH Verksamhetens personalkostnad -1 270 -1 347 -2 056 -2 102 -46

5102 PLANERINGS-&BEMANNINGSENH Verksamh kostn. exkl. personal -518 -557 -804 -883 -79

5102 PLANERINGS-&BEMANNINGSENH Avskrivningar -19 -16 0 -21 -21

5102 PLANERINGS-&BEMANNINGSENH Finansiella kostnader 0 0 0

 Resultat före extraord.poster -1 795 -1 877 -2 860 -2 964 -104

Enhet Resultat
Utfall 

Period

utfall jan - apr 

2020

utfall jan - apr 

2021

Budget 

Helår

Prognos 

Helår

diff.  Utfall - 

Budget 2021

41 VÅRD & OMS GEMENSAM Verksamhetens intäkter 12 45 0 45 45

41 VÅRD & OMS GEMENSAM Verksamhetens personalkostnad -1 640 -2 450 -3 619 -3 766 -147

41 VÅRD & OMS GEMENSAM Verksamh kostn. exkl. personal -536 -616 -881 -1 019 -138

41 VÅRD & OMS GEMENSAM Avskrivningar -19 -16 0 -21 -21

41 VÅRD & OMS GEMENSAM Finansiella kostnader 0 0 0 0 0

 Resultat före extraord.poster -2 183 -3 037 -4 500 -4 761 -261
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Coronapandemin har påverkat enhetens verksamhet då deltagarnas närvarotider i 
verksamheten kortats ner och en ökad psykisk ohälsa kan ses hos de personer som redan 
innan pandemin utbrott hade nedsatt psykisk hälsa. Pandemin har även lett till att det är 
svårare att placera deltagare för praktik hos arbetsgivare. Enhetens verksamhet gällande 
internationella utbyten har också varit vilande på grund av pandemin.  

 
Tabell över arbetslösheten i Storfors under 2021. Anges i procent. Källa: Arbetsförmedlingen. 

 
Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Enheten gör ett överskott med drygt 300 000kr gentemot budget. Till största del 
beroende på lägre personalkostnader än budgeterat. Assisterande handledare har inte 
anställts då lämpliga personer ej funnits i målgruppen. Ett av projekten avslutades i förtid 
och minskade medfinansieringskostnader. Vikarier har inte alltid anställts vid varje 
sjukdomsfrånvaro. 

Arbetsmarknads och Integration Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 4 948     3 977     5 119     1 142 -                       

Verksamhetens personalkostnad 4 986 -    3 959 -    5 356 -    1 397                        

Verksamh kostn. exkl. personal 920 -       910 -       963 -       52                             

Finansiella kostnader -              -              -              -                                 

Resultat 959 -       892 -       1 200 -    -                   308                           

jan  feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 
10,7     10,8 10,6 10,1 9,3 9,4 9,2 8,6 8,4 8,1 8,4 8,7 

699



S i d a  | 79 

 

Mål  

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

Arbetslösheten 

ska inte 

överstiga 12 % 

Identifiera och 

snabbt få in 

personer i rätt 

aktivitet 

Kartlägga och 

validera kunskaper 

Erbjuda 

arbetsträning  

 

Genomföra 

gruppaktiviteter   

 

Bidra till att 

arbetssökande 

personer anställs 

med 

anställningsstöd. 

Internt och externt. 

 

Arbetsför- 

medlingens 

arbetslöshets-

statistik.  

 

Antal deltagare 

som erhåller 

arbete 

December 

månad:  

8,7 %  

 

 

12 personer 

 

 

 
 

 

 

Analys: Målet är uppnått. Sänkningen av arbetslösheten kan antas bero på att ett ökat 

antal personer påbörjat studier och på grund av att effekterna av pandemin börjat avta 

och arbetsmarknaden har förbättras. Arbetsgivarna har börjat rekrytera personal igen.  
 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator Antal Måluppfyllnad 

Minst sju av 

verksamhetens 

deltagare går 

vidare till 

utbildningsinsats 

Arbeta fram 

samverkansmetoder 

tillsammans med 

utbildningsanordnare 

Matchning, 

coachning, 

kartläggning och 

validering på 

individnivå 

Antal 

deltagare 

som gått 

vidare i 

utbildnings-

insats 

 

22 

personer 

 

 

 

Analys: Målet uppnått. Enhetens personal har fokuserat mer på coachning till 

utbildningsinsatser under perioden. 
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Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator Antal Måluppfyllnad 

Bidra till att 

sänka 

försörjnings-

stödet 

Verka för att personer 

ska stå till 

arbetsmarknadens 

förfogande för att ta del 

av arbetsförmedlingens 

resurser och utbud 

 

Identifiera och matcha 

personer med 

försörjningsstöd till 

anställning och/eller 

utbildning. 

 

Identifiera personer 

med mindre än sex 

månader kvar i 

etablerings-

programmet för att 

proaktivt stödja dem till 

aktivitet som motverkar 

behov av 

försörjningsstöd i 

samverkan med individ- 

och familjeomsorgen 

Antal personer 

som erhållit 

egen 

försörjning via 

studier, arbete 

eller 

försäkrings-

kassa 

 

19 

personer 

 

 

 

 

Analys: Trots förändrad målgrupp och trots den pågående pandemin har 

verksamhetens insatser bidragit till att sänka försörjningsstödet helt eller delvis för 19 

personer. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

Säkerställa 

anvisat 

mottagande 

Kontinuerlig dialog med 

Migrationsverket/Länsstyrelsen 

 

Ordna med lämplig bostad och 

utrusta den  

 

Tidigt samarbete med skola, 

förskola, socialtjänst   

 

Säkerställa inkomst under 

väntetiden för andra 

inkomstbaserade insatser 

Antal 

anvisade 

individer 

som 

mottagits 

under 

angiven 

tid 

12 

personer  

Analys: Samtliga nyanlända kvotflyktingar har mottagits enligt säkerställda rutiner.  
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Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %  Måluppfyllnad 

100 % av anvisade 

nyanlända erbjuds 

samhällsorientering 

Erbjuda 

samhällsorientering 

för nyanlända  

Antal som 

erbjudits plats 

för samhälls-

orientering 

100% 

 

Analys: Samtliga nyanlända som verksamheten har kännedom om har 

erbjudits samhällsorientering. 

 

 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

Personalen 

har kännedom 

om nationella 

minoriteters 

rättigheter 

Nyanställd personal 

får kännedom om 

Storfors kommuns 

riktlinjer 

beträffande 

nationella 

minoriteter 

Storfors riktlinjer 

beträffande 

nationella 

minoriteter tas upp 

årligen på APT 

Antal nyanställda 

medarbetare som 

tagit del av 

kommunens 

riktlinjer beträffande 

nationella 

minoriteter  

Antal APT där 

kommunens 

riktlinjer beträffande 

nationella 

minoriteter tagits 

upp  

3 

personer 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Analys: Samtlig nyanställd personal på enheten har erhållit information om nationella 

minoriteters rättigheter och handlingsplan har hanterats vid ett APT under perioden 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator      %  Måluppfyllnad 

Ungdomarna 

inom det 

kommunala 

aktivitetsansvaret 

(KAA) ska erhålla 

aktivitet 

Uppsökande 

verksamhet 

Motiverande samtal 

Erbjuda lämplig 

aktivitet 

Registrering av 

insatser 

Procentsats 

av antalet 

ungdomar i 

KAA som 

påbörjat 

aktivitet 

  86 % 

 

Analys: Sedan 2020 drivs projekt Stepstone och sedan december projekt ReAct som 

bland annat riktar sig till ungdomar som hoppat av gymnasiet. Via projekten erbjuds 

stöd och insatser i motivations- och kunskapshöjande syfte. Alla ungdomar i 

målgruppen har erbjudits aktivitet men åtta har avstått/ej responderat.  

 

Enhet funktionsstöd  
I Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS, finns tio olika insatser. Under 
perioden har Storfors kommun verkställt personlig assistans, kontaktperson, 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet (verkställs i kontaktfamilj), korttidstillsyn av 
skolungdom över 12 år, daglig verksamhet samt bostad med särskild service för vuxna. 
Personal vid LSS-boendet har även utfört boendestöd enligt SoL (Socialtjänstlagen). 
Boendestöd ges till personer boende i eget hem och där beslut om insatsen är fattad av IFO 
(Individ- och familjeomsorgen). Solforsen skyddat boende är också organisatoriskt förlagt 
under enheten funktionsstöd.  
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Coronapandemin har ställt krav på extra resurser eftersom korttidsfrånvaron ökat markant 
vilket även haft effekten att flera vikarier har krävts till de olika arbetslagen. Det har varit 
resurskrävande med anställningsprocess, introduktion, delegationer för all ny personal. 
Betydande arbete har även pågått kring vaccinationsplanering, coronaprovtagning, av såväl 
personal som kunder, information kring skyddsutrustning samt restriktioner.  
Verkställighet av nya beslut om daglig verksamhet har skett genom köp av plats från annan 
kommun. Verkställighet av nytt beslut gällande korttidstillsyn av skolungdom över 12 år har 
skett.  Minskning av verksamheten vid LSS-boendet har skett med en medarbetare, 
uppsägningsprocess är genomförd. 
Avveckling av en driftsenhet är genomförd efter att vårdbehov upphört, uppsägnings-
process gällande sex medarbetare är genomförd. Verkställighet av nya beslut gällande 
personlig assistans har skett med tillsättning av nya driftsenheter vilka inte rymts inom 
budgetramen.  

Solforsen skyddat boende/ stödboende 

Mycket arbete har ägnats åt att marknadsföra boendet. Det har varit ett svårt läge att 
starta verksamhet och etablera Solforsen på marknaden när flertalet kommuner befunnit 
sig i ansträngt ekonomiskt läge samt att skyddat boende inte varit lagstadgat. Pandemin har 
ytterligare förvärrat läget då det blivit svårare för våldsutsatta att få stöd, detta är en trend 
inom liknande verksamheter i hela landet.  
 
Majoriteten av kommunerna placerar i första hand i upphandlade boenden. Solforsen har 
endast bedrivits med kortsiktiga beslut och har inte kunnat ingå i upphandlingar. Det 
innebär att vi gått miste om ett stort antal placeringar.  
Solforsens skyddade boende har haft 21 kvinnor samt 24 barn placerade under perioden.  
Solforsens stödboende har under perioden haft 2 kunder placerade vilket inneburit att 
externa placeringar inte krävts i dessa fall.  
 
Solforens boende har även utfört familjestödsinsatser samt familjebehandlingsinsatser på 
uppdrag av individ och familjeomsorgen. Totalt har fem kunder fått stöttning. Solforsens 
personal har även bistått funktionsstödsenheten med att handlägga samtliga 
kontaktpersonuppdrag. Solforsens personal har arrangerat utbildningar inom våld i nära 
relation för hemtjänstens personal samt för LSS- boendets personal via rekvirerade medel.   
 
Budget och utfall 2021-08 

 
Analys: Enheten gör ett negativt resultat på cirka 4 miljoner. Skyddat boende integrerades i 
enheten funktionsstöd efter omorganisationen och bidrar till det negativa resultatet med 
1,9 mnkr. Underskottet beror på att Solforsens skyddade boende inte nått den beläggning 
som till en början var beräknad. Interna placeringar har skett på Solforsen vilket lett till 
kostnadsreduceringar för kommunen inom de sociala verksamheterna. 
Kostnadsreduceringar kan påvisas inom enheten individ- och familjeomsorgens verksamhet 
eftersom externplaceringar undviks. 

Funktionsstöd inkl.  Skyddad boende Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 10 148   10 199   11 966   1 767 -                       

Verksamhetens personalkostnad 21 123 -  20 935 -  20 288 -  647 -                          

Verksamh kostn. exkl. personal 6 878 -    9 122 -    7 178 -    336             1 609 -                       

Avskrivningar -              -              -              -                                 

Finansiella kostnader -              -              -              -                                 

Resultat 17 853 -  19 858 -  15 500 -  336             4 023 -                       
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Inom funktionsstöd har det tillkommit nya beslut under året, ett av besluten har genererat 
kostnader på 1,7 miljoner kronor (kommunalt beslut).  
På grund av pandemin har sjukfrånvaron varit betydligt högre än normalt, i perioder har det 
varit stora utmaningar att täcka upp med nya vikarier. Dubbelbemanning vid introduktion 
samt kvalificerad övertid till ordinarie personal när frånvaro inte kunnat lösas på annat sätt 
har medfört ökade kostnader för enheten. 
 
Mål 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/ Antal Måluppfyllnad 

100 % delaktiga 

kunder Inom 

personlig assistans, 

boende med 

särskild service 

samt boendestöd 

Utvärdera 

resultat av 

antalet kunder 

vilka deltagit i 

upprättandet av 

genomförande-

plan 

Antal kunder som 

deltagit i 

upprättandet av 

respektive 

genomförandeplan 

100 % 

 

Analys: Kunderna har deltagit utifrån sin förmåga. Delaktigheten har sett olika ut utifrån den 

enskildes funktionsvariation. Delaktigheten har varit i form av att verbalt och självständigt 

framfört sin åsikt eller verbalt svarat på öppna alternativt slutna frågor. För kunder som inte har 

förmågan att svara verbalt har svaret avgetts med hjälp av AKK (alternativ kompletterande 

kommunikation).  Målet om delaktighet vid upprättandet av genomförandeplaner för kunder 

inom personlig assistans, boendet med särskild service samt boendestöd är uppnått.  

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/ Antal Måluppfyllnad 

100 % nöjda 

kunder 

Ett årligt samtal 

med respektive 

kund 

Resultat av 

antalet 

genomförda 

samtal 

100% 

 

Analys: Nära samverkan sker med varje kund inom enheten och kunderna är överlag nöjda 

med sina insatser. Vissa situationer kan uppkomma som gör att kunder är något mindre nöjda 

som exempelvis att ordinarie personal är sjuk och vikarie måste tillsättas.  

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/ Antal Måluppfyllna

d 

100 % trygga 

kunder 

Ett årligt samtal med 

respektive kund 

Resultat av antalet 

genomförda samtal  

100% 

 

Analys: Nära samverkan sker med varje kund inom enheten, kunderna upplevs som överlag 

trygga. Det förekommer däremot många externa faktorer som kan bidra till att kunder inte 

känner en trygghet, exempelvis kring sin personliga ekonomi.  
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Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator/antal Måluppfyllnad 

Tillhandahålla 

säkerhet och 

trygghet för de 

skyddsökande 

och 

medföljande 

barn till 

skyddade 

boendet 

Solforsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samverkan med 

placerande kommun 

kring riskbedömning.  

 

 

Säkerhetssamtal med 

varje individ som 

placeras. 

Följa riktlinje vid 

missförhållande.   

Inskrivningssamtals- 

dokument upprättas vid 

varje placering 

Säkerställa att samtliga 

medarbetare är väl 

förtrogna med rutiner 

kring säkerhet.  
 

Antal placeringar 

som skett utan 

att checklista 

”första kontakt 

socialtjänst 

ifyllts” = 0 

Antal som 

genomgått 

säkerhetssamtal 

= 100 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

Antal inkomna 

avvikelser = 0 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Analys: Enheten arbetar aktivt med checklistor och rutiner. Samtlig personal utgår från 

dessa vilket även säkerställer att samtliga dokument har upprättats.  

 

Enhet hemtjänst  
Enheten ger stöd i hemmet till kunder som fått olika insatser biståndsbedömda. 
Verksamheten präglas av värdegrundsarbetet ”Individens behov i centrum” (IBIC) så att 
äldre personer får leva ett värdigt liv och känna trygghet och välbefinnande. 
Enheten har under perioden haft extra stor belastning på grund av smittskyddsåtgärder 
under pandemin. Hög personalfrånvaro har påverkat bemanningen och en ökad vårdtyngd 
har gjort att vikarier fått introduceras kontinuerligt.  
Förändrade riktlinjer enligt politiska beslut har inneburit flera nya insatser samt ändrade 
innehåll i befintliga insatser. Ett exempel; utöver en veckostädning som nu beviljas var 
tredje vecka istället för var fjärde mot tidigare, kan man även få lätt städning en gång i 
veckan. Hjälp med tillagning av måltid beviljas även vid lunch, vilket tidigare inte beviljades 
utan kunden fick då matlåda.  
Verksamheten har initierat införandet av digital tillsyn nattetid via kamera – något som är 
valfritt. Hittills har tre kunder samtyckt till detta. Systemet kan även införas dagtid. 
Medicintilldelning via robot pågår just nu hos fem kunder. 
Sjukfrånvaro hos enhetschef under perioden februari-maj har påverkat verksamheten. 
 
Budget och utfall 2021-12

 

Hemtjänst Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 3 191     3 276     2 275     1 001                        

Verksamhetens personalkostnad 17 136 -  19 173 -  13 804 -  5 369 -                       

Verksamh kostn. exkl. personal 3 693 -    3 051 -    2 468 -    583 -                          

Avskrivningar 3 -            35 -          3 -            32 -                            

Finansiella kostnader 0 -            -              -              -                                 

Resultat 17 641 -  18 983 -  14 000 -  -                   4 983 -                       
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Analys: Enheten gör ett negativt resultat på ca 4,9 mnkr. Detta beror på ökade kostnader 
för inköp av skyddsutrustning under pågående pandemi samt att personalkostnaderna är 
högre än budgeterat. Orsakerna är både ökad kundtillströmning och ökade behov hos 
befintliga kunder, samt fler kunder som har behov av två personal vid omvårdnad.  
Enheten har fyra kunder med stora omvårdnadsbehov över brytpunkt, det vill säga mer än 
111 timmar/månad när det är dyrare med hemtjänst jämfört med särskilt boende. 
(Beräkning enligt SKR). 
Ökade kostnader för mer- och övertid. Mer/övertid t o m november i år är 58 timmar 
mertid och 419 timmar övertid. 
I projektet ”Heltid som norm” har åtta medarbetare utökat sina tjänster från 80 till 100 %. 
Åtgärden skulle finansieras genom färre timanställda – dock har den ökade vårdtyngden 
och frånvaro i personalgruppen inte gjort detta möjligt. 
I december 2020 lämnade verksamheten lokalerna på Stationsgatan 62. Dock löper 
hyresavtalet för våning tre till slutet av 2022 och kostnaden på 27 000 kronor per månad 
belastar därmed verksamhetens budget. Detta innebär extra kostnad på ca 320 000 kr i år. 

Mål 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / 

Antal 

Måluppfyllnad 

Hög 

trygghetskänsla 

Delaktighet för 

kund 

Färre personal hos 

kund genom 

kontaktmanskap. 

Medelvärdet av 

antal olika personer 

som besöker kund 

(>15) 

22 

 

Alla kunder ska ha 

aktuella och 

uppdaterade 

genomförandeplaner 

Genomförandeplan 

upprättad inom 14 

dagar 

70%  

Analys: Målet med kontinuitet har inte kunnat uppnås på grund av ökad frånvaro bland 

personalen.  

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / 

Antal 

Måluppfyllnad 

Hög kompetens 

hos personal 

Kompetenskrav 

vid rekrytering 

Andel utbildad 

personal 

97,4 % 

 

Kompetens-

utveckling i 

sårvård, 

inkontinens och 

palliativ vård i 

livets slut.                                                                      

Andel personal som 

genomgått 

kompetensutveckling. 

Ej 

genom-

gått 

pga 

pande

min 

 

Analys: Fortbildning/kompetensutveckling har inte genomförts på grund av restrektioner under 

pandemin. 

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

100 % nöjda 

kunder 

Klagomål och 

avvikelser följs 

upp på möten.  

Följer upp 

socialstyrelsens 

enkät årligen 

Ingen enkät 

pga pandemin             

Analys: Inkomna klagomål hanteras skyndsamt.  
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Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / 

Antal 

Måluppfyllnad 

Kvalitetssäkra 

vården för 

personer med 

demenssjukdom 

Registrera kunder med 

beteendemässiga 

psykiska symtom vid 

demens, BPSD 

Registrering i 

demensregistret 

Ej 

påbörjat  

Analys: Underlag med demensdagnos fattas. Diagnoser ska registreras i samverkan med 

sjuksköterska, men denna samverkan har varit svårare under pandemin. Arbetet har inte 

kommit igång. 

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

Minimera risker 

för kund 

Registrerade 

riskbedömningar i 

Senior Alert (trycksår, 

fall, undernäring, 

munhälsa och 

blåsdysfunktion). 

Uppföljning av 

antal trycksår, 

fall, 

undernäring, 

munhälsa och 

blåsdysfunktion 

Inga nya 

registrerade 

under 

perioden 

 

Analys: Arbetet med riskbedömningar samt uppföljningar har inte kunnat utföras då fokus lagts 

på utförandet av beställda insatser samt genomförandeplan. 

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

Minskad 

sjukfrånvaro och 

förebygga 

arbetsskador 

Arbeta aktivt med 

tillbudsrapport 

Förflyttningsinstruktörer 

i verksamheten 

Sjukfrånvaro 

(>11%) 

Uppföljning i 

KIA 

      15,7%        

(16% 2020)                

Analys: Nästan lika hög frånvaro i procent som förra året. Större delen av frånvaron är orsakad 

av pågående pandemin eftersom medarbetarna fått stanna hemma under minst 7 dagar vid 

sjukdomssymtom liknande covid. 

 

Enhet hälso-och sjukvård  
Med kommunal hälso- och sjukvård avses hemsjukvård och rehabilitering inom särskilda 
boendeformer, funktionsstöd och ordinärt boende. Legitimerade professioner som ingår i 
den kommunala hälso-och sjukvård är distriktsköterska/sjuksköterska, sjukgymnast, 
arbetsterapeut. Dessutom ingår hjälpmedelstekniker. 

Händelser under perioden 
En sjuksköterska och enhetschefen har avslutat sin anställning. En ny chef är anställd och 
påbörjade sin tjänst 211201. En sköterska har varit deltidssjukskriven. 
Enheten har fått löpande information runt skärpta hygienrutiner och rutiner gällande covid-
19. Evondos, läkemedelsrobot, används i verksamheten. Samtliga fem robotar är, i 
skrivande stund, ute hos patient. Uppföljningsutbildning för sjuksköterskor är genomförd i 
december. Fler robotar är under planering. Representant från hemsjukvården har deltagit i 
regionens arbete med omställning till nära vård. 
En arbetsterapeut har avslutat sin tjänst och en ny har börjat. Arbetet med uppsökande 
fallförebyggande hembesök som var planerat har fått ligga vilande pga pandemin. 
En arbetsterapeut har varit deltidssjukskriven. 
Lyftkörkortsutbildning för personal har genomförts vid fem tillfällen. 
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Ny anhörigkonsulent anställd from september. Arbetar 50 procent fördelat på tisdagar, 
onsdagar och torsdagar. Fem anhörigträffar är genomförda i Hälsans hus. 90 stödsamtal 
och besök är genomförda. Den europeiska anhörigdagen firades i Hälsans hus, där många 
nya kontakter knöts. För att visa oss utåt i samhället har Storfors församlings onsdagscafé 
besökts. Kontakt är nu knuten med ansvarig personal. 

Bemanning 
Ange antal årsarbetare: 11,5 årsarbetare, inklusive ledning.  
Rekryteringsläget: Allmänt svårt att rekrytera legitimerad personal. Detta är ett problem i 
hela riket. En dellösning på problemet kan vara att jobba med HSL undersköterskor. 
 
Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Enheten gör ett underskott mot budget med 1,39 mnkr. Detta beror till största 
delen på högre personalkostnader mot budget. Det var budgeterat för fem sjuksköterskor, 
men verksamheten har 6 anställda och detta får ses som ett minimikrav 
bemanningsmässigt. Verksamheten har dessutom haft en sjunde sköterska anställd, men 
den tjänsten avslutades i mitten av december. Denna sköterska har varit enhetschefen 
behjälplig med utvecklingen av verksamheten och reducering av kostnader. Översyn av 
sjukvårdsmaterial är ett pågående arbete. Kostnader av sjukvårdsmaterial har under 
perioden april till och med augusti minskat med 100 000 kr. Utbildning om förskrivning och 
beställning av inkontinenshjälpmedel för sjuksköterskor och inkontinensombud 
genomfördes och översyn på alla enheter pågår, detta för reducera kostnader. Sköterskan 
har haft huvudansvar gällande utveckling av nära vård och har varit extra resurs vid 
frånvaro i sjuksköterskegruppen.  
Som jämförelse har Munkfors kommun, som är jämförbar i storlek, nio sjuksköterskor 
anställda. 
 

Mål 
Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden. 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / 

Antal 

Måluppfyllnad 

Skapa 

individuella 

vårdplaner inom 

diabetes 

Läkarkontakt Antal 

dokumenterade 

vårdplaner 

0 

 

    

Analys: Enheten har i dagsläget inga nedskrivna vårdplaner för diabetespatienter. Dessa följs 

dock upp via vårdcentral en gång/år, där vi är behjälpliga med provtagning samt hantering/ 

justering av läkemedel. Av de sju patienter som vi känner till är insulinbehandlade diabetiker, 

har enbart en behov av vårdplan. 

 

Kommunal hälso & sjukvård Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 372        812        392        420                           

Verksamhetens personalkostnad 7 907 -    7 996 -    6 421 -    1 575 -                       

Verksamh kostn. exkl. personal 2 156 -    1 884 -    1 682 -    202 -                          

Avskrivningar 39 -          71 -          39 -          32 -                            

Finansiella kostnader 0 -            -              -              -                                 

Resultat 9 731 -    9 139 -    7 750 -    -                   1 389 -                       
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Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / 

Antal 

Måluppfyllnad 

Ökad användning av 

smärtskattningsskala 

vid livets slutskede 

Registrera i 

palliativa registret 

Antal registreringar 

i palliativa registret 

13 

 

    

 

Analys: Fem av dessa är smärtskattade med validerat smärtskattningsinstrument. Målet för 

smärtskattning är 100%. Att enheten inte nått dit beror till viss del på att skattningssystemet 

som används inte finns inlagt i journalsystemet, vilket leder till att det inte alltid dokumenteras i 

journal trots att bedömningen gjorts. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / 

Antal 

Måluppfyllnad 

Minska antalet 

fallolyckor i 

ordinärt boende 

Uppsökande 

verksamhet 

Antal 

dokumenterade fall 

i avvikelsesystemet 

201 

 

Analys: Uppsökande verksamhet är inget som görs i dagsläget på grund av pandemin. Antal fall 

är alla registrerade sammanlagt. Det ger inte automatiskt en bild av allvarligheten i fallen. 

 

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

Enhet IFO barn och unga  
Enheten riktar sig till barn och unga upp till 18 år, men vid placeringar som längst till 21 år. 
Enheten har fortsatt arbeta med att utveckla kostnadseffektiva insatser på hemmaplan som 
möjliggör en förändring för enskilda, familjer och grupper. Det krävs att det finns 
behandlare med utbildning som kan arbeta i familjerna och ge det stöd och den hjälp som 
familjerna behöver. Då det gäller barn och unga med omfattande behov ställs det höga krav 
på att utveckla effektiva metoder och arbetsformer. Behov finns av att behandlarna får 
ytterligare utbildningar i metoder som Socialstyrelsen rekommenderar i sitt nya 
kunskapsstöd. Handläggande socialsekreterare ska ha möjlighet till täta uppföljningar av de 
beslutade insatserna för att säkerställa att insatsen är ”rätt” och ger resultat. Insatser i 
öppenvård ska förhindra placeringar utanför hemmet och familjehemsvård ska prioriteras 
framför institutionsvård när en placering utanför hemmet är nödvändig. Det är ett 
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långsiktigt arbete att se effekterna av insatserna och uppföljning och utvärdering sker 
kontinuerligt.  
 
Familjerna ska få och vilja ta emot stöd i ett tidigt skede och en del i detta är att erbjuda 
insatser utan beslut från myndighetssidan. Information om socialtjänstens arbete och vad vi 
kan erbjuda för stöd/insatser har genomförts på föräldramöte samt på kommunens 
hemsida. Under hösten har familjebehandlarna från IFO och en personal från förskolan gått 
en ABC-utbildning som är ett evidensbaserat och manualstyrt föräldrastödsprogram för alla 
föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Målet är att utbildarna ska genomföra en till två 
utbildningar per läsår. Det har genomförts en utbildning under hösten. 
En samverkansrutin för socialtjänst och förskola/skola har utarbetats. Socialtjänsten har 
informerat på skolornas och förskolornas arbetsplatsträffar om enhetens arbete för att öka 
förutsättningarna för en god samverkan. I början på 2021 deltog kommunen i en granskning 
kring samverkan med regionen gällande barn och unga med psykisk ohälsa. Målet är att 
samverkan ska öka möjligheterna för att barn och unga får det stöd de behöver i ett tidigt 
skede och kunna undvika ingripande åtgärder som exempelvis placering.  
 
Samverkan med skyddade boendet Solforsen gällande familjebehandlarinsatser avslutades i 
början på sommaren på grund av ett ökat inflöde av familjer till det skyddade boendet. 
Enheten har inga placeringar på stödboendet som ligger i anslutning till det skyddade 
boendet. Tidigare under året har två placeringar gjorts på stödboendet. 
 
Under året har flera familjehemsplaceringar avslutats och några nya har gjorts, där en är ett 
ensamkommande barn. Placeringar har gjorts på stödboende i både Kristinehamn och 
Karlstad. Den ena ungdomen flyttade från ett konsulentstött familjehem och kostnaden på 
stödboendet är lägre. Ej aktuellt att placera på kommunens egna stödboende av olika 
anledningar.  
 
Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Överskott mot budget, på helår, med 820 tkr. Enheten har fått mera intäkter från 
Migrationsverket än väntat på grund av att vi tagit emot ett ensamkommande barn och 
våra kostnader är lägre än vad vi får i schablonersättning/dygn. Vi har haft lägre kostnader 
för personal då det varit längre deltidssjukskrivningar som endast delvis kunnat ersättas 
med timvikarier. Från maj minskades grundbemanningen från åtta personal till sju.  

IFO barn och unga Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 1 248     2 374     2 031     344                           

Verksamhetens personalkostnad 7 441 -    10 238 -  10 735 -  497                           

Verksamh kostn. exkl. personal 8 025 -    5 316 -    5 295 -    21 -                            

Resultat 14 217 -  13 180 -  14 000 -  -                   820                           
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Mål  

Verksamhets- 

mål 

Aktiviteter Indikator % / 

Antal 

Måluppfyllnad 

Rättssäkerhet, 

barnperspektiv 

och ett gott 

bemötande i 

möten med 

klienter/ 

brukare 

Kvalitetsarbete samt 

kompetens- och 

informationsinsatser för 

att säkra kvalitén i möten 

med familjer och att vi 

följer gällande lagar och 

föreskrifter. 

 

Egenkontroll, 

ärendegenomgångar, 

ärendetyngdsmätningar, 

uppföljning av ärenden i 

verksamhetssystemet och 

introduktionsutbildning för 

nyanställd personal 

Antal klagomål 

Antal avvikelser 

gällande brister i 

bemötande, 

dokumentation 

eller informations-

överföring  

Hur nöjda är 

familjerna med 

bemötandet 

Resultat i egen-

kontrollen och vid 

uppföljningar i verk-

samhetssystemet. 

2   

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Analys: Deltagande i nationell brukarunderundersökning via SKR i oktober för att mäta bla 

nöjdhet. Överlag okej resultat kring nöjdhet, fortsatt arbete utifrån resultatet kommer göras 

under 2022. Egenkontrollens resultat var mycket bra. Få klagomål och ett mindre än förra året. 

Antalet avvikelser har minskat sedan förra året.  Alla nyanställda har fått en 

introduktionsutbildning. 

 

Verksamhets-

mål 

Aktiviteter Indikator % / 

Antal 

Måluppfyllnad 

Ett gott 

förebyggande 

arbete 

Utveckling av familjecentralen 

och ungdomsmottagningens 

verksamheter  

 

Föräldragrupper-/utbildningar 

i föräldraskapsstöd. 

 

Familjebehandlare deltar i 

Familjecentralens 

hembesöksprogram 

tillsammans med BHV-

sköterska i samband med 8-

månadersbesöket 

 

Information på hemsidan, 

Facebook m.m. om 

möjligheten att söka råd- och 

stödsamtal utan beslut om 

insats 

 

Information på föräldramöten 

om socialtjänstens arbete och 

vad vi kan erbjuda för 

insatser.  

Antal råd- och 

stödsamtal som 

familjebehandlarna 

genomfört 

Antal besök i 

hembesöks-

programmet 

Antal genomförda 

föräldragrupper-

/utbildningar/ 

antal deltagare 

Antal genomförda 

föräldramöten 

Antal kurators-

samtal på 

ungdoms-

mottagningen 

 
54 
 
 

0 

 
 
 

2 

 

23  

 

1 

 

 

 

55 

 

 

 
 
 
       
 
 
  
 
 

 

 

 

          

Analys: Hemsidan är uppdaterad med ny information om råd- och stödsamtal samt reviderad i 

stort. Hembesök tillsammans med BHV har ej kunnat genomföras pga covid-19, Föräldramöten 

har inte heller kunnat genomföras pga covid-19. Föräldrautbildning ABC och Föräldraskapsstöd 

i Sverige har genomförts en omgång vardera. 

 

711



S i d a  | 91 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

Insatser som ger 

gott resultat 
Insatser för barn 

och unga och deras 

familjer på 

hemmaplan, 

fortsatt samarbete 

med Solforsen och 

andra aktörer för 

att kunna erbjuda 

ytterligare 

hemmaplanslösnin

gar. 

 

Socialsekreterarna 

ska ha täta 

uppföljningar av 

beslutade insatser 

för att kunna 

bedöma om de ger 

resultat och är 

”rätt” insats.  

Minska kostnaden för 

externa placeringar 

mot 2020 och 2019 

Brukare/klienter som 

är nöjda med 

insatsen.  

Positiv förändring 

/utveckling hos 

familjerna.  

Målen i uppdragen är 

uppfyllda. 

Antal utredda 

familjehem, 

kontaktfamiljer och 

kontaktpersoner 

enligt föreskrifter och 

gällande rutiner. 

 

Kostnader 

har 

minskat 

 
 
 
Ja hos de 

flesta 

 

 

13 

 

 
 

 

 

 

Analys: Täta uppföljningar har kunnat genomföras och vid behov har insatserna ändrats samt 

att klienterna haft möjlighet att påverka insatserna. Flera insatser har kunnat avslutas då 

målen är uppfyllda och behov hos familjerna inte längre föreligger. Både antalet placeringar 

och kostnader har minskat jämfört med 2020 och 2019.  

  

 

 

Enhet IFO vuxna  
Enheten riktar sig till vuxna från 18 års ålder. 
De externa öppenvårdsinsatserna för missbrukare har nyttjats i låg grad, då enheten 
använder sig av sina egna medarbetares kompetens. Ytterligare handläggare ska utbildas 
inom återfallsprevention för att intensifiera arbetet med förebyggande åtgärder mot 
återfall i missbruk. Som ett försök att arbeta förebyggande med målgruppen på hemmaplan 
har även en mötesplats för personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa ställts i ordning 
i Hälsans hus, men tyvärr har den inte kunnat användas under året p g a pandemin. För att 
nå fler personer med ett riskbruk/missbruk i ett tidigt skede har en e-tjänst lagts ut på 
hemsidan där man kan anmäla sig för råd- och stödsamtal utan myndighetsbeslut. 
 
En översyn av insatsen kontaktperson pågår där man vid uppföljning av insatsen ser över 
målet med insatsen och om insatsen är rätt och ger resultat. Dessutom ser man över om 
ersättningen överensstämmer med omfattningen av insatsen. 
  
Det pågår ett fortsatt samverkansarbete mellan IFO och arbetsmarknadsenheten med syfte 
att minska kostnaderna för försörjningsstöd. IFO ger uppdrag till arbetsmarknadsenheten 
som gör genomförandeplaner och planerar insatser mot arbete eller utbildning, vilket både 
gynnar den enskilde och kommunens ekonomi när personer blir självförsörjande. 
 
Enheten har haft ett samarbete med kommunens eget stödboende på Solforsen, där vi sett 
över hur vi kan fortsätta att samverka kring verksamheten tillsammans för att förhindra 
externa placeringar för vuxna (ej missbruk). Enheten har under året haft tre placeringar där. 
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Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: IFO vuxna visar ett överskott på 2 433 tkr gentemot budget. En anledning är att 
kostnaden för försörjningsstöd har minskat jämfört med föregående år med cirka 20 %, dels 
utifrån minskat inflöde och dels utifrån aktivt arbete med individuella planer och bra 
samverkan med AME. En annan anledning är att en handläggare har varit ledig för studier 
under en termin där timvikarie endast täckt upp för viss del av tiden. Sedan har det under 
året varit färre personer än tidigare som behövt insatser för behandling av missbruk. 

Mål   

Verksamhets- 

mål 

Aktiviteter Indikator % / 

Antal 

Måluppfyllnad 

Rättssäkerhet 

och gott 

bemötande i 

möten med 

klienter/ 

brukare 

Kvalitetsarbete samt 

kompetens- och 

informationsinsatser för att 

säkra kvalitén i möten med 

familjer och att vi följer 

gällande lagar och 

föreskrifter.  

Egenkontroll, 

ärendegenomgångar, 

uppföljning av ärenden i 

verksamhetssystemet och 

introduktionsutbildning för 

nyanställd personal.  

Revidering av riktlinjer och 

rutiner 

Antal klagomål 

 

Antal avvikelser 

gällande brister i 

bemötande, doku-

mentation eller 

informations-

överföring. 

Hur nöjda är 

klienterna/brukarn

a med bemötandet 

Resultat i egen-

kontrollen och vid 

uppföljningar i 

verksamhets-

systemet 

2  

 

3 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Analys: Enheten deltog i en brukarundersökning via SKR under sept-okt. Tyvärr fick vi inte 

tillräckligt många svar, så inget resultat kunde utläsas. Egenkontrollens resultat har varit bra. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator Antal Måluppfyllnad 

Ett gott 

förebyggande 

arbete 

Utveckla det förebyggande 

arbetet inom området, 

exempelvis genom att 

ordna träffpunkter för 

brukare/klienter.  

Information på hemsidan, 

Facebook mm om 

möjligheten att söka råd- 

och stödsamtal utan 

beslut om insats.  

Antal deltagare  

 

Antal 

genomförda 

stödsamtal 

- 
 
 
27 

 
 
 

 

  
 
 
 
 

Analys: Den träffpunkt som finns har inte kunnat användas p g a covid -19. Antalet stödsamtal 

som har genomförts har ökat och därmed förebygger man framtida eventuell extern 

behandling. 

 

IFO vuxna Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 847        564        50           514                           

Verksamhetens personalkostnad 9 243 -    4 085 -    4 705 -    620                           

Verksamh kostn. exkl. personal 7 310 -    5 046 -    6 346 -    1 300                        

Avskrivningar 0 -            -              -              -                                 

Finansiella kostnader -              -              -              -                                 

Resultat 15 705 -  8 567 -    11 000 -  -                   2 433                        
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Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator Antal Måluppfyllnad 

Insatser som ger 

gott resultat 

Insatser för vuxna på 

hemmaplan. Samarbete 

med andra aktörer för att 

kunna erbjuda ytterligare 

hemmaplanslösningar.  

Uppföljningar av beslutade 

insatser för att kunna 

bedöma om de ger resultat 

och är "rätt" insats. 

Antal interna och 

externa insatser  

 

Brukare/klienter 

som är nöjda med 

insatsen  

Att vi ser en 

positiv 

förändring/ 

utveckling hos 

brukare/klienter 

10 int 

3 ext 

 
 

- 

 

 

7 int 

3 ext 

 
 

 

 

 

 

Analys: I större utsträckning har interna insatser använts och därmed har kostnader för extern 

behandling kunnat minskas. Behandling på hemmaplan kan i vissa ärenden fungera bättre än 

extern placering och där ser vi ofta en mer hållbar positiv förändring hos klienten. 

Brukarundersökning genomfördes under sept-okt, men tyvärr fick vi inte tillräckligt antal svar 

för att få ett resultat.  

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

Personer med 

försörjnings-stöd 

ska komma ut i 

egen försörjning 

 

 

Intensifierat arbete 

med personer som har 

långvarigt 

försörjningsstöds-

beroende genom 

fortlöpande 

ärendegenomgångar 

och upprättande av 

individuella planer. 

Minska 

kostnader för 

ekonomiskt 

bistånd relaterat 

över tid.  

Antal 

upprättade 

individuella 

planer mot 

självförsörjning. 

Minskat 

20% 

 
 
 
 

55 

 

 
 

 

 

Analys: Arbetet med individuella planer för alla personer med försörjningsstöd har bidragit till 

att personer snabbare blir självförsörjande och kostnaderna för försörjningsstödet minskar. 

 

Enhet särskilt boende  
Särskilt boende är en boendeform som anpassats för äldre med stort behov av omsorg. I 
kommunen finns särskilda boendena Sjögläntan och Humlegården. Det senare är även ett 
korttidsboende. Plats inom särskilt boende kan erhållas efter ansökan till kommunens 
biståndshandläggare. Verksamheten utför också HSL-insatser (Hälso- och sjukvårdsinsatser) 
på ordination från sjuksköterska och rehabilitering. 
 
Under året har det fortsättningsvis varit mycket jobb med att förebygga covid-19. 
Frånvaron har varit högre än normalt på grund av testning och vaccinationer. Kostnaden 
har ökat kraftigt för skyddsutrustning från våra upphandlade leverantörer. 
Natteamet har fortsatt haft extra personalresurser, dels på grund av hot och våld inom 
SÄBO och på grund av att hemtjänsten haft fler insatser nattetid med långa restider. 
Tidspressen på enheten har under våren varit högre än normalt för enhetschef som under 
flera månader ersatt hemtjänstens enhetschef vid lång sjukfrånvaro. 
Utifrån avtalen med SKR och kommunal har en tillfällig utökning till 100 % 
sysselsättningsgrad erbjudits tillsvidareanställd personal. Vid utökad sysselsättningsgrad får 
personalen även täcka andra verksamheter inom vård- och omsorg. Att införa heltid har 
ökat personalnöjdheten och förbättrat arbetsmiljön. Det skapar också en lugnare och 
tryggare miljö för våra kunder. Försöket har fortsatt under hösten 2021 och ska utvärderas 
även ekonomiskt. 
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Verksamheten fortsätter att jobba i planeringssystemet Intraphone och har nu infört digital 
signering av medicin för att förebygga avvikelser. 
Digital tillsyn av arbetsmiljöverket samt miljö och hälsa har gjorts vid Sjögläntan under 
delåret, med bra resultat för verksamheten. 
Digital introduktion har skapats för nya medarbetare inom vård och omsorg. 
Verksamheten har tagit emot elever från vård och omsorgsprogrammet. 
Ett arbete för att förebygga långtidssjukskrivning pågår i samverkan med 
företagshälsovården – som kontaktar personal vid upprepad korttidsfrånvaro. 
 
Budget och utfall 2021-12 

 
Analys:  
Verksamheten gör ett negativt resultat med 4,707 miljoner kronor.  
Fortsatt arbete med att titta på lösningar för att täcka vakanser med ordinarie personal 
samt att inte ersätta alla timmar på vakanta arbetspass pågår.  
Under året har det varit ökade personalkostnader på grund av ökad vårdtyngd, hot och våld 
samt palliativa ordinationer i form av vak. 
Förslag till åtgärder: Samordna schemaläggning med hemtjänst. 
Köpa lunch utifrån, ta bort matlagning från särskilt boende, riskbedömning kommer att 
göras. Ta bort matlagning under helger och fördela om arbetade timmar för att täcka de 
vakanta timmarna. Riskbedömning är pågår. Delade turer. Minska antal timvikarier.  
 

Mål 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

Behovsanpassat 

Schema 

 

Önskeschema Kundens uppskattade 

behov i tid i 

genomförandeplanen 

kontra utförda 

arbetstimmar. 

Fast anställd 

personal 

uppfyller inte 

bemannings-

kravet fullt 

ut  

 

Analys: Schema läggs efter kundens behov och bemanningskrav. Personalen har inte 

önskeschema men får lägga in önskemål inför varje schemaperiod. Bemanningskravet är inte 

uppfyllt på helger vilket gör att verksamheten får sätta in timvikarier eller ordinarie personal 

som önskar högre sysselsättningsgrad.  

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

100 % 

registreringar i 

BPSD av kunder 

med demens-

diagnos 

Registrera kunder med 

BPSD (beteendemässiga 

psykiska symtom vid 

demens). 

Antal 

registrerade 

kunder 

26 stycken 

 

Analys: Alla kunder med demensdiagnos registreras samt följs upp flera gånger per år. 

 

Särskilda boende Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 7 198     8 725     7 589     1 136                        

Verksamhetens personalkostnad 33 339 -  35 186 -  30 349 -  4 837 -                       

Verksamh kostn. exkl. personal 7 508 -    9 992 -    9 040 -    952 -                          

Avskrivningar 1 -            54 -          -              54 -                            

Finansiella kostnader -              -              -              -                                 

Resultat 33 650 -  36 507 -  31 800 -  -                   4 707 -                       
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Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

0 % av trycksår, 

undernäring, 

munhälsa samt 

blåsdysfunktion 

 

Registrera risk-

bedömningar i Senior 

Alert (trycksår, fall, 

undernäring, munhälsa 

och blåsdysfunktion) 

Antal 

registrerade 

kunder  

i Senior alert 

47 stycken 

 

Analys: Alla kunder som samtycker registreras och eventuella risker och åtgärder skrivs in i 

genomförandeplanen. Kunderna följs upp flera gånger årligen. 

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

100 % upprättade 

genomförande-

planer 

Använda 

metoden IBIC 

(individens 

behov i 

centrum) 

Antal upprättade och 

uppdaterade 

genomförandeplaner 

49 

stycken  

 

Analys: Genomförandeplaner upprättas och uppdateras enligt rutin.  

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

Att personalens 

korttidsfrånvaro 

inte ökar 

Utredningar och 

uppföljnings-

samtal med 

Varnumhälsan.  

Intern 

uppföljning och 

utredningar. 

Statistik 

från 

personal-

avdelning 

                            

1 dag/ 50 tillfällen 

2-14 dagar/167 

tillfällen 

 

Analys: Korttidsfrånvaron har ökat från föregående år. 1-dags frånvaro har ökat med 39 

tillfällen och 2-14 dagar har ökat med 93 tillfällen 

Pandemin har gjort att personalen måste stanna hemma vid minsta förkylningssymtom och 

rekommenderades att testa sig för covid 19. Om inte personal testar sig så ska de vara hemma 

minst sju dagar varav 48 timmar ska vara symtomfria. 

Korttidsfrånvaron vid mer än sex tillfällen/år följs upp av arbetsgivaren vid medarbetarsamtal. 

Hjälp av företagshälsovården vid rehabiliteringsärenden. 

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

100 % Nöjda 

kunder  

Utvärdera 

och följa upp 

brukar-

undersökning 

Statistik från 

Socialstyrelsens 

brukarundersökning 

- 

Undersökning 

ej utförd 

 

Analys: Socialstyrelsen har inte gjort någon brukarundersökning under 2021. 
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Till Fullmäktige i Storfors kommun 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer i Storfors kommun, har granskat den verksamhet som 
bedrivits i kommunstyrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer under 2021.  
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt uppsatta mål 
och övriga styrande dokument som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det sker 
en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva 
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de styrande dokument 
som gäller för verksamheten.  
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.  
KPMG har biträtt oss vid revisionen. Resultatet och omfattningen av genomförd granskning 
framgår i bilagan Revisorernas redogörelse och i bilagor för de kommunala bolagen. 
Till revisionsberättelsen hör även granskningsrapporter för de gemensamma nämnderna Ad-
ministrativa nämnden, Drifts- och servicenämnden, Hjälpmedelsnämnden, Tillväxt och till-
synsnämnden och Östra Värmlands överförmyndarnämnd. 
Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen och nämnder i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.  
Resultatutfallet för helåret uppgår till 9,0 mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än budgeterat resultat. 
Skatteintäkter och generella statsbidrag blev10,7 mnkr högre än budget samtidigt som finans-
nettot och nettokostnaderna också blev högre än budgeterat. Det beror främst på negativa 
budgetavvikelser inom Funktionsstöd, Hemtjänst och Särskilt boende samt en nedskrivning 
av andelar i dotterbolag. Av underskottet från 2019 återstår 2,3 mnkr att återställa.  Vi ser 
allvarligt på att det saknas upplysning i förvaltningsberättelsen på vilket sätt kommunen avser 
att återställa underskottet. 
Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild. Årsredovisningen har i allt väsent-
ligt, upprättats enligt lag och god sed.  
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte går att bedöma då 
de finansiella och verksamhetsmässiga målen bedöms svåra att mäta. 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.   

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnder (Administrativa nämnden, 
Drifts- och servicenämnden, Hjälpmedelsnämnden, Tillväxt- och tillsynsnämnden, Valnämn-
den och Östra Värmlands överförmyndarnämnd) samt enskilda ledamöter i dessa organ. 
Vi tillstyrker att kommunen godkänner årsredovisning för 2021. 

Gjorda iakttagelser och synpunkter har redovisats för ansvarig styrelse och nämnd genom 
skriftliga rapporter eller muntliga redogörelser vid sammanträde. 
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Vi åberopar Revisorernas redogörelse, och bilagor enligt nedan. 

Revisionsberättelsen är upprättad av Ingemar Olsson, Anders Nordell och Gunnar Övelius i 
egenskap av kommunfullmäktige valda revisorer.  
Storfors kommun 2022-03-18 

 

 

Ingmar Olsson Anders Nordell 

 

 

Gunnar Övelius   

 

 
 
Följande revisionsrapporter har överlämnats till kommunfullmäktige för kännedom: 

• Granskning av investeringsprocessen   

• Granskning av delårsbokslut 

• Granskning gemensamt med Regionen och Värmlands kommuner av palliativ vård 
Granskning av årsredovisning 2021 överlämnas till fullmäktige i samband med fullmäkti-
ges behandling av bokslut och årsredovisning. 
Till revisionsberättelsen hör även granskningsrapporter för de gemensamma nämnderna, 
drifts- och servicenämnden och hjälpmedelsnämnden. Dessa rapporter avlämnas vid ett 
senare tillfälle. 
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Till Fullmäktige i Storfors kommun 
 
Revisorernas uppdrag följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed i 
kommunal verksamhet. Revisionen syftar till att ge kommunfullmäktige underlag för ansvars-
prövning av nämnder, styrelser och enskilda politiker. För att kunna ge underlag för kommun-
fullmäktiges ansvarsprövning har vi granskat det arbete som bedrivs inom nämnders och sty-
relsers verksamhetsområden och då prövat om 

• verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-
ställande sätt 

• räkenskaperna är rättvisande 
• den interna kontrollen är tillräcklig 

Revisorerna granskar även kommunens verksamhet i förvaltning och företag ur ett ägarstyr-
ningsperspektiv. Resultatet redovisas i revisionsberättelsen. 
 
Revisionens åtaganden och arbetssätt 
Revisionen ska verka för att: 

• fullmäktiges mål och uppdrag fullföljs 
• fullmäktige får en rättvisande redovisning av ekonomi, verksamhet och kvalitet från 

nämnder och styrelser 
• nämnder och styrelser tar ett aktivt ansvar för styrning, uppföljning och kontroll av 

ekonomi, verksamhet och kvalitet. 
 

Generella åtaganden: 
• Revisionen ska kännetecknas av oberoende, saklighet, kompetens och integritet. 
• Revisionen ska utgå från en koncernsyn. 
• Revisionen ska granska om redovisningen har utförts enligt god redovisningssed. 
• Revisionen ska granska om verksamheten bedrivs enligt lag samt kommunfullmäkti-

ges mål och styrande dokument. 
• Revisionen ska vara stödjande och förebyggande. 

 
Arbetssätt: 

• Revisionens inriktning och omfattning ska grundas på en bedömning av risk och vä-
sentlighet. En viktig del i revisionens arbete är dialogen mellan revisorerna och    
kommunens nämnder och styrelse. 

• Revisionen ska verka enligt en dokumenterad arbetsordning. 
Kommunallagen (KL 9 kap 9§) anger att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. Revisorernas resurser medger inte att all verk-
samhet granskas på djupet varje år. Därför uppdelas granskningen i en allmän del, s.k. Grund-
läggande granskning, och en Fördjupad granskning inom ett område som valts ut genom en 
riskanalys. I det följande lämnas sammanfattande kommentarer till de revisionsprojekt som 
har genomförts under revisionsåret 2020, och vars resultat efter hand redovisats till kommun-
fullmäktige för kännedom. 
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Grundläggande granskning  
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta 
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyl-
lelse. Revisorerna har genomfört den årliga grundläggande granskningen genom dialog med 
kommunstyrelsen om mål, uppdrag, ansvar, styrning och resultat samt studier av relevanta 
dokument. 
Revisorerna har genomfört den årliga grundläggande granskningen utifrån vad som framgår 
av kommunallagen och god revisionssed.  
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har varit att genom dialog och 
dokumentstudier bedöma om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig 
styrning av verksamheten. 
Revisorernas sammanfattade bedömning var att de genomförda mötena innehöll bra diskuss-
ioner. För 2021 har kommunfullmäktigen för första gången fattat beslut om uppföljningsbara 
mål för verksamheten. Förvaltningens enheter har därefter utformat verksamhetsplaner för sitt 
arbete.   
De ekonomiska rapporterna beskrivs vara av allt bättre kvalitet, dock har revisionen inte fått 
möjlighet att följa den ekonomiska utvecklingen som tänkt, då ekonomirapporterna inte över-
sänds till kommunrevisionen. Ekonomin är fortsatt mycket ansträngd men kommunen har 
erhållit en del stöd från staten för att täcka kostnader som har koppling till coronapandemin 
och det har bidragit till att kommunen går mot ett nollresultat. Det underskottet som uppstått 
tidigare år och som ska återställas kommer inte att kunna minskas eller nollställas.  
Det har upprättats internkontrollplaner som följts upp under året. Revisionen har tagit del av 
uppföljningen och där noterades att den interna kontrollen fungerar relativt bra.    
Kommunen samverkar med Karlskoga kommun genom Tillväxt- och tillsynsnämnden. Revis-
ionen konstaterar att det pågår ett arbete inom nämnden med att förbättra verksamhetsstyr-
ningen, ekonomistyrningen och uppföljningen då det uppdagats av nämnden att den tämligen 
nya förvaltningen inte fungerar optimalt i detta hänseende. 
Kommunens resultat för delåret uppgår till 7,0 mkr, vilket är 2,6 mkr högre än samma period 
förra året. Kommunens prognos för helåret uppgår till 1 mkr, vilket är 9,4 mkr lägre än bud-
get. Det beror främst på att flera verksamheter prognostiserar större avvikelser mot budget, 
totalt uppgår dessa avvikelser till -13,7 mkr. 
Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 3,7 mkr för 2021 enligt prognosen och 
balanskravet beräknas därmed kunna uppnås för 2021. Från tidigare år finns ett negativt ba-
lanskravsresultat om 11,4 mkr att återställa 
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Fördjupad granskning Kommunens investeringsprocess 
Vi har granskat kommunens investeringsprocess för pågående investeringar. KPMG har bi-
stått oss i granskningen.  
Syfte med granskningen är att översiktligt bedöma ändamålsenligheten i kommunens investe-
ringsprocess.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att investeringsprocessen inte 
är ändamålsenlig. Vi bedömer att det saknas strukturer och formaliserade riktlinjer för proces-
sen i sin helhet. Det saknas ett tydligt arbetssätt för investeringar, från det att behov uppkom-
mer till projektens genomförande. Vidare har vi uppmärksammat att de riskbedömningar som 
görs avseende de planerade projekten saknar en tydlig metodik, i den mån riskbedömningar 
genomförs.   
Vi noterar också att det saknas rutiner för återrapportering och uppföljning inom kommunens 
investeringsprojekt.  
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

— Ta fram övergripande riktlinjer för investeringsprocessen. 

— Upprätta rutiner för när återrapportering och uppföljning ska ske inom kommunens 
investeringsprojekt. 

— Utarbeta mallar för hur riskbedömningar ska göras i investeringsprojekten. 

1. Samverkan med andra kommunrevisorer  
Revisionen har inbjudits att medverka i en länsgemensam presentation av granskning av sam-
verkan kring palliativ vård. Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen och resultatet av 
granskningen har beaktats i revisionsberättelsen. 
Revisorerna har också samverkat med andra kommuners revisorer avseende granskning av 
gemensamma nämnder såsom Tillväxt- och tillsynsnämnden, Administrativa nämnden, 
Drifts- och servicenämnden, Hjälpmedelsnämnden och Östra Värmlands överförmyndar-
nämnd. I rapporteringen från de gemensamma nämnderna framkommer att det i flera nämnder 
är ett lågt deltagande av de av Storfors utsända representanterna.  

2. Revisorernas utlåtande avseende delårsbokslut 
Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten, som enligt 8 kap 20 § KL 
ska behandlas av fullmäktige är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat samt att delårs-
rapporten per 2021-08-31 är upprättad enligt God revisionssed. Vi har haft sakkunniga till vår 
hjälp i granskningen.  
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på över-
gripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god re-
visionssed i kommunal verksamhet.  
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Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att delårsrapporten i allt väsentligt är upprät-
tad i enlighet med lagen. Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslu-
tet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning 
att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättat i enlighet med lagen om kommu-
nal bokföring och redovisning.  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma 
om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. Vi bedö-
mer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommun-
koncernen som helhet.  
Revisorerna sammanfattande bedömning av de finansiella målen är att resultatet enligt delårs-
rapporten endast delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen ef-
tersom ett av målen inte beräknas uppnås. Vi har noterat att det inte finns några åtgärdsförslag 
presenterade i delårsrapporten avseende det mål som kommunstyrelsen bedömer att kommu-
nen inte kommer att uppnå för helåret 2021. Revisorernas sammanfattande bedömning av de 
verksamhetsmässiga målen är att avsaknaden av måluppföljning i delårsrapporten inneburit en 
begränsning av vår granskning och medför att vi inte kan göra någon bedömning av målupp-
fyllelsen. 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

- Kommunens resultat för delåret uppgår till 7,0 mkr, vilket är 2,6 mkr högre än samma pe-
riod förra året. 
- Kommunens prognos för helåret uppgår till 1 mkr, vilket är 9,4 mkr lägre än budget. Det 
beror främst på att flera verksamheter prognostiserar större avvikelser mot budget, totalt upp-
går dessa avvikelser till -13,7 mkr. 
- Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 3,7 mkr för 2021 enligt prognosen och 
balanskravet beräknas därmed kunna uppnås för 2021. Från tidigare år finns ett negativt ba-
lanskravsresultat om 11,4 mkr att återställa. 

3. Gemensam granskning samverkan mellan regionen 
och kommunerna avseende palliativ vård 

Storfors kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och kom-
munrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, 
Kristinehamn, Munkfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam gransk-
ning gällande Palliativ vård. En styrgrupp bestående av revisorer från de ingående parterna 
har varit sammanhållande för projektet. Helseplan har på uppdrag av revisorerna genomfört 
granskningen. 
Det övergripande syftet har varit att granska om Region Värmland och kommunerna – utifrån 
sina respektive ansvar och uppdrag – har inrättat arbets- och samverkansformer samt rutiner 
för informationsöverföring, i syfte att tillgodose berörda patienters behov av palliativ vård och 
omsorg i livets slutskede. Granskningens utgångspunkt har varit om Regionstyrelsen, kom-
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munstyrelserna och ansvariga nämnder genom styrning, uppföljning och intern kontroll säker-
ställt att det finns rutiner och avtal som syftar till en ändamålsenlig palliativ vård respektive 
omsorg i livets slutskede. 
En uppföljning av revisionsrapporten ”Palliativ vård” från 2015 har ingått i granskningen. I 
granskningen har även regionens läkarbemanning, tillgänglig för palliativ vård, belysts.   
Granskningen har avgränsats till att gälla palliativ vård och har omfattat verk-samhet i de i 
granskningen ingående kommunerna samt i regionen.  
I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande: 
Den samlade bedömningen är att Region Värmland och kommunerna – utifrån sina respektive 
ansvar och uppdrag – delvis har inrättat arbets- och samverkansformer samt rutiner för in-
formationsöverföring, i syfte att tillgodose berörda patienters behov av palliativ vård och om-
sorg i livets slutskede. De rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen har 
delvis implementerats.  
Det bedöms finnas ett antal brister i Region Värmland och länets kommuner avseende arbets- 
och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring som leder till ökade risker. 
Kännedom om avtal och brister är inte fullständigt implementerat i hela organisationerna. Det 
bedöms saknas uppföljning avseende avtal och andra styrdokuments efterlevnad av ansvarig 
styrelse och nämnd och Region Värmlands internkontroll bedöms som bristfällig avseende 
palliativ vård. Vidare bedöms att Region Värmland och kommunernas ansvariga styrelsers 
och nämnders styrning för att säkerställa arbets- och samverkansformer mellan huvudmän-
nens enheter som bristande.  
Helseplan bedömer att rekommendationer från den ursprungliga granskningen till viss del har 
tagits i beaktande. Det har inom ramen för granskningen inte framkommit att tidigare lands-
tinget och länets kommuner utformat enhetliga överenskommelser för samverkan inom pallia-
tiv vård och det har inte heller framkommit att tidigare landstinget har skapat en funktion som 
ansvarar för att bistå vårdenheterna i detta avseende. Vidare bedöms att Region Värmland 
tillsammans med länets kommuner inte har utformat en övergripande plan för utveckling av 
den palliativa vården men att flertalet åtgärder har genomförts på regional och kommunal 
nivå. 
Berörda kommunala styrelser och nämnder och Regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårds-
nämnden rekommenderas, utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden, att:  

• Säkerställa att kännedomen kring avtal och överenskommelser ökar för att minska ris-
ken för att samverkan blir personbunden.   

• Säkerställa att det finns rutiner framtagna och implementerade i verksamheter avse-
ende att säkerställa att avtal och överenskommelser följs upp löpande, eller vid behov.  

• Säkerställa att uppföljning av avtal och andra styrdokuments efterlevnad genomförs 
utifrån fastställd struktur, vilket kan utföras av ansvariga verksamheter genom så kal-
lade egenkontroll inom den interna kontrollen.  

• Säkerställa att regionens och kommunernas uppföljning är tillräcklig för att säkerställa 
ändamålsenliga arbets- och samverkansformer, exempelvis genom att säkerställa sys-
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tematisk uppföljning i form av förslagsvis mätbara mål i verksamhetsplan och upp-
följning i verksamhetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse eller inom ramen för in-
ternkontroll.   

4. Revisionsrapport över årsredovisningen 2021 
Kommunrevisorerna i Storfors kommun har granskat kommunens årsredovisning 2021.  

Resultatet uppgår till 9 mnkr. Det finns ett negativt balanskravsresultat från 2019 att reglera 
om 11, 4 mnkr. Efter året återstår 2,3 mnkr att återställa inom ett år.  
Det har inte gjorts någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning 
har uppnåtts. Kommunstyrelsen rekommenderas att göra en sådan sammantagen bedömning. 
Granskande revisors bedömning är att det finansiella resultatet endast delvis är förenliga med 
de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen eftersom ett av målen inte uppfyllts 
under året.    
Av de tre fastställda verksamhetsmålen bedöms två uppfyllda. Sju av tio inriktningsmål be-
döms ha uppnåtts. Det saknas en sammanställande bedömning av huruvida resultatet i årsre-
dovisningen är förenligt med de av fullmäktige fastställda inriktnings- och verksamhetsmålen.  
Granskande revisor uttalar sig inte om verksamhetsmålen då de bedöms vara svårt att avgöra 
om de är uppfyllda och svåra att mäta.  
Granskande revisor lämnar en kommentar avseende koncernen och det kommunala bolaget 
Storfors industri och mark AB som anses borde ha nedskrivit värdet till noll då fastigheten 
som var bolagets tillgång är sålt, med förlust. 
Revisionsrapporten och bedömningar överlämnas till fullmäktige i samband med fullmäktiges 
behandling av bokslut och årsredovisning. 
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