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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-09-02 
 

Kallelse 
Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde.  
Ersättarna underrättas om sammanträdet. 
 
Tid: 2021-09-09, kl. 18:00 
 
Plats: Stora Galejan, Kulturhuset, Storfors. 
 
 
Program  
Tid  Programpunkt  Lokal  

17:00  Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.  Valsaren  

17:00 Gruppmöte Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna. 

Synaren  

17:00  Gruppmöte Sverigedemokraterna.  Betaren  

17:00  Gruppmöte Storforsdemokraterna.  Lokal nr 2  

18:00  Allmänhetens frågestund.  Stora Galejan 
Kulturhuset 

18:05  Ordet är fritt.    

18:10 Ärendebehandling.    

 
Thomas Backelin 
Ordförande 
 
Vid förhinder meddelar kommunfullmäktigeledamot detta till KS-kansli som inkallar 
ersättare efter ordning som fastställts vid val.  
Telefon 0550-651 53, 0550-651 47, 0550-651 37 eller storfors.kommun@storfors.se  
  

mailto:storfors.kommun@storfors.se
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-09-02 
 

 Ärenden Dnr Paragraf  

1 Mötets öppnande    

2 Upprop    

3 Val av protokollsjusterare 
samt bestämmande av 
justeringens tid och plats 

   

4 Meddelanden KS/2020:579   

5 Hemställan om 
entledigande från samtliga 
politiska uppdrag inom 
Storfors kommun 

KS/2021:306   

6 Svar på allmänhetens 
frågestund 2021-07-05 

  Kommunstyrelsens 
ordförande 
Hans Jildesten 

7 Östra Värmland 
Överförmyndarnämnd - 
Budget 2022 

KS/2021:208 KS § 127 Ekonomichef 
Annette Olsson 

8 Årsredovisning 
Hjälpmedelsnämnden 2020 

KS/2021:199 KS § 128 Ekonomichef 
Annette Olsson 

9 Tertialrapport 1 - Ekonomi 
Storfors kommun 2021 

KS/2021:232 KS § 129 Ekonomichef 
Annette Olsson 

10 Tertialrapport - AB 
Storfors Mark och 
industrifastigheter 

KS/2021:242 KS § 131 Ekonomichef 
Annette Olsson 

11 Årsredovisning Finsam 
Östra Värmland 2020 

KS/2021:200 KS § 133 Verksamhetschef 
Vård och omsorg 
Margareta Albért 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-09-02 
 

 Ärenden Dnr Paragraf  

12 Tertialrapport 1, 2021 
avvikelser/missförhållande
n SoL 

KS/2021:227 KS § 136 Verksamhetschef 
Vård och omsorg 
Margareta Albért 

13 Svar på motion från 
Kristdemokraterna om att 
Digitalisera mera och utöka 
demokratin 

KS/2020:321 KS § 144 Kommunsekreterare 
Lennart Aronsson 

14 Svar på motion från 
Moderaterna i Storfors 
omprövning i KS att slå 
samman Vargbroskolan 
och SFI 

KS/2021:132 KS § 145 Kommunsekreterare 
Lennart Aronsson 

15 Utbetalning av Partistöd 
2021 Centern 

KS/2021:276 KS § 147  

16 Utbetalning av Partistöd 
2021 Sverigedemokraterna 

KS/2021:279 KS § 148  

17 Utbetalning av Partistöd 
2021 Storfors 
Socialdemokratiska 
Arbetarkommun 

KS/2021:275 KS § 149  

18 Detaljplan Koltorp 1:18  ----- Handlingar utsänds  
senare. 

19 Revidering av Tillväxt- och 
tillsynsnämndens 
reglemente 

KS/2021:314   

20 Reviderat reglemente och 
reviderat avtal för 
samverkan Drift och 
service nämnden 

KS/2021:326   
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-09-02 
 

 Ärenden Dnr Paragraf  

21 Val ledamot AB Storfors 
Mark och 
Industrifastigheter 

   

 
 



  
  

  
BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST 
 

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2021-06-09 

 
Sida 

1 (8) 

                      Drnr:2021/0525–111 

   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

   Plats och tid Via Teams 09.00-11.45 
 

Beslutande Håkan Engström (s, Fsd), Yvonne Nilsson (s, Kga), Björn Nyström (m, Khn), 
Lennart Johansson (s, Sfs), Katja Ollila (v, Hsf), Christian Rosqvist (m, Dfs) , 
Kerstin Ekström (m, Kga) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ersättare: 

 
 
Övriga deltagande 
 
 
 

Franz Maretta (s, Dfs), Ulf Söhrman (m, Fsd) 
 
Förbundschef Peter Backman, Avd. chef Henrik Winkler, Ekonomichef Madelene 
Hedström, Susanne Berg Larmchef, HR-specialist Cecilia Raner Björn, Avd. chef Tomas 
Carlsén. 
 
 

  

Utses att justera Christian Rosqvist  

Justeringens tid och plats 2021–06–14 
 

Underskrifter Sekreterare _____________________________ 
Cecilia Raner Björn 

Paragrafer § 14 - 18 
 

 Ordförande _____________________________ 
Lennart Johansson  

 Justerande ___________________________________________________________ 
Christian Rosqvist  

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

Organ Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 
Sammanträdesdatum 2021-06-09 
Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande  
Förvaringsplats för protokollet Brandstationen i Kristinehamn 
 
 
 
Underskrift 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2021-06-09 
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                      Drnr:2021/0525–111 

  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

 

 

Mötet inleds med att Larz Eidwall (RIL Regional insatsledare) håller en föredragning 
om hur olycksutredningar går till i förbundet. 
 
§ 14 

 
Tertial 1 
 
Beslut 
Direktionen godkänner upprättad delårsrapport för perioden januari-april 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska Bergslagens Räddningstjänst minst en gång per år 
upprätta en delårsrapport. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse 
för utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet och resultat. 
 
Bergslagens Räddningstjänsts förbundsledning har upprättat en delårsrapport för 
perioden januari april 2021. Resultatet för perioden uppgår till 3,7 mkr (2,3 mkr). 
Överskottet beror främst på lägre personalkostnader, reavinster vid försäljningar 
samt lägre kostnader för inköp.  
 
Prognosen för helåret är för närvarande osäker på grund av förlorade intäkter för 
externutbildningar  
samt personalkostnader inför kommande högsäsong. Om inga längre och mer 
omfattande insatser inträffar eller att semesterlöneskulden ökar med mer än 
löneökningar samt oplanerade reparationer eller inköp behövs så är årsprognosen 
ett nollresultat.  
 
De finansiella målen kopplade till god ekonomisk hushållning bedöms uppnås delvis 
vid årets slut. Målet för tillsynsverksamheten kopplat till prioriterade objekt för 
tillsyn förväntas uppnås under förutsättning att prioriterade tillsyner kan 
genomföras enligt plan under hösten. 
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§ 15 
 
Ändring av datum för årlig justering av sotningsavgift 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att datum för årlig justering av sotningsavgift, enligt SKR 
sotningsindex, ändras från 1/6 till 1/4 samt att förslaget lämnas till 
medlemskommunernas KF för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
BRT har använt två olika datum för den årliga justeringen av sotningsavgift 
respektive avgift för brandskyddskontroll, 1/6 respektive 1/4. Detta innebär viss 
olägenhet för BRT men framförallt för sotarna varför även sotningsavgiften föreslås 
att justeras 1/4, så att avgifterna justeras vid samma tidpunkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: D81B1BEE-31B4-41F9-A9AD-2EC3EAE5CCDE. Page 3 of 9.



  
  

  
BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST 
 

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 
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  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

 
§ 16 
 
Bemanning 6:e brandman Kristinehamn 
 
Beslut 
Direktionen ger förbundsledningen i uppdrag att utreda ekonomiska och andra 
konsekvenser för att förstärka utryckningsstyrkan i Kristinehamn med en brandman. 
Utredningen ska ses som en utveckling och inte baseras på att någon annan station i 
förbundet påverkas. Utredning ska vara färdig och tas upp på direktionsmötet som 
hålls den 8 december 2021. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redan vid BRT:s grundande fanns en tanke som gick ut på att ha en stark inre 
fyrkant. Denna skulle bestå av att fyra stationer – Filipstad, Hällefors, Karlskoga och 
Kristinehamn skulle ha en utryckningsstyrka bestående av en styrkeledare och fem 
man. Av olika skäl förverkligades detta inte i Kristinehamn, varför styrkan där under 
många år bara bestått av en ledare och fyra man. 
Det har sedan länge varit ett starkt tryck från Kristinehamn att få detta tillrättat, 
men det har inte genomförts. Att någon ändring aldrig genomförts har inneburit att 
om en rökdykarinsats ska genomföras kan andra åtgärder inte vidtas samtidigt. 
Brand i ett hyreshus skulle då kunna få förödande konsekvenser.  
Att invänta förstärkande stations ankomst tar minst 20 minuter och det är inte 
tillfredställande. 
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§ 17 
 
Utvärdering/egen kontroll av direktionens arbete 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att ge Förbundschefen i uppdrag att ta fram en 
utvärderingsmall som direktionen ska använda sig av för sin interna utvärdering. 
Utvärdering ska ske årligen. Förslag till mall ska läggas upp i Team Engine så att en 
diskussion gällande innehåll kan föras. Fastställande av mall sker på direktionsmötet 
den 8 september. 
 
 
Ärendebeskrivning 
I syfte att utveckla direktionens arbete har Bergslagens Räddningstjänsts revisorer 
påtalat att direktionen borde utvärdera till interna arbete regelbundet. Den första 
utvärderingen bör ske innan årsskiftet 2021. Direktionens ordförande ansvarar för 
att utvärdering genomförs. 
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§ 18 
 
 
Rapporter 
 
Delegation   Förbundschef Peter Backman 
Inget att rapportera 
 
Ekonomi   Ekonomichef Madelene Hedström  
Årets första månader har fortsatt präglats av rådande omständigheter kring Covid-
19. Intäkterna för den externa utbildningsverksamheten ligger betydligt lägre än 
budget med anledning av att efterfrågan minskat och i dagsläget sker utbildningen 
endast digitalt. Tyvärr är efterfrågan låg även på de digitala utbildningarna. Under 
perioden har fler tillsyner genomförts vilket gör att intäkterna är högre än förväntat. 
 
Förbundet har haft restriktioner som gör att sjukfrånvaron har fortsatt varit på en 
låg nivå och personalkostnaderna ligger bra till i förhållande till budget efter maj 
månad. Antalet larm för perioden januari-maj är något lägre jämfört med samma 
period föregående år, både på hel- och deltidsstationer. 
Avskrivningskostnaderna beräknas följa budget då prognosen är att förbundets 
investeringar kommer att följa upprättad investeringsplan, med undantag för 
investering Kristinehamns kommun 2 mkr där ett separat investeringsbeslut krävs. 
 
Årets avtalsrörelse startades upp tidigt och årets löneökningar var i stort sett klara 
under april månad. Under sommarmånaderna kommer både semesterlöner samt 
kostnader för vikarier att öka och utfallet till och med maj ligger på en bra nivå. 
Antalet larm har varit något lägre jämfört med föregående år och det medför lägre 
personalkostnader främst för RiB-stationerna. 
 
Personal som är tillsvidareanställda med månadslön kommer att få möjlighet att ta 
del av kommunernas förmånscyklar. 
 

 
Personal   HR-specialist Cecilia Raner Björn 
Skyddsombudsmöte har hållits och samtliga stationers skyddsronder har 
utvärderats med ett bra resultat. Internkontrollerna gällande förbundets bilar, 
material osv har samlats i en applikation som finns i Daedalos så att alla stationer 
redovisar dem på samma sätt.  Vaccinationerna mot covid 19 fortsätter och på vissa 
stationer är alla fullvaccinerade. 
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Förebyggande avd.   Avd. chef Henrik Winkler 
I dagsläget har 22 externutbildningar av 51 genomförts.  Antalet tillsyner som 
utförts är 133st, avdelningens mål för året är 200st. 
Filmstudion för digitala kurser är under uppbyggnad på stationen i Kristinehamn, 
förväntad driftstart är till hösten. 
 
 
Räddningsavdelningen                                    Chef räddningsavd. Tomas Carlsén 
Slutarbetet med nya fordonet till Degerfors pågår. 
Vecka 24 börjar våra semestervikarier med en introduktionsvecka. 
Fyra nya deltidsbrandmän har genomgått GRIB utbildning. 

  
   

Larmcentralen                                                          Larmchef Susanne Berg Larsson 
Önskemål från Karlskoga kommun om att hantera personlarm har inkommit. 
 
Handlingsprogram Förbundschef Peter Backman 
Kommunernas handlingsprogram ska bli tydligare, konkretare, hålla högre kvalitet 
och vara jämförbara, till förmån för både kommunerna och tillsynsmyndigheten. 
MSB:s föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst är beslutad. 
Detta innebär att förbundet, under hösten, måste göra en redaktionell förändring 
av befintligt handlingsprogram. 
 
IVPA 
Under mitten av juni kommer uppdraget att åka på alla prio 1 larm i Lesjöfors att 
återupptas. Personalen är redo och nästan alla har blivit fullvaccinerade mot covid 
19. 
 
Information från samrådsmötet 
Genomgång av minnesanteckningar från samrådsmötet. 
 
Säkerhetsarbete  
Diskussion har förts med medlemskommunerna om att förbundet ska kunna 
organisera kommunernas säkerhetsarbete inom ramen för förbundet. Till hösten 
kommer förbundet att bjuda in Räddningstjänsten Karlstadsregionen för att få en 
inblick hur de arbetar med att organisera säkerhetssamordnare.  
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Informationsmöte med revisorerna 
Ledningen har träffat revisorerna och gått igenom följande frågeställningar: 
Ny organisation –Räddningsregion Bergslagen 
Förändringar i lagen om Skydd mot olyckor (LSO) 
Arbetet med civilt försvar 
Covid-19s påverkan på tillsyns- och utbildningsverksamheten 
Arbetsmiljö 
Ekonomi framtid 
 
 
Förlängt förordnande Förbundschef  
Processen är igång och mbl förhandlingar är påbörjade. 
 
Beslut 
Samtliga rapporter godkänns och läggs till handlingarna. 
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Ämne: Protokoll Direktionen
Från: Pär Johansson <par.johansson@forshaga.se>
Till: harriet.pellfolk@varmlandsvardforbund.se <harriet.pellfolk@varmlandsvardforbund.se>; 
Katja Maier <katja.maier@regionvarmland.se>; Malin Svensson <malin.svensson@forshaga.se>; 
Gert Björnvall <gert.bjornvall@forshaga.se>; aina.wahlund@arvika.se 
<aina.wahlund@arvika.se>; Aurea Rioflorido Karlsson; bertil.borjeson@outlook.com 
<bertil.borjeson@outlook.com>; britt-marie.wall@filipstad.se <britt-marie.wall@filipstad.se>; 
gert.dahlberg@sunne.se <gert.dahlberg@sunne.se>; marianne.kjellstrom@hotmail.com 
<marianne.kjellstrom@hotmail.com>; monica.k.olsson@torsby.se 
<monica.k.olsson@torsby.se>; pia.falk@munkfors.se <pia.falk@munkfors.se>; 
robert.halvarsson@mp.se <robert.halvarsson@mp.se>; rolf.emanuelsson@pol.arjang.se 
<rolf.emanuelsson@pol.arjang.se>; rosellingalill@yahoo.se <rosellingalill@yahoo.se>; 
thony.liljemark@hagfors.se <thony.liljemark@hagfors.se>; ulleigrums@hotmail.com 
<ulleigrums@hotmail.com>; marianne.ohlsson@hammaro.se <marianne.ohlsson@hammaro.se>; 
Lena Halla-Aho; Lena Backlund <lena.backlund@forshaga.se>; ann-louise.holm@karlstad.se 
<ann-louise.holm@karlstad.se>; eva.birgitta.samuelsson@gmail.com 
<eva.birgitta.samuelsson@gmail.com>; Lars Dahlin (SE - ASR) <lars.dahlin@pwc.com>; Leif 
Martinsson <leif.martinsson@regionvarmland.se>; Eva Yvonne Lennemyr Frykman 
<yvonne.lennemyr@regionvarmland.se>; Funktionsbrevlåda Kommun Forshaga 
<kommun@forshaga.se>; Funktionsbrevlåda Kil Kommun <kommun@kil.se>; 
arbetsmarknadsochsocialforvaltningen@karlstad.se 
<arbetsmarknadsochsocialforvaltningen@karlstad.se>; arvika.kommun@arvika.se 
<arvika.kommun@arvika.se>; kommun@eda.se <kommun@eda.se>; kommun@hagfors.se 
<kommun@hagfors.se>; kommun@hammaro.se <kommun@hammaro.se>; 
kommun@munkfors.se <kommun@munkfors.se>; kommunen; kommunstyrelse@grums.se 
<kommunstyrelse@grums.se>; social@arjang.se <social@arjang.se>; 
socialforvaltningen@filipstad.se <socialforvaltningen@filipstad.se>; socialforvaltningen; 
socialnamnden@saffle.se <socialnamnden@saffle.se>; StorforsKommun; 
torsby.kommun@torsby.se <torsby.kommun@torsby.se>; David Larsson 
<david.larsson@forshaga.se>; Jessica Montgomery <jessica.montgomery@kil.se>; 
anna.falk@munkfors.se <anna.falk@munkfors.se>; Åsa Andersson 
<Asa.Andersson@filipstad.se>; Eva Charlotta K Lindskog; felicia.weinberg@sunne.se 
<felicia.weinberg@sunne.se>; Ing-Marie Thyr; ivan.stipic@saffle.se <ivan.stipic@saffle.se>; 
jessica.bergman@arjang.se <jessica.bergman@arjang.se>; lotta.osterlund-jansson@grums.se 
<lotta.osterlund-jansson@grums.se>; malin.eklund@eda.se <malin.eklund@eda.se>; 
maria.persson@hagfors.se <maria.persson@hagfors.se>; monica.persson@karlstad.se 
<monica.persson@karlstad.se>; per-joel.sewelen@arvika.se <per-joel.sewelen@arvika.se>; 
Gunnar Wigstrand <gunnar.wigstrand@torsby.se>; Margareta Albért; ulrika.ling@arjang.se 
<ulrika.ling@arjang.se>; annika.luckner@hammaro.se <annika.luckner@hammaro.se>; Marian 
Gustavsson <marian.gustavsson@forshaga.se>; anders.gustafsson@eda.se 
<anders.gustafsson@eda.se>; ann-charlotte.jonsson@filipstad.se <ann-
charlotte.jonsson@filipstad.se>; annika.bjelvert@gmail.com <annika.bjelvert@gmail.com>; 
asa.olsson@sunne.se <asa.olsson@sunne.se>; borje.wahlund@arvika.se 
<borje.wahlund@arvika.se>; christian.norlin@karlstad.se <christian.norlin@karlstad.se>; Lars 
Nilsson; lenanderanders@gmail.com <lenanderanders@gmail.com>; 
madeleine.andersson@centerpartiet.se <madeleine.andersson@centerpartiet.se>; 
marten.karlsson@pol.arjang.se <marten.karlsson@pol.arjang.se>; 



mathias.andersson@munkfors.se <mathias.andersson@munkfors.se>; monica.stahl@iogt.se 
<monica.stahl@iogt.se>; pernilla.bostrom@hagfors.se <pernilla.bostrom@hagfors.se>; 
thomas.osterdahl@hammaro.se <thomas.osterdahl@hammaro.se>; tommy.olsson@torsby.se 
<tommy.olsson@torsby.se>
Mottaget: 2021-06-15 14:05:00

Hej,
Här kommer protokoll från Direktionens möte 2021-05-28.

mvh

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

mailto:par.johansson@forshaga.se
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Plats och tid

Å\' ;Sa i;itåi;ir§iåltj I

Beslutande

Utses att justera

Just*r§ng*rcs påats
och tid

U*dersltriittlr

Sekreterare

Ordförande

Justerande

fiäi i*h:nsri:i:

övriga

2021-05-28, Digitatt möte, klockan 08:0CI - 12:00

Aina \{åhtund (S) Ordförande
ft*b*rt *taåvas'ss:* (Å4F! L*dam*t
Eritt-.'Herie !Ya[Å {5} §-edar:rct
.Aurea Rioflorido Kartsson {S) Ledamot
Utrika i,{ilss*:r {5} Ledarn*t
il*ter[e*aie t]l,licogr {C} i-edanlct
Marianne Kjettström (5) Ledamot
Pia Fatk {§} Ledarnot
Exga-i-i[[ R*seå[ (§§Y] X-ed*rxt*t
Monfca Olsson ie) [-edamat
Gert Dahtberg {S} Ledamot
ffiertii ffisirtsssom {Å-$[f,-] Ledamst
Ro[f fixraftueå*som {[] §-edarnr:t
Lena Halla-Aho (L)
Ferr*iåLa Eostr*rn {5} T}änstg6raa:de ersättar*

$-lerrieE Feitfoåk {ttlfuetsehef }
F§r -}chansson {Fönbundschef }

Britt-Marie Walt (S)

ffial.i.stfifl .{ul I -{"}&-t}4

ffw

Sritt-irtrarie Watt {S}

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND

Åtna Wåhlunri {§}tl)n weil
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§15

§mm ma**a&s"1,§deft ä$ppm ms

Beslut
*trektionem beså$ftår
- g*dkärrna dag*rdmingen

Justerarnas sign

\J
Utdragsbestyrkande
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§16

Ya[ av juster*re

Beslut
Direktionen bestutar
- utse Britt-tvtarie Watt {5) titt justerare.

Justerarnas sign

\J J
Utciragsbestyrkande
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2820

Bestut
Direktionen heslutar
- rn{}ter* fl.å6}p*flt graraskning av årsredov§smtmg ä&3# Fffifl
- nstera {"appört Revisi*nsberättetse t02fr
- årsredovisning 2020 understälts kommunfutlmäktigeförsamtingarna i Värmland för
godkär"rnarade octr stät[mrmgstagartde aragåemde arusvarsfrtåtet"

Bakgrund
Gramsåeming av årsred*våsning 2SäS
FwC §iar på uppda'ag av i"ör&umdets f*rtr u*rieieva{da revis*r*r granr:$tmt fEirhrsndets
årsredovisning för perioden 2020-01-01 - 2020-12-31. Uppdraget ingår som en obtigatorisk
del av revisionsplanen för år ?0?S.

Syftet med granskningen är att ge frirbundets revisorer undertag för sin skrifttiga bedömning
om årsredoyisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
em'a resaråtater äi" f,ålrea§ådgt rm*d d* må[ qirn*kti*mem h*såufrat.

Revisionsberättelse 2020
Förbr*ndets ut**dda r*ris*r*n titåstyrtre*r att dtrekEt*n*ns äed*r*'t*ter bew*tlas ansvarsfnil'tet
fclr verksanihetsåi'et 3$3tr sarErt atg föråund*ts årsred*ytsning godä<änr*s.

Beslutsunderlag
Srar"lskrrång av årsr*devisl"*:irag 3$äffi "
Reyts{*msherätåe{.se ä*ä*"

Justerarnas sign

\J
Utdrag:bestyrkande
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§18

äJppf*$ä$nämg pmr äp§"*å

Beslut
*irekåt+r*en hesl**tar
- g*dkär"lna Lcppf*{irring per apriå

Bakgrund
ftesuttaret pen apri[ iår ett *iversk*tt *r"r'l '[ 37ä tBcr"

Beslutsunderlag
i-ii:Oi'ri1::inq rr*r lr"ii ?il1'i .

Justerarnas sign

t#\J
U tdragsbestyrkande
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§19

Organisation för hantering av personuppgifter

Förstag tilt beslut
Direktionen bestutar
- godkänna organisation för hantering av personuppgifter.

Bakgrund
fu:s dataskyddsförordnins (DSf) gätler som tag i alla EU;s nnedternständen sedan den 25 nlaj
2&18" FtirordninEenirrnehåtter" 99 artit<tar rned regter om hur reran får behandta
personuppgifter. Värmtands Läns vårdförbunds organisation för hantering av personuppgifter
utgår från DFS:S bestämrnelser. En organisation skapar förutsättningar för respektive
personuppgiftsa*svarig att arbeta för att skydda n:ånniskor ffxot att deras personliga
integritet kränks. Syftet med dokumentet är att tydtiggöra ro[[-, ansvars-, och
befogenhetsfördetning gättande arbetet med personuppgifter- Med en tydtig organisation
säkerstälter respektive personuppgiftsa*svarig att DSF efteri.*rs inorn sltt
verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
F-i*nterimg av persomluppgifter i Värnrlands läns rrårdförbunrtr"

Justerarnas sign

\§

Utdragsbestyrkande

I
\,Å/



Vå*nsry***nds tä
v&r#$ryrbusx're# k

vÄrunuNos lÄNs vÄRDFönsuHo
r]-,,r+'.'"r,.-i1 fai-.-,!,+.1 ,n^r'\F "j".-I{ iafi 3l}f l L.rLtr.:\tl 1s L"'tl S!*rLi'rJl ltr!i ^4-t*;C- I "U J-å{J

§20

Ett regioneåt utredmiargs- cc§"* behandä{ngshem fön unga med
missbruksproblematik upp titt 20 år samt akutavdelning för
un*a upp tiäå '18 år

Beslut
Oirektionen beslutar
- att öppna upp ett regionalt utnedmings- och behandlingshern för- unga rned
missbruksprobtematik upp titt 20 år samt akutavdetning för unga upp titt 18 år.
- Ge förbundschefen i uppdrcg att ta fram ett förstag gättande hyresaytal med Fitipstads
kommun gättande fastigheten Riddarnäset.
- Ge förbundschefen i uppdrag att rekvirera projektmedel om 4 114 476 kronor från Region
VärrnLand
- Ge förhundschefen i uppdnag att ta frar*t ett ftins[ag på sannverkansavtaå rn*å[an Värnrtands
[äns vårdförbund och Region Värmtand

Bakgrumd
Värmtands (äns vårdförbund har sammanstättt ett stutåigt förslag gältande ett
länsgemensamt akut-utrednings- och behandtingshem för unga med missbruksprobtem.
Tanken är att tänets 16 komrnuner til.tsammans rned Region Värmland gemensamt via
Yärrnlands iäns vårdfrirbund driven t-lVB-fuenr för rnåtgruppen" Syttet är att tii[handahåtl.a *r'r

mer sammanhåtten vårdkedja, bidra titt ökad samverkan samt ökad kvatite för måtgruppen.
Samttiga medternskornmuner och Region Yärmtand har godkänt remissen och stättt sig
bakern förutagei. För att finar:siera uspstarten har fårbundet har begärt stattiga
stimutansmedel som fördelas av Region Värmland i samverkan med de värmtändska
kommunerna. Förbundet har tittdetats 4 1 14 476 kr som kan användas i uppstarten för det
tämsgernensasrrsrr& L(f redffi i{rgs-sch heh*mdfi.lmgsf*erm$}*t.

Justerarnas sign

\U
Utdragsbestyrkande
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521

tsudgetförutsättningar Z*7V med flerårsplan

Bestut
Direktionen bestutar
- godkänna budgetförutsättningar 7A72 med fterårsptan

Bakgrund
Åtgärder i budger 2o22
Medlemsavgiften höjs med ca 3,5 %trän 1 450 tkr till 1 500 tkr.
Dygnsavgifter:
FNöl'ten oförändrad, bann 4 30S kr/dyen {4 3*0 kr} uuxen + +OO kr/dyem {4 400 kr}"
Beroe*decentrum höjs med 1,7 % till 2 95fr krt'dygn (2 9§O kr).
HVB unga 4 2OO kr/ dVgn (uppstartsåret).

Beslutsundertag
Budgetförutsiittningar ?022 med flerårsptan.

Justerarnas sign

§

Utdragsbestyrkande
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ffi*rmmnder*ra*runt

Beslut
ffi!r*kri*n** hes[utar
- godkä;':ne rappo,rt [äg*sbes$rn'vnfxg.
- godkänna rapport ftödesstatistik.
- godkänna rnpp*rt rnåluppfyffi.etse"

Bakgrund
{-l$g*sh*skri:rr*tng
i.{r-rmtåig r"app*rt"

Ftödesstatistik
Eetäggmimgen p*n mprii är $*76 m'rot b*dgetes-at S,?5" F§r apniå n'tånad är
{:etäggrdrqen "l'1,33.

Måtuppfyltetse
Betägqntngsmå{*t/*prtt är upptyttt.

Tittgängtighetsmåtet per april är uppfyttt. lnga väntetider som inte har med
p{atshrist har fön*knrnn"rit. f,ftes-fråga* på platser har varit hrlg, vtd 3X f,i{{fii{[en
frås-l janc;ari-apr*å &"iar wiårttetidem vardt [&ngr* &fi ? antr*tschagan då &f, varit
futtbetagt atternativt atta inskrivningstider varit upptagna.

Evidensbaserade metoder har använts entigt tinskenråt från kornmr.rnerna. lnga
awikelser att rapportera.

Samtliga brukare har erbjudits att fytta i en brukarenkät vid avslut. lnga
ål,,t,jhC,iSt:i t:1nr;: ali, :-AApi:rrterå ,,,e,*i g;iiit;- br i.lr,arii:fiy't"rr[ie

Justerarnas siqn
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§23

Ftöjten

Beslut
Direktione* bestutar
- godkänna rapport lägesbeskrfv*ing.
- godkänna rapport ftödesstatistik.
- godkänna rapport måtuppfyttelse"

Bakgrund
Lägesbeskrivning
&tunttig rapport.

Ftödesstatistik
Betäggningen per april är 9,54 mot 7,75 i budget. För aprit månad är beläggningen 8,67" Se
bilaga.

Måtupptytlelse
Beiäggningsmåtet/aprit är uppfytlt.

Tittgängtighetsmåtet/aprit med fler ptaceringar jämfört med föregående år är uppfyllt.
AntaL vårddygn per aprit är 1146 iämfört nTed 929 föregående år.

Gäitande kvatitetsmalet har en Kommun under perioden januari-april haft synpunkter på en
ul-reclning där man inte varit nöjd med a{ta detar. Denna avviketse är hanterad.

Vad gätter brukarinftytande finns inga awiketser att redovisa.

Justerarnas sign
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s24

Länets utvecktingsarbete rnissbruks- octt beroendevården

Beslut
Direkti*nen bestutan
- godkänna information am tänets utvecktingsarbete gätlande missbruks- och
beroendevården.
- godkänna rapport måluppfylletse.

Bakgrund
lnforrnation från den centrala ledningsgruppen mh den pnlitiska ssrgruppn.
Munttig rapport

Itrlåluppfyllelse
Metodkurser har erbjudits medlenrskomrnunerna löpande urnder perioden januari-april. En
större konferens kring samsjr.rklighet ptaneras för hösten.

Förbundet har under perioden arbetat vidare främst med arbetet kring nytt HVB-hem för
L*nga"

Förbundet har under perioden januari-april deltagit i de lokala styrgrupperna, den centrala
lednlngsgrurppen och den pol itiska styrgl'r.lppen.

När det gäller brukarinflytande har förändringar i brukarrådets organisation gjort att ingen
brukarrepresenta nt l'la r deltagit på Seroendecentrlrms styrgruppsnröte

Justerarnas sign Utdraqsbestyrkande
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§25

Administrativ service

Förslag till beslut
Direktionen beslutar
- ge förbundschefen i uppdrag att förlä*ga avtal rned Forshaga kommun gättande
administrativ service

Bakgrund
Nuvarande aytal med Forshaga kommun sträcker sig året ut. fitunttig infcrmation.

Justerarnas sign
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Utdragsbestyrkande
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976

lnfsrrnation om enttedigande ocl'l val

Beslut
Direktianen beslutar
- noterä information om enttedigande och val av tedamöter titt direktionen

Bakgrund
Kor*r*unfuttmäktige i Kristinehamns kornr*u* entledigar ?CI20-tZ-f 7 Linnea
Kihtström (KD) från uppdraget som tedamot i Värmtands täns Yärdförbund.
Entigt Kristi nehamns kommuns kommunf uttmäktige Z0ZO- 12- 17 .

§{ornmlunfurltrnäktfge i ffirfstimeharnns ko*-rmun väijer Lena F§aååa-Åho {l-} titå
ledamot i Värmtands Läns vårdförbund tilt och med Z0ZZ-12-31. Entigt
Kristinehamns komrnuns kommunful lmäktiges bestut LAX -M-29 

"

Anna-Karin Wincentsson (C) enttedigas från 30 aprit 2021 som Ledamot i
Värmlands Läns Vårdförbund. Entigt Hammarö kommuns kommunfuttmäktige
?*?1-03-?9"

Kommunfuttmäktige i Hammarö kommun vätjer Marianne Ohlsson (C) som
[edarnot i Värrntands läns vårdtörbund. fnligt Harnmarö kor*muns
komrtunf uttnxäktige 202 t -04- 06.

Justerarnas sign
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Utdragsbestyrkande
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§27

Vaå av ledanrot ttll Årbetslrtshsttet

Beslut
Direktianer* beslutar
- titl ledamot i arbetsutskottet vätjs Gert Dahtberg (S].
- titt ersättare i arbetsutskottet vätjs Utrika Nitsson (s).

Bakgrund
Med antedning av vakant plats behöver direktionen utse ny tedarnot tilt a:'lbetsutskottet
sämt utse ersättare.

Justerarnas sign
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Utdragsbestyrkande
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Justerarnas sign

§28

§amnrmanträdesdatum för ffii rekti*nen ocfi arbetsutsksttet
hösten 2A21

Beslut
Direktionen beslutar
- fastställa sarnmanträdesdatum för Direktionen och Årbetsutskottet

Bakgrund
Samnrranträdesdaturn för Å*etsutsksttet 1 /1 0
SammanträtJesdeturn för direktionen'tr 5/1 0

\trl

Utdragsbestyrkande
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AvsIutning

Bakgrund
Ordförande avstutar sarnmareträdet"

Justerarnas sign

929
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 
Protokoll  2021-05-21  

Tid och plats 
2021-05-21, kl. 09:00 – 10:40 
Karlstad CCC och via länk 

Tjänstgörande 
Mattias J Fröding (KD) ordförande 
Lisa Levin (S) (Arvika) tjänstgör för Peter Söderström (S) (Arvika) 
Johanna Söderberg (C) (Eda) 
Ulf Söhrman (M) (Filipstad) tjänstgör för Åsa Hååkman Felt (S) (Filipstad) 
Göran Adrian (C) (Forshaga) 
Tomas Nilsson (S) (Grums) 
Jens Fischer (OR) (Hagfors) 
Kenth Carlsson (KD) (Hammarö) 
Christian Sjöholm (S) (Kil) 
Torsten Bergstedt (M) (Kristinehamn) 
Nicklas Hartwig (S) (Munkfors) tjänstgör för Mathias Lindquist (S) (Munkfors) 
Linda Johansson (S) (Sunne) 
Ola Johansson (M) (Säffle) 
Rolf Emanuelsson (C) (Årjäng) 
Patrik Fornander (M) (Region Värmland) 

Ersättare 
Tomas Pettersson (S) (Hagfors) 

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

Nämnd Gemensam drift- och servicenämnd 

Sammanträdesdatum 2021-05-21 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-16 

Datum då anslaget tas ner 2021-07-08 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Tage Erlandergatan 8, 

Karlstad 

Underskrift  .......................................................................  
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 
Protokoll  2021-05-21 
 

Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad    Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se 
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Fax: 054-155039  Org.nr: 212000-1850  Bankgiro: 405-2213 

 

Justerare 
Lisa Levin (S) 

Tid och plats för justering 
Karlstad  den 15 juni 2021 

Övriga närvarande 
Viktoria Grännsjö, kommunikatör, Karlstads kommun 
Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, Karlstads kommun 
Peter Jönarp, IT-strateg, Karlstads kommun 
Roberta Jonsson, IT-controller, Karlstads kommun 
Maria Kjällström, skoldirektör barn och ungdom, Karlstads kommun 
Mats Jensen, tillförordnad IT-chef, Karlstads kommun 
Mikael Borén, IT-chef, Region Värmland 
Marie Edwinson, stadsjurist, Karlstads kommun (från klockan 10:15 under 
informationspunkt 3) 
Åsa Hååkman Felt (S), ledamot Filipstad (från klockan 10:13, under 
informationspunkt 3) 
 

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

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

Justerare  .................................................................................  
 Lisa Levin 
 
 
  

mailto:karlstadskommun@karlstad.se
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 
Protokoll  2021-05-21 
 

Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad    Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se 
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§ 5 
 
Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 
månader 
Dnr DSN/2021:7     Dpl 10 
 
Gemensam drift- och servicenämnds beslut 
Upprättad verksamhetsuppföljning 4-månaders 2021 godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Drifts- och servicenämnden har som avsikt att alltid motsvara varje kostnad 
med en intäkt då nämnden i sig inte har några budgeterade medel. Efter fyra 
månader ser vi ännu väldigt liten aktivitet då de årligt återkommande 
posterna ännu inte debiterats. Inga budgetavvikelser beräknas för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2021. 
Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader 2020 11 maj 
2021. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga parter i Drifts- och servicenämnden. 
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ÖSTRA 
VÄRMLANDS 
överförmyndarnämnd 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) 
Sammanträdesdatum 

2021-06-14 

Beslutande Ledamöter 
Ellen Skaare Håkansson (KD) ordförande 
Barbro Davidson (M) 
Sune Frisk (S) 
Marianne Högberg (S), tjänstgörande ersättare 
Ingrid Resare (S) 

Datum för borttagande 

Östra Värmlands överförmyndamämnd 

2021-06-14 

2021-06-17 

Plats och tid Kommunhuset, Kristinehamns kommun, kl. 14:00-14:30 samt distansdeltagande via teams 

Ersättare 
Röhr (S) 

Britt-Marie Karlsson (S) 

Övriga närvarande Magnus Warnicke, enhetschef och sekreterare 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

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

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslag 

55 44-47 sekretess 5§ 48-50 

2021-07-08 

Förvaringsplats för protokollet Pärm på överförmyn rko 

Underskrift 
s War cke 

Justerandes sign Utdragsbestvrkande 

Sune Frisk (S) 

Justering klar 2 21-0 -17 

aare...) 
Ellen Skaare Håkansson (KD) 

Paragrafer 48-50 

Sune Frisk (S) 
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överförmyndarnämnd 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(5) 
Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-06-14 

Öfn § 44 

Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkänns. 

Justerandes sign 

   

Utdragsbestyrkande 
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Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(5) 

Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-06-14 

Öfn § 45 

Information från förvaltningen 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Magnus Warnicke informerar om den löpande verksamheten. 

• Frånvaro och arbetsbelastning (covid-19). 
• Årsräkningar, information angående hur vi ligger till. 
• Remiss ställföreträdarutredningen. 
• Information från länsträff Örebro. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(5) 
Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-06-14 

Öfn § 46 

Information från ordförande 

Ellen Skaare Håkansson (Kf)) infaimerar: 
• Reflektioner från Länsträff för Värmland 
• Ordet lämnas över till Inga-Lill Röhr (S) som informerar om Föreningen 

Sveriges Överförmyndares studiedagar 2021. 

Justerandes sign 

   

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 5(5) 
Sammanträdesdatum 

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-06-14 

Öfn § 47 

FSÖ studiedagar 

Beslut 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd beslutar att den som vill i nämnden, 
både ordinarie och ersättare, får delta på FSÖ:s (Föreningen Sveriges 
överförmyndare) studiedagar. 

Sammanfattning 

FSÖ (Föreningen Sveriges överförmyndare) anordnar varje år studiedagar för 
överförmyndare, politiker och tjänstemän. I år är dessa studiedagar förlagda till 
Jönköping 2021-08-25-2021-08-27 men det går även att anmäla sig för digitalt 
deltagande. Ett fåtal i nämnden har anmält intresse av att delta. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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VÄRMLANDS 
överförmyndarnämnd 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(5) 
Sammanträdesdatum 

Kristinehamn. Degerfors, filipstad, Karlskoga, Storfors 2021-04-19 

Öfn § 24 

Budget 2022 

Beslut 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd godkänner budget för 2022 och 
överlämnar den till respektive kommun för beslut. 

Sammanfattning 

Kostnaderna för Nämnd- och styrelseverksamhet fördelas som tidigare och 
belastar respektive kommun med en femtedel. 

Kostnaderna för Kansli fördelas efter genomsnittet av antal ärenden vid två 
avstämningar, 2020-06-30 och 2020-12-31. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-11 
Förslag till budget 2022 
Underlag till budget 2022 

Skickas till 

Kristinehamns kommun, Degerfors kommun, Filipstads kommun, Karlskoga 
kommun och Storfors kommun. 

Justerandes sign 

   

Utdragsbestyrkande 
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VÄRMLAl>J0S' 
överfö�myndarnämnd 

Kmtinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga. Storfors 

Budget 2022 

ämnd- och s elseverksamhet 

Försälj� av verksamhet 

!Arvode 
Kurser/konferenser (inkl resekostnader) 

Övriga kostnader 

Förde 

Storfors 
Degerfors 
Kristinehamn 

Bu et2022 Bu 

-170 000

80 000 

80 000 

10 000 

170 000 

-34 000

-34 000

-34 000

-34 000

-34 000

-170 000

et 2021 Avvikelse % avvikelse Utfall2020 

-170 000 0 -109 900

80 000 0 0% 89 162

80 000 0 0% 15 305 

10 000 0 0% 5 433 

170 000 0 0% 109 900 

-34 000 -21 980

-34 000 -21 980

-34 000 -21 980

-34 000 -21 980

-34 000 -21 980

-170 000 -109 900



11111~~11 .1111.1114e.2 13~~11~1111~1~ 
Övrig intäkt -40 000 
Lönekostnader 4 850 000 4 862 000 -12000 -0,2% 
Övriga personalkostnader (OH kostnader) 191 200 218 000 -26 800 -12,3% 
Lokalkostnader 340 000 359 000 -19 000 -5,3% 
Kurser/konferenser (inkl resekostnader) 90 000 100 000 -10 000 -10,0% 
Licensavgifter 150 000 150 000 0 0,0% 
Övriga kostnader 289 500 256 000 33 500 13,1% 
Kapitalkostnader 70 000 70 000 0 

  

5 980 700 6 015 000 -34 300 -0,6% 

.Fördelning 

    

Karlskoga -1 903 657 -1 924 800 

 

Filip stad -970 369 -962 400 

  

Storfors -285 519 -300 750 

  

Degerfors -822286 -781950 

  

Kristinehamn -1 998 870 -2 045 100 

  

Totala kostnader 

-5 980 700 

6 150 700 

-6 015 000 

6 185 000 -34 300 -0,6% 

4 246 978 
176 850 
293 685 

48 106 
113 169 
244 333 

43 979 
5 127 100 

_J= 
-1 631 968 

-831 850 
-244 795 
-704920 

-1 713 567 
-5 127 100 

5 237 000 



Ärendefördelning 

För budget 2022 200630 201231 Medel Fördelning 
19301 Karlskoga 353 367 360 31,83% 
19302 Filipstad 183 184 183,5 16,22% 
19303 Storfors 54 54 54 4,77% 
19304 Degerfors 156 155 155,5 13,75% 
19305 Kristinehamn 380 376 378 33,42% 

   

1131 100,00% 

För budget 2021 190630 191231 Medel Fördelning 
19301 Karlskoga 358 360 359 31,91% 
19302 Filipstad 182 183 182,5 16,22% 
19303 Storfors 56 54 55 4,89% 
19304 Degerfors 151 152 151,5 13,47% 
19305 Kristinehamn 370 384 377 33,51% 

   

1125 100,00% 
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Kontakt Jenny Aschberg jenny.aschberg@regionvarmland.se 

Datum  
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Regionens hus 
651 82 Karlstad 
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Sammanfattning av 2020 
 

Det är svårt att redovisa planerade aktiviteter som inte genomförts, nämnden kan dock konstatera att 
det varit ett annorlunda år där vi fått skjuta på förskrivarutbildningar, utbildningar, nätverk, mässor och 
andra fysiska aktiviteter. Hjälpmedelsnämndens verksamheter har dock tagit till sig av den digitala 
tekniken och tack vare den kunnat hantera upphandlingar och en del utbildningar och nätverk. Tack 
vare detta har 79 olika aktiviteter som samlat över 800 personer under 2020 kunnat genomföras. Cirka 
25 aktiviteter har tyvärr blivit inställda eller framflyttade. 

 

Bedömer nämnden att resultatmålet uppnåtts för helåret 2020? 

Ja 

Uppföljning av resultatmål:  
God hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov 

God och jämlik hälsa 
Nämnden bidrar till regionens mål god och jämlik hälsa genom att arbeta fram gemensamma riktlinjer 
för de hjälpmedel som hanteras av nämnden, genom att anordna utbildningar för förskrivare och 
genom att administrera gemensamma inköp och upphandlingar med stöd av sortimentsgrupper så att 
det är samma hjälpmedel som hanteras och förskrivs på samma premisser i hela regionen. 

Hjälpmedelsservice deltar i ”Sjuklövern”, ett samarbete inom Sjukvårdsregionen Mellansverige som 
hanterar 21 olika upphandlingar som hjälpmedelsnämnden är delaktiga i. Under året genomfördes nio 
upphandlingar inom samarbetet som nämnden deltog i, detta på olika nivåer i 
upphandlingsförfarandet, i en av dem har vi varit ansvariga. Upphandlingarna har av naturliga skäl 
stött på en del problem under året till följd av coronapandemin men med hjälp av den digitala tekniken 
har mycket gått att lösa. Utöver de upphandlingar som vi hanterar tillsammans inom “Sjuklövern” så 
har en upphandling av inkontinensmaterial genomförts under 2019/20. 

I uppdraget som kompetenscentrum ingår att genomföra utbildningar för förskrivare, 
hjälpmedelsnämnden har hållit i tre utbildningar för förskrivare. Under 2020 har det genomförts 34 
föreläsningar/utbildningar och 29 nätverksträffar där över 770 medarbetare i regionen och länets 
kommuner har deltagit.  

Hållbar organisation 
 

Hållbart arbetsliv 

Pandemin har medfört att sjukfrånvaron har ökat kraftigt. Under 2020 så har vi haft en sjukfrånvaro på 
5 % jämfört med helåret 2019 där sjukfrånvaron var 2,2 %. Den ökade sjukfrånvaron är en följd av 
restriktionerna att personal ska stanna hemma vid minsta symptom samt att vi även haft ett antal fall 
av Covid-19 i vår arbetsgrupp.  
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Ekonomi i balans 
Nämndens uppdrag, som delas med kommunerna, utgår från totalkostnaden för uppdraget, det vill 
säga inklusive lokaler, service och administration, men exklusive politikerkostnaderna. Den budgeten 
uppgick till 7,2 miljoner kronor. Årets utfall var 7,1 miljoner kronor och överskottet 0,1 miljoner kronor.  

Enligt samverkansavtalet för nämnden ska eventuella överskott, eller underskott, fördelas lika mellan 
kommunerna och Region Värmland. Fördelningen mellan kommunerna sinsemellan baserar sig på 
respektive kommuns andel av åldersgruppen 80 år och äldre den 1 november 2020.   

Utfallet för 2020 är ett överskott motsvarande 139 tkr. Årets överskott är en följd av i första hand 
pandemin som inneburit att vi minskat vårt resande, boende och fysiska deltagande i nationella 
nätverk, upphandlingar och utbildningar.  

 

Minskat miljöavtryck 

Hjälpmedelsservice arbetar på flera olika sätt för att minska verksamhetens miljöavtryck. 

Begagnade elrullstolar rekonditioneras och återanvänds. Även batterierna rekonditioneras. Om inte 
elrullstolarna kan återanvändas demonteras dessa och användbara delar sparas för att återbrukas vid 
behov. 

Även trä, wellpapp, metall och batterier sorteras i möjligaste mån vid demontering och från 
ankommande gods. I lagerservice återbrukas emballage från ankommande gods till de egna 
leveranserna, det sker i sådan omfattning att nytt emballage inte behöver köpas in. 

Köksavfallet sorteras i personalrummet. 

Resor planeras för att i så stor utsträckning som möjligt kunna hantera flera ärenden på samma rutt 
vid utleveranser av elrullstolar och avhjälpande underhåll. Genom att vara välplanerade och ha en bra 
utrustad bil som även innehåller ett litet lager av reservdelar så kan andra problem som dyker upp, 
men som inte är anmälda i förväg, lösas.  

Under 2020 så har nämnden även tvingats till att bli mer digitala i våra möten då resor och fysiska 
möten inte kunnat genomföras. Det digitala arbetssättet är något som kommer följa med oss även när 
pandemin inte längre är det problem i samhället som det är idag och kommer få till följd att vårt 
resande kommer att minska jämfört med innan pandemin.  

Uppföljning av nämndplan och andra politiska uppdrag 
Hjälpmedelsnämnden ska fastställa policy, riktlinjer och kompetenskrav för förskrivning samt 
upphandling av hjälpmedel. Nämnden har också i uppdrag att fastställa policy, riktlinjer och 
kompetenskrav för förskrivning samt upphandling av inkontinenshjälpmedel, med undantag för 
upphandling av inkontinenshjälpmedel till vårdtagare i särskilt boende. Lagerhållning och distribution 
av dessa hjälpmedel ingår även det i nämndens uppdrag. 

Vid behov ska nämnden lägga förslag till avgifter som föreläggs respektive huvudman för beslut. 

Hjälpmedelsnämnden ska finansiera driften av ett gemensamt kompetenscentrum för nämndens 
ansvarsområde. Kompetenscentret ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut 
samt planerar och administrerar den verksamhet nämnden ansvarar för. Huvuduppdraget är att 
samordna och genomföra upphandling av hjälpmedel för parterna, svara för lagerhållning och 
distribution av dessa hjälpmedel samt ansvara för kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
inom hjälpmedelsområdet. Arbetet sker med delaktighet och i samverkan mellan huvudmännen och 
andra aktörer. 

Under 2019 gav hjälpmedelsnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda välfärdsteknik. Utredningen 
ledde till att hjälpmedelsnämndens 17 huvudmän beslutade att en fördjupad utredning ska 
genomföras med målsättning att välfärdsteknik ska komma att ingå i hjälpmedelsnämndens 
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verksamhet. En utredning kommer att påbörjas under 2021 för att konkretisera vilka delar som ska 
omfattas av nämndens ansvar. 

Nämndanalys 
Utfallet för 2020 är 139 tkr. Överskottet beror till största delen på inställda utbildningar samt att nätverk 
och upphandlingar ställts in eller hållits digitalt. Detta har fått till följd att kostnaderna för resor, boende 
samt deltagaravgifter minskat under året. Sjukfrånvaron har stigit då personal enligt restriktioner ska 
stanna hemma vid minsta symptom. Sjukfrånvaro landade 2020 på 5,0 procent, detta att jämföra med 
2,2 procent för 2019. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
En allt äldre och växande befolkning kommer öka efterfrågan av hjälpmedel. Teknikutvecklingen är 
både en risk och en möjlighet då priser sjunker och tillgängligheten ökar, men tekniken innebär också 
risker i form av frågeställningar runt etiska- och lagstiftningsaspekter som inte följt med utvecklingen. 
Det här kräver eftertanke och arbete så att det blir rätt så att den enskildes säkerhet och integritet 
värnas.    

Kompetensförsörjningen är en utmaning som nämnden står inför då flera erfarna medarbetare 
kommer att gå i pension inom några år. Vi ser även en spännande utmaning att MDR (vilket är ett nytt 
direktiv inom medicinteknik inom EU som ersätter det nuvarande som heter MDD) träder i kraft och 
kommer ställa hårdare krav på vår verksamhet. Andra utmaningar är att möta det ökade behovet som 
en äldre befolkning innebär med befintliga resurser vi ser redan idag hur vi har en lång kö på 
elrullstolssidan. Vi har även behov av att investera inom rekonditioneringsområdet. Alla dessa 
utmaningar och risker arbetar nämnden kontinuerligt med att minska och få bort. Vi ser över vår 
organisation hur vi ska hantera pensionsavgångar, vi ska börja med produktionsplanering på 
elrullstolar för att skapa en tydligare bild av vår resurs i förhållande till kösituation och det förs en 
dialog med fastighetsförvaltarna i regionen för att förbättra lokalerna för rekonditionering.  

Internkontrollplan – mätplan 2020 

Genomförda nätverksträffar  
29 nätverksträffar har genomförts under året. 

Genomförda utbildningstillfällen: antal och syfte/innehåll  
 34 utbildningstillfällen har genomförts under året med sammanlagt fler än 500 deltagare. 
 Två av utbildningstillfällena genomfördes i form av en mässa varav ett var om aktivrullstolar 

med 59 deltagare. Det andra var en mässa om inkontinenshjälpmedel med okänt antal 
besökare.  

Genomförda upphandlingar: antal och i vilka områden. Uppföljning av att avtal 
finns inom nämndens alla ansvarsområden.  
Avtal finns inom nämndens alla ansvarsområden. 

Hjälpmedelsservice inom Region Värmland deltar i 10 upphandlingar under året, varav 9 sker inom 
sjukvårdsregionen. Den upphandlingen som inte skett inom sjukvårdsregionen är en 
inkontinensupphandling. 6 upphandlingar har avslutats under 2020 (gånghjälpmedel, manuella 
rullstolar, hygienhjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, antidecubitusmadrasser och portabla ramper). 
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Leveranssäkerhet. (Uppföljning av eventuella avvikelser mellan preliminärt 
leveransdatum och datum när gods är mottaget hos förskrivaren)  
 

 93,47% av lagervarorna levereras till beställaren inom 10 dagar. 
 79,98% av beställningsvarorna levereras till beställaren inom 10 dagar. 

 

I beställningsvarorna återfinns både upphandlade och icke upphandlade hjälpmedel vilket har 
påverkat leveranstiderna. Det upphandlade sortimentet har fasta leveranstider men när det gäller det 
icke-upphandlade sortimentet fördröjs ibland leveranserna. Det finns även beställningar som har lagts 
med önskemål om senare leverans som exempel kan vi här se Hammarö kommun som beställde ett 
stort antal sängar i maj för leverans i augusti till ett nybyggt boende. I systemet registreras det att 
leveransen tagit längre än tio dagar från beställning. Under 2020 har vi även påverkats av Covid-19 
både vad det gäller beställningsmönster, leveranser. Vi har även en personal som engagerat sig 
facklig till 40% och även bytt arbetsuppgifter. Detta har fått som konsekvens att kontinuiteten med 
personal minskat. Under slutet av 2020 pågick rekryteringsarbetet för att anställa en ny lagerpersonal.  

Alla kommuner utom Karlstad har ett leveranstillfälle per vecka och Karlstad har två. Med fler 
leveranstillfällen per vecka skulle leveranstiderna kunna reduceras. 

Uppföljning teknisk beredskap: antal tillfällen, typ av insatser  
Teknisk beredskap handlar om avhjälpande insatser vid akuta nödsituationer. 

 Förflyttning för att kunna äta och klara toalettbesök 
 Lägesförändring i säng eller rullstol vid medicinskt behov 
 Ta sig i och ur säng 

 

Under 2020 har den tekniska beredskapen haft 12 ärenden som tjänstgörande tekniker har bedömt 
fallit inom riktlinjerna och renderat en insats. Ärendena har berört: 

Tre ärenden med vårdsängar, sex ärenden med personlyftar och tre övriga ärenden med elrullstolar 
och rollatorer.  

Ekonomisk uppföljning 
Bilaga 1 ger en överblick. 

Utfallet för 2020 är ett överskott motsvarande 139 tkr. Årets överskott är en följd av i första hand 
pandemin som inneburit att vi minskat vårt resande, boende och fysiska deltagande i nationella 
nätverk, upphandlingar och utbildningar.  
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Mätplan 
 

  
God hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov  
  
Fokusområde  
  

Indikator  Resultat ÅR   

Hjälpmedelsförsörjning  
  

Aktivitetsredovisning   Se nedan 

Hållbar organisation   
Budget i balans  
  
Budget i balans  Nettokostnad mot budget   139 tkr 

  
  

 

Budget i balans 

Nämnden har haft minskade kostnader under 2020, dessa beror till stor del på att vi inte kunnat delta 
fysiskt i utbildningar, mässor och upphandlingar. Detta har minskat våra kostnader för resor, boende 
och avgifter. Vi kan även se att vi brutit trenden där vi haft ökade inköp både i kronor och artiklar under 
flera år. Att vi nu ser en minskning tror vi är en konsekvens av pandemin på flera olika sätt. Dels en 
högre sjukfrånvaro under året bland förskrivare, omställning inom vården för att hantera pandemin och 
dels invånare/patienter som valt att avstå eller skjuta på sina besök.    

 

Indikatorer för tertialvis uppföljning av den gemensamma hjälpmedelsnämnden:  

 Genomförda nätverksträffar  
 Genomförda utbildningstillfällen: antal och syfte/innehåll  
 Genomförda upphandlingar: antal och i vilka områden. Uppföljning av att avtal finns inom 

nämndens alla ansvarsområden.  
 Leveranssäkerhet. (Uppföljning av eventuella avvikelser mellan preliminärt leveransdatum och 

datum när gods är mottaget hos förskrivaren)  
 Uppföljning teknisk beredskap: antal tillfällen, typ av insatser  
 Ekonomisk uppföljning  
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 Datum Vår beteckning 

REVISORERNA   2021-03-25 Rev/21012 

  

 
 
Postadress                                        Besöksadress                                                                    Telefon  
651 82 Karlstad                                  Rosenborgsgatan 50                                                      010-831 50 00  

 
    

   

 Regionfullmäktige,  

 Region Värmland  

  

 

  

 

  

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämn-

der och fullmäktigeberedning och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet 

som bedrivits i regionens företag, stiftelser, samordningsförbund, kommunalförbund och före-

ningar. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.  

Styrelse, nämnder och beredning ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 

och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 

det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva 

om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som 

gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 

regionens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det 

resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”. 

År 2020 har i många stycken präglats av den pågående Covid-19 pandemin som även påverkat 

regionen och dess verksamhet i hög grad. Regionens revisorer har i sin granskning av Regionsty-

relsen och övriga nämnder beaktat den påverkan och de effekter som pandemin haft.       

Vi bedömer sammantaget att Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utveckl-

ingsnämnden, Kultur- och bildningsnämnden, Kollektivtrafiknämnden, Patientnämnden, Hjälp-

medelsnämnden, Kost- och servicenämnden, Drifts- och servicenämnden samt Demokratibered-

ningen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-

lande sätt. 

 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningens interna kontroll har varit tillräcklig. 

 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 

som fullmäktige uppställt.  
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de verk-

samhetsmål som fullmäktige uppställt.  

 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Regionstyrelsen, Hälso- och sjuk-

vårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Kultur- och bildningsnämnden, Kollektiv-

trafiknämnden, Patientnämnden, Hjälpmedelsnämnden, Kost- och servicenämnden, Drifts- 

och servicenämnden samt Demokratiberedningen samt regionens ledamöter i dessa organ. 

 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner regionens årsredovisning för 2020. 

 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 

 

 

Karlstad den 25 mars 2021 

Regionens revisorer  

 

 

Ingela Wretling         Kristina Bengtsson Nilsson Bertil Hagelin                         

 

 

 

Inge Carlsson                            Margareta Ivarsson           Örjan Ström                            

 

 

 

Jan-Erik Tjärngård 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-04-30 
Diarienummer 
/Ärendebeteckning/ 

Handläggare:  
Marina Collstam 
Enhetschef IFO 
 
 

Tertialrapport avvikelser/missförhållanden IFO, SoL 
 
Avvikelser/missförhållande 
 
Orsak Januari Februari Mars April 

Dokumentation     

Informationsöverföring   1  

Bemötande   1  

 
Avvikelserna har handlat om: 
Att en handläggare missat ett svarsmejl från en klient om kompletteringar till ansökan om 
försörjningsstöd vilket fick konsekvensen att personen fick pengar några dagar senare än om 
man sett mejlet i anslutning till när det inkom.   
 
Att en handläggare upplevts ha ett dåligt bemötande och inte anpassat information och dialog 
med klienten utifrån dennes svårigheter/diagnoser.  
 
Inga av avvikelserna har varit av så allvarlig karaktär att det bedömts som missförhållande 
eller risk för missförhållande och därmed har inga Lex Sarah utredningar öppnats.  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-05-20 
Diarienummer 
KS/2021:227 

Handläggare:  
Marina Collstam 
Enhetschef IFO 
Ewa Sundberg 
Enhetschef IFO 
 
Tjut Rapport avvikelser/missförhållanden IFO 
Diarienummer: KS/2021:227 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Rapport avvikelser/missförhållanden IFO tertial 1 2021 
 
 

Beslutsunderlag 
Rapport avvikelser/missförhållanden IFO tertial 1 2021 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Godkänna rapporten avvikelser/missförhållanden IFO tertial 1 2021. 
 

Beslutet ska skickas till 
Marina Collstam 
Ewa Sundberg 
Margareta Albert 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-06-01 
Diarienummer 
KS/2020:321 

Handläggare:  
Oskar Eklöf 
Kanslichef 
 
Svar på motion digitalisera mera och utöka demokratin 
Diarienummer: KS/2020:321 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
En motion har inkommit från Monica Ståhl (KD). Motionären föreslår att Kulturhuset 
digitaliseras för att möjliggöra deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden. 
Med rätt teknik skulle också allmänheten ges möjlighet för allmänheten att följa 
sammanträdena digitalt. 
 
Svar på motion: 
Storfors kommuns möteslokaler i Folketshus/Kulturhuset har i nuläget inte den tekniska 
standarden som krävs för att på ett bra sätt genomföra digitala sammanträden.  
 
Eftersom Storfors kommun har möjliggjort för digitala sammanträden utan att 
Folketshus/Kulturhuset används är problemet tills vidare löst. Om helt fysiska eller delvis 
fysiska sammanträden behöver genomföras under Covid-19-pandemin ska kansliet säkerställa 
att sammanträdet följer de riktlinjer som finns. 
 
Tekniken i Folketshus/Kulturhuset är i behov av en modernisering och det behövs utredas 
vidare. Kommunstyrelsen utreder hur en digitalisering bör genomföras samt framta 
en kostnadskalkyl. 
 

Beslutsunderlag 
Motion från Kristdemokraterna 
KF 2020-06-25 § 46 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 

- Besvara motionen med ovan motivering. 
- Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en digitalisering bör genomföras samt 

arbeta fram en kostnadskalkyl. 
 

Beslutet ska skickas till 
Monica Ståhl (KD) 
 
 















 
 

STORFORS 
KOMMUN 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (3) 

Datum 

2021-05-26 

Diarienummer 

KS/2021:132 

 

Handläggare:  

Oskar Eklöf 

Kanslichef 

 

Tjut - Besvarande av Motion från Stefan Valentin Larsson Stopp för 

verkställande och omprövning av beslut i KS att slå samman 

Vargbroskolan och SFI 

Diarienummer: KS/2021:132 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige  

 

 

Beskrivning av ärendet 

Stefan Valentin Larsson (M) och Peter Farrington (M) har inkommit med rubricerad motion. 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige: 

* Tillse att verkställande av KS beslut stoppas. 

* Tillse att de ny tillkomna uppgifterna utreds och att konsekvens och riskplaner upprättas 

 och utvärderats. 

* Tillse att Kommunfullmäktige tar beslut i frågan då den är av väsentlig art för skolan, 

 medborgarna och berör tidigare gjorda investeringar och uppnådda mål. 

 

Motionen anmäldes till Kommunfullmäktige 2021-04-15: 

 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-15 informerar Kommunfullmäktiges 1:e 

vice ordförande Lennart Johansson (S) motionsställaren Stefan Valentin Larsson (M) och 

Peter Farrington (M) att ett överklagande av ett fattat kommunalt beslut ej kan ske via en 

ställd motion.  

Ett överklagande skall ställas till Förvaltningsrätten inom besvärstiden. 

Vid ett formellt överklagande kommer Förvaltningsrätten att enbart se lagligheten, 

att beslutet gått rätt till enlig lag. 

 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse begäran om stopp för verkställande och omprövning av KS beslut. 

Motion från Stefan Vallentin Larsson (M) och Peter Farrington (M) daterad 2021-05-27. 

Kommunfullmäktige 2021-04-15 § 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STORFORS 
KOMMUN 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (3) 

Datum 

2021-05-26 

Diarienummer 

KS/2021:132 

 

Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Storfors kommun 

Kommunfullmäktige beslutade m2020-09-10 § 64 anta arbetsordning för 

kommunfullmäktige. 

 

Rubrik Motioner § 30 

- En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. 

- En motion får inte ta upp ämnen av olika slag. 

- Väcks genom att den ges in till styrelsens kansli eller vid ett sammanträde med 

fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde. 

Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt.  

Redovisningen skall göras en gång på våren till fullmäktiges ordinarie sammanträde och en 

gång på hösten till fullmäktiges sammanträde. 

 

Innehåll: 

Motionen måste avse sådant som ligger inom kommunfullmäktigeskompetensområde att fatta 

besluta om. Motion kan således ej heller avse ett ärende som det föreskrivs i lag eller 

författning hur ärendet ska behandlas och vem som fattar beslut där om. 

 

Överklagande av beslut: 

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till förvaltningsrätten (kan lämnas in till 

kommunen som sänder det vidare till Förvaltningsrätten). 

Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från att 

beslutsprotokollet är anslaget på kommunens officiella anslagstavla. 

Förvaltningsdomstolens prövar: 

1. beslutet inte tillkommit i laga ordning. 

2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen. 

3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 

4. Beslutet strider mot lag eller annan författning. 

 

Ovanstående tydliggör att en motion ej kan lämnas in till kommunfullmäktige i syfte att 

överklaga ett kommunalt beslut.  

Överklagan av ett kommunalt beslut skall således ske till Förvaltningsrätten och överklagan 

ska ha inkommit inom tre veckor från att beslutsprotokollet är anslaget på kommunens 

officiella anslagstavla.  

 

Hemsida: 

Information om hur en överklagan av ett kommunalt beslut görs finns på kommunens 

hemsida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STORFORS 
KOMMUN 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 3 (3) 

Datum 

2021-05-26 

Diarienummer 

KS/2021:132 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

 

Avslå motionen med hänvisning till att en motion ej kan avse ett överklagande av ett 

kommunalt beslut, utan överklagan av ett kommunalt beslut ska ske till förvaltningsrätten 

inom tre veckor från att beslutsprotokollet är anslaget på kommunens officiella anslagstavla. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Motion från Stefan Valentin Larsson (M)  

Peter Farrington (M) 

Beslutet ska skickas till 
Stefan Valentin Larsson (M) 

Peter Farrington (M) 
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2 SEPTEMBER  
 

 
 

Moderaterna i Storfors 
Författare: Stefan Valentin Larsson 
 

Motion till Storfors kommunfullmäktige

Stopp för verkställande och 
omprövning av beslut i KS att slå 
samman Vargbroskolan och 
Vuxenskolan SFI

Moderaterna i Storfors



 

2 

Motion om  

”Stopp för verkställande samt omprövninga av beslut i KS 
gällande sammanslagningen av Vargbroskolan och 
Vuxenskolan/SFI”. 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige 

 

 Att tillse att versktällande av KS beslut stoppas 

 

 Att tillse att de ny tillkomna uppgifterna utredes och att konsekvens 
och riskplaner upprättas och utvärderats. 

 

 Att tillse att Kommunfullmäktige tar beslut I frågan då den är av 
vesäntlig art för skolan, medborgarna och berör tidigare gjorda 
investeringar och uppnådda mål. 
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Bakgrund 
 
Storfors 2021 03 22 
Begäran om stopp i verkställande och omprövning av beslut i KS 2020_535 TJUT. 
 
Ärende:  
Sammanslagning av Vuxenskolan/SFI verksamhet, samt fysisk flytt av verksamheten och elever till 
Vargbroskolans lokaler. 
 
Orsak till begäran om omprövning: 
Nya uppgifter har framkommit efter att beslutet har tagits i KS. 
Alla uppgifter redovisades inte vid KS när beslutet togs. 
 
Vi bör gemensamt agera och ompröva, omvärdera och analysera innan verkställande av beslutet har 
genomförts, tillika kräver vi att verkställandet stoppas tills de framkomna uppgifterna bekräftats eller 
dementerats. 
 
Vid beslutstillfället saknades, redovisades inte kompletta underlag för beslutet. 
Det har ensidigt fokuserats på en en ekonomisk besparing och en föredragning av konsekvensanalys 
samt riskanalys saknades vid beslutstillfället. 
 
En konsekvens/riskanalys måste tas fram med hänvisning till de nedan nya framkomna uppgifterna. 
 
 
Vilka är de nya uppgifterna? 
 
-Alla vuxna som arbetar i någon form i skolan, måste vid anställning i skolverksamheten, presentera 
ett så kallat utdrag ur belastningsregistret. 
 
-Här kommer vi i den dagliga skolverksamheten för mellan och högstadiet elever, ha ca 15 st 
vuxna/unga vuxna som för visso är elever men med en betydande åldersskillnad mot den ordinarie 
elevgruppen och det utan kontroll i belastningsregistret med de risker det medför. 
 
-Besparingen på 400 000 sek skulle kunna genomföras förutan att slå samman verksamheterna och 
flytta de vuxna eleverna till Vargbroskolans lokaler. 
 
Det har kommit till vår kännedom att förhandlingarna mellan arbetsgivaren och facket lokalt hat 
strandat och gått vidare till centrala förhandlingar, det sista vi vill är att påtvinga en sådan här ej 
genomarbetad reform i ett rent besparingssyfte på våra anställda utan att alla frågeställningar, risker 
och riskbegränsande åtgärder presenterats, genomlyst och varit till underlag för beslutet. 
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Barnperspektivet måste också alltid beaktas. 
Det är inte alla barn som har en lugn och trygg hemmiljö, skolan är då en oas och en plats där man kan 
både finna ro och söka stöd för de upplevelser man har i hemmet eller på fritiden. 
 
Man kan i skolan, på skoltid, finna vuxna som lyssnar, förstår och hjälper. 
 
Genom att blanda barn med deras föräldrar, vilket kan bli konskvensen av att slå ihopp 
SFI/Vuxenskolan med Vargbroskolans verksamhet, fråntager vi barn till föräldrar som läser på 
SFI/vuxenskolan den möjligheten, då det finns risk att de även under skoltiden står eller känner sig stå 
under föräldrars uppsikt och kontroll. 
 
Vi ifrågasätter även om 1 lärare på 15 SFI elever är tillräckligt för att erhålla en advekvat utbildning, 
risken finns att Vargbroskolans resurser kommer att uttnyttjas utöver den specificerade tjäsnten och 
därigenom ta extra resurser från den ordinarie verksamheten. 
 
Vilket i förlängningen försämrar utgångsläget för de mellan och högstadie elever som i dag läser vid 
Vargbroskolan. 
 
 
Moderaterna i Storfors 
2021 03 22 
 
Stefan Valentin Larsson 
Stefan Valentin Larsson 
 

                                                  MODERATERNA I STORFORS 
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Datum 2021 03 22 
 
 
 
Undertecknad av Stefan Valentin Larsson 
 















 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-21 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 Dnr 2020-00405 
 
Revidering av tillväxt- och tillsynsnämndens 
reglemente 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ledningskontor har tagit fram ett förslag till nytt 

reglemente för Tillväxt- och tillsynsnämnden utifrån Sveriges 

Kommuners och Regioners förslag till normalreglemente. Förslaget har 

ett upplägg som skiljer sig från nämndens nuvarande reglemente, men 

har i alla väsentliga delar samma innehåll. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 december 2020 i § 51 beslutat 

att sända förslag till reglemente till Tillväxt- och tillsynsnämnden för 

yttrande och till kommunstyrelsen i Storfors kommun för kännedom. 

 

Tillväxt- och tillsynsnämnden har den 10 mars 2021 i § 13 behandlat 

förslag till reglemente. Det yttrande nämnden lämnat ger även 

följdverkningar i förslag till reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden. 

Förslag till reglemente för Tillväxt- och tillsynsnämnden har ändrats 

utifrån nämndens synpunkter, och följdändringar har gjorts i 

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente. 

 

Kommunstyrelsens ledningskontor har även gjort vissa ändringar i 

reglementet utifrån övriga nämnders yttranden över sina respektive 

reglementen. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 1 juni 2021 § 118 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 maj 2021 § 27 

Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 29 april 2021 

Förslag till reglemente för tillväxt- och tillsynsnämnden 

Protokollsutdrag från tillväxt- och tillsynsnämnden den 10 mars 2021 § 

13 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa reglemente för Tillväxt- 

och tillsynsnämnden.  

 

2. Kommunfullmäktige beslutade att reglementet ska träda i kraft den 1 

november 2021. 

 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra till 

Samhällsbyggnadsnämnden och Tillväxt- och tillsynsnämnden att 
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gemensamt utreda frågan kring ansvar för trafikfrågorna. Utredningen 

ska vara slutförd senast den 31 januari 2022 och rapporteras till 

kommunfullmäktige med förslag till eventuella förändringar i 

nämndernas reglementen. 
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§ 118 Dnr 2020-00405  
 
Revidering av tillväxt- och tillsynsnämndens 
reglemente 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ledningskontor har tagit fram ett förslag till nytt 

reglemente för tillväxt- och tillsynsnämnden utifrån Sveriges 

Kommuners och Regioners förslag till normalreglemente. Förslaget har 

ett upplägg som skiljer sig från nämndens nuvarande reglemente, men 

har i alla väsentliga delar samma innehåll. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 december 2020 i § 51 beslutat 

att sända förslag till reglemente till tillväxt- och tillsynsnämnden för 

yttrande och till kommunstyrelsen i Storfors kommun för kännedom. 

 

Tillväxt- och tillsynsnämnden har den 10 mars 2021 i § 13 behandlat 

förslag till reglemente. Det yttrande nämnden lämnat ger även 

följdverkningar i förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 

Förslag till reglemente för tillväxt- och tillsynsnämnden har ändrats 

utifrån nämndens synpunkter, och följdändringar har gjorts i 

samhällsbyggnadsnämndens reglemente. 

 

Kommunstyrelsens ledningskontor har även gjort vissa ändringar i 

reglementet utifrån övriga nämnders yttranden över sina respektive 

reglementen.  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 maj 2021 § 

27 

Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 29 april 2021 

Förslag till reglemente för tillväxt- och tillsynsnämnden 

Protokollsutdrag från tillväxt- och tillsynsnämnden den 10 mars 2021 § 

13  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige fastställa 

reglemente för tillväxt- och tillsynsnämnden.  

 

2. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att 

reglementet ska träda i kraft den 1 juli 2021. 

 



 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 
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3. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige uppdra till 

samhällsbyggnadsnämnden och tillväxt- och tillsynsnämnden att 

gemensamt utreda frågan kring ansvar för trafikfrågorna. Utredningen 

ska vara slutförd senast den 31 januari 2022, och rapporteras till 

kommunfullmäktige med förslag till eventuella förändringar i 

nämndernas reglementen. 
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Tillväxt- och tillsynsnämnden 
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A. Tillväxt- och tillsynsnämndens uppgifter 

Allmänt 

1 § Karlskoga och Storfors kommuner har bildat en gemensam myndighetsnämnd från och 

med 1 januari 2015. Karlskoga kommun är värdkommun och nämnden ingår i Karlskoga 

kommuns organisation. 

 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget 

samverkansavtal för nämnden. 

 

Tillväxt- och tillsynsnämndens verksamhetsområde 

Tillväxt- och tillsynsnämndens uppgifter 

2 § Tillväxt- och tillsynsnämnden är den nämnd som ansvarar för de myndighetsuppgifter 

som åvilar kommunal nämnd som avses i nedanstående lagar, inklusive de föreskrifter och 

förordningar som meddelats med stöd av dessa lagar, samt angränsande lagar, förordningar 

och föreskrifter. 

- Miljöbalken (1998:808)  

- Livsmedelslagen (2006:804) 

- Tobakslagen (2018:2088) 

- Alkohollagen (2010:1622) 

- Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 

- Strålskyddslagen (1998:220) 

- Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag  

- Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) 

 

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom Plan och Bygglagen (2010:900) undantaget 

översikts-, detalj- och regionplanering samt områdesbestämmelser (3-7 kap §§). 

 

Nämnden ansvarar för de trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor 

(1978:234) undantaget lokala trafikföreskrifter (TrF 1998:1276, 10 kap §§). 

 

Nämnden ansvarar för överklagan av lantmäteriförrättningar. 

 

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde och ur ett myndighetsperspektiv delta i 

kommunal planering. 

 

Inriktning 

3 § Nämnden ska  

1. Se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och de riktlinjer som 

kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 

bestämmelser i detta reglemente och upprättat avtal mellan kommunerna, 
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2. Medverka vid kommunens planering på olika områden och, inom de övergripande 

planer och planeringsförutsättningar som finns, lämna förslag till verksamhetens 

utveckling,  

3. Arbeta med den interna kontrollen, 

4. Bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete d.v.s. att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter, 

5. Arbeta mot diskriminering. 

 

Nämnderna fullgör övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 

kommunfullmäktige överlämnats till nämnderna. 

 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Ekonomisk förvaltning 

4 § Det åligger nämnden att underhålla och förvalta sin egendom. 

 

Nämnder med egen ekonomisk förvaltning ska i övrigt svara för att den ekonomiska 

förvaltningen inom verksamhetsområdet sker i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade 

direktiv. 

 

Delegering från kommunfullmäktige 

5 § Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden 

1. Om inte kommunfullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra 

kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens 

förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 

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

2. Med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av 

kommunfullmäktige besluta om avskrivning av sådan kommunal fordran, som härför 

sig till nämndens förvaltningsområde, 

3. Omfördela medel i driftsbudget och i investeringsbudget som anslagits till nämndens 

ansvarsområde, 

4. Fastställande och tillämpning av avgifter/taxor inom nämndens eget 

verksamhetsområde när avgifterna/taxorna saknar egentlig kommunalekonomisk 

betydelse och inte är av principiell vikt, 

5. Beredning av övriga taxor inom nämndens verksamhetsområde som beslutas av 

fullmäktige,  

6. Begära överlåtelse av ansvaret för den operativa tillsynen enligt miljöbalken i enlighet 

med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen. 

 

B. För kommunstyrelsen/nämnderna gemensamma bestämmelser 

Uppdrag och verksamhet 

1 § Tillväxt- och tillsynsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag 

eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 

eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 

fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
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Organisation inom verksamhetsområdet 

2 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till 

av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 

verksamheten. 

 

Förvaltningsorganisation 

3 § Under nämnden lyder förvaltningen. Nämnden ansvarar för organisationen av sin egen 

förvaltning. 

 

Personalansvar 

4 § Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för 

förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och nämnderna har 

hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde 

med undantag av de frågor som anges i kommunstyrelsens reglemente avsnitt A § 9. 

 

Genomförande av uppdrag kan delegeras till anställd i någon av medlemskommunerna eller 

lösas genom avtal med annan part. 

 

Behandling av personuppgifter 

5 § Tillväxt- och tillsynsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker i dess verksamhet.  

 

Nämnden ska utse dataskyddsombud. 

 

Arkiv och dokumenthantering 

6 § Allmänna handlingar ska behandlas i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) samt tryckfrihetsförordningen. 

 

Nämnden ska se till att dokumenthanteringen i övrigt uppfyller arkivlagens (1990:782) krav 

och att reglerna i kommunens arkivreglemente följs. 

 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

7 § Tillväxt- och tillsynsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

 

Nämnden ska två gånger per år redovisa till respektive fullmäktige hur de har fullgjort de 

uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

1. i reglemente, 

2. genom finansbemyndigande. 

 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 

fullgjorts. 

 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till 

kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
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Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 

 

Information och samråd 

8 § Nämnden ska aktivt informera allmänheten om sin verksamhet. Särskild uppmärksamhet 

ska ägnas åt information till och samråd med dem som berörs av nämndens verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd partiföreträdare 

ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 

verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess 

råder. 

 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 

annan nämnds verksamhet.  

 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 

Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

 

 

Sammanträdesformer 

Tidpunkt för sammanträden 

9 § Tillväxt- och tillsynsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

 

Nämnden ska för varje verksamhetsår upprätta en plan över sina sammanträden utifrån 

fullmäktiges sammanträdesplan. 

 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 

om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 

hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det 

extra sammanträdet. 

 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 

sammanträde. 

 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 

eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 

underrättas om beslutet. 

 

Kallelse 

10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 

nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 

ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 

sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det 

inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden 

ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

Offentliga sammanträden 

11 § Tillväxt- och tillsynsnämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 

sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 

förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

 

Sammanträde på distans 

12 § Tillväxt- och tillsynsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 

varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar i förväg anmäla detta till nämndens 

kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

 

Högst hälften av nämndens ledamöter får delta på distans vid nämndens sammanträden på 

distans. Ordföranden kan vid synnerliga skäl medge avsteg från detta. Ordföranden måste 

finnas fysiskt på plats vid sammanträdet. 

 

Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att 

tillämpas, d.v.s. vid behandling av ärenden som gäller val eller anställning av personal. 

 

Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sekretesskyddade ärenden behandlas. 

 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

 

Närvarorätt 

13 § Kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande samt 

tjänstemän med kommunövergripande ansvar får närvara vid samtliga nämnder och delta i 

deras överläggningar. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot 

någon enskild. Den gäller inte heller i ärenden i vilka det förekommer uppgifter som omfattas 

av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

 

Förvaltningschef samt verksamhetschefer får närvara och delta i överläggningarna vid 

nämndens sammanträde då ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområden 

behandlas. 
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Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 

sammanträden. 

 

Oppositionsråd Partiföreträdare som utsetts av kommunfullmäktige får närvara vid samtliga 

nämndsammanträden och har yttranderätt, men ingen förslags- eller beslutanderätt. 

Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Den 

gäller inte heller i ärenden där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

 

Oppositionsråd Partiföreträdare har rätt att temporärt kunna kalla in sin ersättare om rådet 

inte har någon ordinarie ledamot i nämnden och inte kan närvara vid ett sammanträde eller en 

aktivitet. 

 

Sammansättning 

14 § Tillväxt- och tillsynsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare, varav fem 

ledamöter och fem ersättare ska utses av Karlskoga kommun samt två ledamöter och två 

ersättare utses av Storfors kommun.  

 

Ordföranden 

15 § Det åligger ordföranden 

1. att leda nämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

3. kalla ersättare, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 

6. bevaka att nämndens beslut verkställs,  

7. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  

8. främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder,  

9. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden, om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 

 

 

Presidium 

16 § Tillväxt- och tillsynsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 

och andre vice ordförande. Ordförande och andre vice ordförande ska utses av Karlskoga 

kommun och förste vice ordförande ska utses av Storfors kommun. 

 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 

mån ordföranden anser att det behövs. 

 

Ärenden till nämnden ska beredas vid presidieberedning. 
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Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

17 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 

del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills 

valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst 

tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 

äldste av dem. 

 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 

en längre tid. 

 

Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

 

Förhinder 

18 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, kallar själv in sin ersättare. Om ersättaren inte kan nås kontaktar ledamoten 

sekreteraren som inkallar nästa ersättare i enlighet med den av fullmäktige fastställda 

inkallelseordningen.  

 

Ersättares tjänstgöring 

19 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 

ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra 

och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående 

sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som respektive 

kommunfullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den 

ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. Ersättare träder in i första hand 

utifrån vilken kommun som representeras, i andra hand utifrån vilket parti som representeras i 

det fall nämnden inte är beslutsför. 

 

Ersättare som inte tjänstgör får yttra sig, men har inte rätt att ställa yrkanden, delta i besluten 

eller få sin mening antecknad i protokollet.  

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 

etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, 

får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 

ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

20 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 

än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti. 
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Yrkanden 

21 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 

yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 

korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 

yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det. 

 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 

det skriftligt. 

 

Deltagande i beslut 

22 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 

detta till ordföranden innan beslut fattas. 

 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden 

fattar det med acklamation. 

 

Reservation 

23 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före 

den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 

omedelbar justering. 

 

En protokollsanteckning/särskilt yttrande kan bifogas protokollet om ordföranden godkänner 

det. 

 

Justering av protokoll 

24 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. En ersättare till justeraren ska utses. 

 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 

redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Nämndens protokoll ska anslås på Karlskoga kommuns och Storfors kommuns officiella 

anslagstavla senast två dagar efter justeringen. 

 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

25 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 

enligt gällande bestämmelser. 

 

Delgivningsmottagare 

26 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 

som nämnden beslutar. 
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Undertecknande av handlingar 

27 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen. Vid förfall för 

ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden 

utser. 

 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade 

direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av 

delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav 

undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som 

utses därtill. 

 

Ersättning  

28 § Kostnaderna för de förtroendevalda (arvoden, resor, utbildning etc.) i den gemensamma 

nämnden ska betalas av respektive kommun. 

 

C. Utskott 

Inrättande av utskott 

1 § Nämnden får inrätta utskott.  

 

Val av ledamöter i utskott 

2 § Om utskott inrättas ska nämnden i samband därmed bestämma hur många ledamöter och 

ersättare utskottet ska ha, dock inte fler än hälften av ledamöterna i nämnden och högst fem 

ledamöter. Utskott väljs bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. 

 

Presidium för utskott 

3 § Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 

en ordförande och en vice ordförande.  

 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 

ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 

Närvaro vid utskottssammanträden 

4 § Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 

ordningen. 

 

Fyllnadsval för utskott 

5 § Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 

fyllnadsval snarast förrättas. 
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Sammanträdestider för utskott 

6 § Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna begär 

det.  

 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 

eller tiden för sammanträdet. 

 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 

underrättas om beslutet. 

 

Kallelse till utskottssammanträden 

7 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 

skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden 

som ska behandlas.  

 

Handläggning av ärenden i utskott 

8 § Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid 

lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

 

Utskottssammanträde på distans 

9 § Utskottet får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde 

får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad 

att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

 

Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att 

tillämpas. 

 

Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sekretesskyddade ärenden behandlas. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

 

 

Förslag till nytt reglemente för tillväxt- och 
tillsynsnämnden 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ledningskontor har tagit fram ett förslag till nytt 

reglemente för tillväxt- och tillsynsnämnden utifrån Sveriges 

Kommuners och Regioners förslag till normalreglemente. Förslaget har 

ett upplägg som skiljer sig från nämndens nuvarande reglemente, men 

har i alla väsentliga delar samma innehåll. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 december 2020 i § 51 beslutat 

att sända förslag till reglemente till tillväxt- och tillsynsnämnden för 

yttrande och till kommunstyrelsen i Storfors kommun för kännedom. 

 

Tillväxt- och tillsynsnämnden har den 10 mars 2021 i § 13 behandlat 

förslag till reglemente. Det yttrande nämnden lämnat ger även 

följdverkningar i förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 

Förslag till reglemente för tillväxt- och tillsynsnämnden har ändrats 

utifrån nämndens synpunkter, och följdändringar har gjorts i 

samhällsbyggnadsnämndens reglemente. 

 

Kommunstyrelsens ledningskontor har även gjort vissa ändringar i 

reglementet utifrån övriga nämnders yttranden över sina respektive 

reglementen.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 29 april 2021 

Förslag till reglemente för tillväxt- och tillsynsnämnden 

Protokollsutdrag från tillväxt- och tillsynsnämnden den 10 mars 2021 § 

13   

 

Beskrivning av ärendet  
Tillväxt- och tillsynsnämnden har den 10 mars 2021 i § 13 behandlat 

förslag till reglemente, och lämnat följande yttrande. 

1. Tillväxt- och tillsynsnämnden tillstyrker de ändringarna i 

förslaget som grundar sig på Sveriges kommuner och regioners 

förslag.  



 

Tjänsteskrivelse 
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2. Tillväxt- och tillsynsnämnden avråder från att flytta ansvaret för 

de trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa 

trafikfrågor (1978:234) till Samhällsbyggnadsnämnden. 

3. Tillväxt- och tillsynsnämnden föreslår att ansvarsfrågan för de 

trafikuppgifter som anges i lagen om nämnder för vissa 

trafikfrågor (1978:234) utreds och klargörs. 

 

Förslag till reglemente har ändrats avseende ansvar för trafikfrågor i 

avsnitt 1 § 2, där följande formulering har lagts till: 

”Nämnden ansvarar för de trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder 

för vissa trafikfrågor (1978:234) undantaget lokala trafikföreskrifter (TrF 

1998:1276, 10 kap §§).” 

 

Utifrån kommunstyrelsens och övriga nämnders yttrande har följande 

ändringar gjorts i förslag till reglemente: 

- Avsnitt B § 12 tredje stycket:  

formuleringen ”Högst hälften av styrelsens ledamöter får delta 

vid styrelsens sammanträden på distans. Ordföranden måste 

finnas fysiskt på plats vid sammanträdet.” har ändrats till ” Högst 

hälften av nämndens ledamöter får delta på distans vid nämndens 

sammanträden. Ordföranden kan vid synnerliga skäl medge 

avsteg från detta. Ordföranden måste finnas fysiskt på plats vid 

sammanträdet." 

- Avsnitt B § 8 och § 13:  

ordet ”oppositionsråd” har bytts ut till ”partiföreträdare” 

- Avsnitt B § 23 har fått ett ytterligare stycke med följande lydelse: 

”En protokollsanteckning/särskilt yttrande kan bifogas protokollet 

om ordföranden godkänner det.” 

- Avsnitt C § 6 har fått två ytterligare stycken avseende former för 

att ställa in utskottssammanträden. Lydelsen motsvarar den som 

finns för nämnden i avsnitt B § 9. 

- Avsnitt C § 8 stycke 2 stryks. 

- Avsnitt C § 9 har lagts till avseende utskottssammanträde på 

distans. Lydelsen motsvarar i stort det som avser nämnden i 

avsnitt B § 12. 

 

Ändringarna har markerats med kursiv stil. Understruken text markerar 

avsteg från SKR:s förslag till reglemente, och huvudsakligen i form av 

formuleringar hämtade från Karlskoga kommuns nuvarande reglemente. 

Överstruken text markerar uppgifter som föreslås flyttas till annan 

nämnds ansvarsområde. 

 

 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa reglemente för tillväxt- och 

tillsynsnämnden. Reglementet ska träda i kraft den 1 november 2021. 
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2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden och 

tillsyns- och tillväxtnämnden att gemensamt utreda frågan kring ansvar 

för trafikfrågorna. Utredningen ska vara slutförd senast den 31 januari 

2022, och rapporteras till kommunfullmäktige med förslag till eventuella 

förändringar i nämndernas reglementen. 

  

 

Johan Harryson 

Kommundirektör 

 

   Karin Jirénius  

Utredare  

    

 

 

 

Expedieras till 

Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Storfors kommunstyrelse 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-07-20 
Diarienummer 
KS/2021:326 

Handläggare:  
Oskar Eklöf 
Kanslichef 
 
Reviderat reglemente och Reviderat avtal för samverkan 
Drift- och servicenämnden 
Diarienummer: KS/2021:326 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Den gemensamma drifts-och servicenämndens reglemente och samverkansavtal har reviderats 
mot bakgrund av namnbyte för en av parterna samt att mindre justeringar har gjorts i syfte att 
säkra att nämnden kan åta sig uppdrag utifrån den samtid den agerar i. Mot bakgrund av detta 
behöver varje part i den gemensamma nämnden fatta beslut om nytt reglemente och 
samverkansavtal för nämnden. Beslut ska fattas av respektive parts fullmäktige. Den 
gemensamma drifts-och servicenämnden har fått information om föreslagna justeringar i 
reglemente och avtal för samverkan.  
 
Vidare föreslås att varje parts medlemsavgift/grundbelopp höjs med 10 000 kr. Reviderat 
reglemente, samverkansavtal och ny medlemsavgift, med en höjning av grundbelopp, gäller 
från den 1 januari 2022. 

Finansiering 
Ansvar 110 Kommunledning Verksamhet 9203 KS Övergripande. 

Beslutsunderlag 
DSN Bakgrund och revidering 
Reviderat reglemente DSN 
Reviderat avtal för samverkan DSN 
Karlstads kommuns Tjänsteskrivelse revidering reglemente och avtal för samverkan drifts-
och servicenämnden 

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige: 
  

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

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

3. Förslag till en ökning av medlemsavgiften för respektive part med 10 000 kronor till 
76 500 kr godkänns och gäller från den 1 januari 2022. Medlemsavgiften räknas upp 
med årligt index enligt reglemente och avtal för samverkan.  

Beslutet ska skickas till 
Karlstads kommun 
Ekonomiavdelningen 



Drifts - och servicenämnden
Bakgrund

Resultat

Reviderat reglemente och samverkansavtal

http://www.karlstad.se/


Innehåll

• Varför finns nämnden och vad är dess uppgift/uppdrag?

• Vad har vi gemensamt åstadkommit?

• Behov av revideringar av styrdokument för att vara relevant i dess samtid och 

framtid

• Tydligare ärendegång, beredningsgrupp och rätt förutsättningar

• Politisk hantering hos varje part

http://www.karlstad.se/


Drifts- och servicenämndens tillkomst

• Fördjupa samverkan mellan länets kommuner med målet om att uppnå 

samordningsvinster, kostnadsbesparingar (stordriftsfördelar) och bättre kvalitet 

• Utredningar från Statskontoret visar att det är inom IT-området samverkan tycks 

ge mest utväxling för samtliga parter 

• Förändringar i kommunallagen – hitta legala former som möjliggör samverkan

• Gemensamma nämnder

• 2010 – en gemensam nämnd bildas

• Samtliga kommuner i Värmland är ingående parter
• Sedan 2016 ingår även Region Värmland (Landstinget i Värmland) som part

• Karlstads kommun är juridisk person för nämnden

• Samverkan regleras via reglemente och samverkansavtal

• Parterna enades om att nämnden initialt skulle utgöra legal plattform för 

samverkan inom IT-området

http://www.karlstad.se/


Nämndens uppgift/uppdrag

• Vara en legal grund för samverkan

• Åta sig uppdrag som parterna uppdrar åt nämnden

• Respektive part behandlar och självständigt beslutar om denne anser att 

nämnden ska åta sig ett uppdrag

• Nämnden beslutar om de åtar sig uppdraget efter att varje part behandlat 

frågan

• Nämnden är en möjliggörare för samverkan (avtalspart)

• Ingår avtal som föregåtts av offentlig upphandling

• Säkrar att eventuella kringtjänster som behöver adderas har en legal grund

• Har inte till uppdrag att driva fram samverkan

• Ledamöternas initiativrätt
Den part som vill lämna ett uppdrag till nämnden måste själv leda arbetet, utreda frågan 

och precisera uppdraget innan det lämnas till nämnden. 

• Vid samverkan övertar inte nämnden verksamhetsansvaret från ingående parter

http://www.karlstad.se/


Nämndens administration

• Varje part betalar ett årligt bidrag till nämnden 

• Det årliga bidraget avser omkostnader i Karlstads kommun för:
• Nämndadministration (sekreterare, ekonomi och ärendehandläggning)

• Juridiskt stöd

• Koordinatorstöd

• Om nämndens parter enas om att nämnden ska genomföra en gemensam 

förstudie eller projekt behöver nämndens parter finna särskild finansiering för 

detta. Detta kräver beslut hos respektive part.

• Nämnden kan inte själv ikläda sig rollen att genomföra t e x en utredning utan att 

frågan har beslutats och förankras hos ingående parter i nämnden samt att 

parterna är enade om hur utredningen ska finansieras

• Budgetmål - varken ett positivt eller negativt resultat. Utöver parternas årliga 

bidrag avser övriga budgetposter +/- transaktioner mellan parterna. 

http://www.karlstad.se/


Minskade kostnader, bättre kvalitet och 

samordningsvinster

http://www.karlstad.se/


Ex på vad samverkan har inneburit via nämnden

• Datorer – årlig besparing 7-10 mkr 

• Programvara – årlig besparing 1- 2 mkr

• Nätverk – årlig besparing 3 - 4 mkr

• Hyra kopiatorer, skrivare och scanner – årlig besparing 1 -1,2 mkr

• Först i Sverige att etablera en gemensam e-tjänsteplattform
• Lägre kostnad för samtliga parter – gemensam upphandling

• Ökad digital service till värmlänningarna

• Möjliggör för respektive part att göra ytterligare kostnadsbesparingar 

genom att förändra arbetssätt (effektivisering)

• Dokument - och ärendehanteringssystem
• Systemet möjliggör förändrade arbetssätt

• Varje part kan få effektiviseringseffekter och därmed kostnadsbesparingar

Gemensamt avtal, 

gemensam drift 

och support

Gemensamt avtal 

– prispress tack 

vare stora volymer

Gemensamt avtal. 

nyutveckling, 

marknadspådrivande 

och lägre pris

http://www.karlstad.se/


Behov av bredare ansats vad gäller nämndens uppdrag
Från samverkan inom IT till IT som möjliggörare för verksamhetsutveckling

http://www.karlstad.se/


Nämnden           2017

• Fokus på samverkan inom IT

• IT-system för IT-samverkan

• Gemensamma system och infrastruktur

• Gemensamma upphandlingar

• Etablering och utveckling av e-tjänster

Nämnden         2018

• IT-system för verksamhetssamverkan

• Gemensamma system och infrastruktur

• Gemensamma upphandlingar

• Avtalssamverkan

• Digitalisering och 

verksamhetsutveckling

• Kringtjänster till ingångna avtal

• System för gymnasieantagning

• System för bibliotekssamverkan

• Dokument- och ärendehanteringssystem



Förändrade behov – från samverkan inom IT till 

verksamhetssamverkan

• Från IT-samverkan till att hantera frågor som rör det kommunala kärnuppdraget

• Ställer andra krav på hur samverkan behöver hanteras

• Andra arbetsformer för att säkra förankring och beredning hos nämndens parter

• Önskan från nämnden är att tillskriva kommun- och regiondirektörsnätverket en 

tydligare roll gentemot nämnden, i form av ett beredande organ. Karlstads kommun, 

juridisk ansvarig för nämnden, stödjer detta förslag. 

• Återföra diskussioner och samtal hos respektive part och säkra den politiska 

förankringen

• Ny rättspraxis- tolkning av teckal-kritierierna

http://www.karlstad.se/


Reviderat reglemente och samverkansavtal

http://www.karlstad.se/


Behov av justerade styrdokument 

http://www.karlstad.se/


Ett reglemente och samverkansavtal i dess samtid

• Nämndens reglemente och samverkansavtal har inte genomgått några revideringar 

sedan nämnden bildades 2010. För att säkerställa att såväl reglemente och 

samverkansavtal motsvarar parternas behov av en gemensam nämnd samt hänsyn 

tagits till att rättspraxis har tillkommit och utvecklats har en översyn genomförts av 

nämndens reglemente och samverkansavtal. 

• Rådgivning har tagits in externt. Rådgivningen resulterade i att det inte finns några skäl 

att göra några större förändringar i reglemente och samverkansavtal. 

• Vad gäller att rättspraxis utvecklas och tillkommit avseende gemensamma nämnder 

samt tolkning av de s k teckal-kriterierna bedöms inte heller dessa påverka reglementet 

eller samverkansavtalets utformning. Det handlar snarare att göra en värdering av 

dessa vid varje enskilt samverkansinitiativ. 

• Reglementet och samverkansavtalet har främst genomgått redaktionella och språkliga 

justeringar. 

http://www.karlstad.se/


Justeringar

• Landstinget i Värmland har ersatt med Region Värmland.

• Nämndens uppgifter har breddats något genom att det i reglementet och 

samverkansavtalet har lagts till ”…, tjänster för systemstöd…,” samt att IT har bytts ut

mot digitaliseringsområdet. Detta har gjorts för att dels säkra att nämnden kan ikläda 

sig som avtalspart för eventuella kringtjänster till ett verksamhetssystem samt dels 

tydliggöra att nämnden kan agera avtalspart vad gäller verksamhetsutveckling i en 

digital tid. 

• Eftersom nämnden omfattar samtliga kommuner och Region Värmland är det viktigt att 

kunna säkerställa att samtliga parter ges förutsättningar att delta på nämndens möte. 

Mot denna bakgrund införs i reglementet att deltagande kan ske på nämndens möte på 

distans, även efter pandemin. 

http://www.karlstad.se/


Behov av nya arbetsformer - beredningsgrupp och

justerat årligt bidrag

http://www.karlstad.se/


• I syfte att säkra förankring samt en tydligare beredning till nämnden utses 

kommundirektörs-och regiondirektörsnätverket som beredningsgrupp. Tidigare har IT-

chefsnätverket utgjort beredningsgrupp men då frågorna spänner över flera 

verksamhetsområden inom bland annat det kommunala uppdraget behöver 

beredningsgruppen utformas annorlunda.

• Respektive parts årliga bidrag räknas upp årligen med användningen av 

arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän. 2021 uppgår medlemsavgiften för respektive 

part till 66 500 kr. Det innebär att medlemsavgiften för att driva nämndens verksamhet 

uppgår till 1 131 300 kr år 2021. I syfte att säkra framdrift i nämndens arbete behövs 

medel tillföras som motsvarar behov, kompetens samt prisutveckling. Mot denna 

bakgrund föreslås att respektive parts bidrag ökas med 10 000 kr. Det innebär att 

respektive parts årliga avgift fr om den 1 jan 2022 blir 76 500 + den årliga höjningen 

som motsvarar AKI. Höjningen om 10 000 kr är en engångshöjning, om inte parterna 

enas om något annat. 

http://www.karlstad.se/


För hantering hos respektive part i den gemensamma 

nämnden

http://www.karlstad.se/


Ett reglemente och samverkansavtal i dess samtid

• Respektive parts fullmäktige behöver politiskt behandla revideringen av reglementet 

och samverkansavtal.

• Beslut om slutgiltigt reglementet beslutas i Karlstads kommuns fullmäktige.

• Respektive part beslutar om nytt reglementet och samverkansavtal under hösten 2021.

• Beslut behöver inkomma till Karlstads kommun senast den siste oktober 2021 i syfte 

att säkerställa att nytt reglementet och samverkansavtal kan gälla från den 1 januari 

2022 och säkerställa slutgiltig hantering hos Karlstads kommuns kommunfullmäktige i 

december 2021. 

• Kommunledningskontoret vid Karlstads kommun föreslår att samtliga parter fattar 

följande beslut:  

http://www.karlstad.se/


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

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

3. Förslag till en ökning av medlemsavgiften för respektive part med 10 000 kronor till 
76 500 kr godkänns och gäller från den 1 januari 2022. Medlemsavgiften räknas upp 
med årligt index enligt reglemente och avtal för samverkan. 

http://www.karlstad.se/


KARLSTADS KOMMUNS 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reglemente för drifts- och servicenämnden 

 
Arvika, Eda, Forshaga, Filipstad, Hagfors, Hammarö, Grums, Kil, 
Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby, Årjängs och 
Karlstads kommuner, samt landstinget iRegion Värmland, nedan 
benämnda samverkande parter, ingår fr o m 2016-01-01 i den 
gemensamma drifts- och servicenämnden som inrättades 2010-01-01. 

Karlstads kommun är värdkommun. Nämnden tillsätts därmed i 
Karlstads kommun och ingår i dess organisation. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan de 
samverkande parterna ingånget samverkansavtal för den 
gemensamma nämnden. 

 

Nämndens uppgifter 

Verksamhetsområde 

1 § Nämnden utgör enligt 3 kap 3a§9 kap. 20 § kommunallagen 

(1991:9002017:725) styrelse för        verksamheten och har ansvar gentemot de 

samverkande parterna för sådana särskilda, specificerade uppdrag bestående 

i drift, service, support eller sam- ordning av upphandling av egendom, 

innefattande, men ej begränsat till, programvarulicenser, tjänster för 

systemstöd och andra rättigheter, vilka uppdrag lämnats till nämnden av två 

eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt 

beslut. 

 
 

Nämndens verksamheter – särskild förvaltning 

2 § Nämnden ska inom verksamhetsområdet vara 

- ansvarig för arbetet att effektivisera verksamheten och tillhörande 

administration; 

- ansvarig för utvecklingen av medborgar- och brukarinflytandet i 

tillämpliga delar; 

- ansvarig för kommunikationsverksamheten. 

 
 

Nämndens verksamheter – ekonomisk förvaltning 

3 § Nämnden ska inom verksamhetsområdet 

- underhålla och förvalta kommunens lösa egendom. 

1 (4) 

 
 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2015-09-17 

Ersätter: 2016-01-012010-
01-01 

Gäller fr o m: 2016-01-01 2022-
01-01 
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Nämndens ställning 

4 § Nämnden fattar beslut i Karlstads kommun och ingår avtal för Karlstads 

kommuns räkning. Karlstads kommun har därför att hantera och svara för 

civilrättsliga krav som en utomstående part kan komma att ställa p g a avtal 

som nämnden ingått. 

Karlstads kommun har regressrätt mot övriga samverkande parter med 

anledning av eventuella civilrättsliga krav som har riktats mot Karlstads 

kommun enligt första stycket. 

Den gemensamma nämnden är part vid laglighetsprövning och den enskildes 

motpart vid förvaltningsbesvär. 

Talerätt m m 

5 § Nämnden får själv eller genom ombud föra de samverkande parternas talan 

i alla ärenden inom sitt verksamhetsområde. Nämnden äger i sådana mål och 

ärenden rätt att på de samverkande parternas vägnar träffa överenskommelse 

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

 
 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

6- § Utöver vad som följer av lag ska nämnden se till att verksamheten bedrivs 

i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet. 

Nämnden ska rapportera till kommunfullmäktige i Karlstads kommun hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 

budgetåret. Rapporteringens omfattning och frekvens styrs av 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige genom särskilda beslut eller 

riktlinjer. Nämnden ska vidare som underlag till kommunens samlade 

årsredovisning lämna verksamhetsbeskrivning och jämförelser mellan budget 

och utfall till kommunstyrelsen enligt de anvisningar som kommunstyrelsen 

utfärdar. 

Samtliga rapporter ska lämnas till de samverkande parterna vid samma tillfälle. 

 
 

Nämndens arbetsformer 

Sammanträden 

7 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Nämnden sammanträder i Karlstads kommun om inte nämnden bestämmer 

annat. 

 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare får, om särskilda skäl föreligger, 

närvara på nämndens sammanträden på distans. 

Sammansättning 

8 § Nämnden består av 17 ledamöter och 17 ersättare eller, om antalet 

samverkande parter förändras, lika många ledamöter och ersättare som krävs 

för att motsvara antalet samverkande parter. Varje samverkande part utser en 

ledamot och en ersättare. Bland nämndens ledamöter ska det utses en 

ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. 

Av kommunallagen följer att Karlstads kommun ska utse nämndens ordförande 

och vice ordförande. Andre vice ordförande är den ledamot som representerar 

landstinget iRegion Värmland. 
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Ersättarnas tjänstgöring och avbruten tjänstgöring 

9 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska ersättaren från den samverkande part som 

valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig 

under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har 

trätt in i ledamotens ställe. 

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

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

10 § En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv 

får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. 

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

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

styrkebalansen mellan partierna. 

Inkallande av ersättare 

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

sammanträde, ska snarast anmäla detta i den ordning som nämnden bestämmer. 

Ersättare för ordföranden 

12 § Om varken ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande 

kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den 

till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara 

ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Kallelse 

13 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för 

sammanträdet. 

Kallelse ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 

sammanträdesdagen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 

bifogas kallelsen. 

När varken ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande kan 

kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

Närvarorätt för kommunalråd och landstingsråd 

14 § Kommunalråd och landstingsråd regionråd från samverkande part, som 

inte är ledamot eller ersättare i nämnden, får närvara och delta i 

överläggningar men inte delta i besluten vid sammanträden i nämnden. 

Undantag gäller vid behandling av ärenden som innebär myndighetsutövning 

mot enskild eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas 

av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

Kommunalråd och landstingsråd regionråd har även rätt att få sin mening 

antecknad till protokollet. 
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Justering och anslag av protokoll 

15 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör i så fall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Information om att nämndens protokoll är justerat ska anslås på de 

samverkande parternas anslagstavlor. Anslagstiden räknas från dagen efter att 

det sist anslagna tillkännagivandet satts upp. 

Reservation 

16 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska 

lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Delgivning 

17 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, föredragande eller 

annan anställd som nämnden bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 

18 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice 

ordförande eller av andre vice ordförande och kontrasigneras av anställd som 

nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Revision 

19 § Nämnden ska granskas av revisorerna hos var och en av de samverkande 

parterna. Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige hos 

var och en av de samverkande parterna. 

Vid vägrad ansvarsfrihet är det enbart fullmäktige hos den part som valt 

personen i fråga som kan besluta om entledigande från uppdraget. 
 

 
 



AVTAL OM SAMVERKAN I  

GEMENSAM 

DRIFT- OCH SERVICENÄMND 

 

Arvika, Eda, Filipstads, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstads, Kils, 

Kristinehamns, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs 

kommuner, samt     landstinget i Region Värmland, nedan benämnda 

samverkande parter, ingår från och med den l januari 2016 i den gemensamma 

drifts- och servicenämnden som inrättades den 1 januari    2010. 

 

Karlstads kommun är värdkommun för nämnden. Nämnden tillsätts därmed 

i Karlstads  kommun och ingår i dess organisation. 

 

För nämndens arbete gäller reglemente enligt bilaga 1. 

 

1 UPPGIFTER 

 

Nämnden ansvarar gentemot de samverkande parterna för sådana särskilda, 

specificerade uppdrag bestående i drift, service, support eller samordning av 

upphandling av egendom, innefattande, men ej begränsat till, programvarulicenser, 

tjänster för systemstöd och andra rättigheter, vilka uppdrag lämnats till nämnden  

av två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt 

beslut. 

 

Beredskap finns hos Karlstads kommun att utföra verksamhet åt nämnden inom -

IT-digitaliseringsområdet. och anknytande områden som t.ex. e-tjänster, eHälsa 

och webbtjänster. Skulle visst uppdrag avse verksamhet av annan art, ska 

nämndens accept av uppdraget för att äga verkan godkännas av samtliga 

samverkande parters fullmäktige första gåängen sådant uppdrag antas. 

 

Utöver i föregående stycke angivna begränsning för uppdrag till nämnden, är de 

samverkande parterna- mot bakgrund av bland annat Karlstads kommuns i detta 

avtal angivna, särskilda ansvar för utförande till följd av nämndens beslut - eniga 

om att nämnden inte bör acceptera uppdrag om ledamot eller tjänstgörande 

ersättare som utsetts av Karlstads kommun motsätter sig det. 

 

2 ADMINISTRATION MM 

 

Kommunledningskontoret i Karlstads kommun ska ha ansvaret för 

beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och 

administrera den verksamhet som nämnden ansvarar för. 



 

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

Kommundirektörerna-och regiondirektören utgör nämndens beredningsgrupp. 

 

3 PERSONAL OCH ÄGANDERÄTT TILL EGENDOM 

 

Den verksamhet som ska bedrivas till följd av nämndens beslut ska företrädesvis 

utföras genom Karlstads kommuns försorg. För verksamhet som sålunda utförs i 

Karlstads kommuns  egen regi, ska Karlstads kommun vara huvudman samt ska 

kommunen äga till verksamheten hänförliga fastigheter, inventarier och annan lös 

egendom med undantag av licenser som tecknats av respektive part samt vara 

arbetsgivare för den personal som ianspråktas för verksamheten. Om verksamheten 

utförs av annan kommun eller av landstinget iRegion Värmland  gäller motsvarande 

bestämmelser om huvudmannaskap och äganderätt istället utföraren. 

 

4 FÖRSÄKRING 

 

Den samverkande part som har äganderätt till egendom som nyttjas för nämndens 

verksamhet ska se till att egendomen försäkras. 

 

5 KOSTNADSFÖRDELNING MM 

 

Varje samverkande part ansvarar själv för samtliga kostnader för sina respektive 

förtroendevalda i nämnden enligt respektive parts arvodesregler. 

 

I övrigt ska de samverkande parterna lämna ett årligt bidrag till nämndens 

verksamhet med belopp som motsvarar administrativa, allmänna eller övergripande 

kostnader som föranleds av nämndens verksamhet. Bidraget ska betalas av de 

samverkande parterna i lika delar och betalas i förskott baserat på nämndens budget. 

Betalning av bidraget ska ske i januari månad  varje år. Beloppet ska räknas upp 

årligen med användning av arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän, SNI-kod M. 

Basår för indexberäkningen är 2009 och jämförelsemånad är oktober. Årsbeloppet 

för respektive år baseras på indexuppräkning för oktober månad föregående år. 

 

Kostnader som är direkt hänförliga till särskilt uppdrag ska belasta de samverkande 

parter som lämnat uppdraget enligt den fördelningsnyckel som dessa parter 

kommer överens om.        Den principiella utgångspunkten för parternas 

fördelningsnyckel bör vara att kostnaderna fördelas mellan de samverkande 

parterna i proportion till vilken nytta de har av tjänsten. 

 

Bidrag för särskilda uppdrag ska betalas på det sätt som Karlstad och samverkande 

parter kommer överens om i varje enskilt fall. 

 

Uppkomna över- och underskott balanseras inom nämnden till efterföljande år. 

 



Nämnden har själv rätt att besluta om förändringar av betalningsperioder. 

 

6 INSYN I FÖRVALTNINGEN 

 

Samtliga samverkande parter har rätt till löpande insyn i förvaltning och 

redovisning som gäller nämndens verksamhet. Nämnden ska till respektive 

samverkande parts fullmäktige  rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 

den ekonomiska ställningen är med den periodicitet som gäller för Karlstads 

kommuns egna nämnder. 

 

7 MANDATPERIOD 

 

Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det år då allmänna 

val till kommun- och landstingsfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet 

ska dock upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens 

utgång. Avtalets första tjänstgöringsperiod är från och med den 1 januari 2022 till och 

med den 31 december 2022. [1 januari 2016 till och med den 31 december 2018]. 

 

8 SAMMANSÄTTNING M.M 

 

Nämnden ska bestå av 17 ledamöter och 1I7 ersättare eller, om antalet samverkande 

parter förändras, lika många ledamöter och ersättare som krävs för att motsvara antalet 

parter. Varje  samverkande part utser en ledamot och en ersättare. Bland nämndens 

ledamöter ska det utses en ordförande, förste vice ordförande och andre vice 

ordförande. 

 

Av kommunallagen följer att Karlstads kommun ska utse posterna som nämndens 

ordförande  och vice ordförande. Andre vice ordförande är den ledamot som 

representerar landstinget iRegion Värmland. 

 

De samverkande parterna är överens om att nämnden bör sammanträda vid minst fyra    

tillfällen per år. 

 

9 OMFÖRHANDLING 

 

Omförhandling av avtalet kan påkallas av samverkande part om förutsättningarna 

väsentligen har förändrats. 

 

10 TVISTER 

 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom 

förhandling mellan berörda samverkande parter. För det fall tvisten inte kan lösas 

därigenom, ska den avgöras av allmän domstol. 

 

 

 



11 AVTALETS GILTIGHET 

 

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2022 [[1 augusti 

2021] till och med den 31 december 2024], under  förutsättning att de samverkande parterna 

har godkänt avtalet genom beslut. 

 

Respektive parts styrelse, kommunstyrelsen för kommunernas räkning och 

landstingsstyrelsen  Regionstyrelsen  för landstingets Regionens räkning, äger rätt att 

besluta om samtliga ändringar och tillägg till detta avtal. 

 

Skriftlig uppsägning ska ske senast tolv månader före avtalstidens utgång och skickas 

till samtliga samverkande parter. Sker inte uppsägning förlängs avtalet med fyra år 

varje gång. 

 

Om uppsägning sker utträder den part som sagt upp avtalet. För övriga 

samverkande parter  fortlöper avtalet i oförändrat skick om ingen annan 

överenskommelse träffas. 

 

Efter tidpunkten för utträdet har en utträdande part inte längre rätt att dra nytta av den 

samverkan som sker genom nämnden. En utträdande part ersätts inte för eventuella 

förskottsbetalningar för nämndens verksamhet. Utträdande part är skyldig att ersätta 

Karlstads  kommun för eventuella kostnader till följd av uppdrag eller verksamhet som 

nämnden åtagit sig för partens räkning i tiden före utträdet. Ersättning ska utgå med 

det belopp som gäller utifrån uppdragets eller verksamhetens aktuella 

fördelningsnyckel. Avräkning ska ske för eventuell kostnadsreducering som kan 

uppstå till följd av att den utträdande parten upphör att samverka. 

 

 

 

 

 

Detta avtal har upprättats i 17 likalydande originalexemplar, varav de samverkande 

parterna har tagit var sitt. 

 

 

 



 

Postadress: Förvaltning/Kontor/Bolag, t ex 651 84 Karlstad  Besöksadress: w  karlstad.se 

Tel: 054-540 00 00  E-post: forvaltning/kontor/bolag@karlstad.se  Org.nr: 212000-1850  Bankgiro: 405-2213    
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Tjänsteskrivelse  2021-05-19 

Ann Otto Nemes, 054- 540 81 70 

ann.otto.nemes@karlstad.se 

 

 

Fullmäktige hos samtliga parter i 

för den gemensamma drifts - och 

servicenämnden 

 

 

Revidering av reglemente och samverkansavtal 

för gemensam drifts-och servicenämnden 
Dnr   Dpl  

 
Karlstads kommuns kommunledningskontors förslag till beslut hos 

samtliga parter i den gemensamma drifts-och servicenämnden.  

1. Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden i Karlstads 

kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022. 

2. Förslag till reviderat avtal för samverkan för drifts-och servicenämnden i 

Karlstads kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022. 

3. Förslag till en ökning av medlemsavgiften för respektive part med 10 000 

kronor till 76 500 kr godkänns och gäller från den 1 januari 2022. 

Medlemsavgiften räknas upp med årligt index enligt reglemente och avtal för 

samverkan.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Den gemensamma drifts-och servicenämndens reglemente och samverkansavtal 

har reviderats mot bakgrund av namnbyte för en av parterna samt att mindre 

justeringar har gjorts i syfte att säkra att nämnden kan åta sig uppdrag utifrån den 

samtid den agerar i. Mot bakgrund av detta behöver varje part i den gemensamma 

nämnden fatta beslut om nytt reglemente och samverkansavtal för nämnden. Beslut 

ska fattas av respektive parts fullmäktige. Den gemensamma drifts-och 

servicenämnden har fått information om föreslagna justeringar i reglemente och 

avtal för samverkan.  

 

Vidare föreslås att varje parts medlemsavgift/grundbelopp höjs med 10 000 kr. 

Reviderat reglemente, samverkansavtal och ny medlemsavgift, med en höjning av 

grundbelopp, gäller från den 1 januari 2022. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 maj 2021. 

https://karlstad.se/
mailto:forvaltning/kontor/bolag@karlstad.se
mailto:ann.otto.nemes@karlstad.se
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Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden den 19 maj 2021. 

Förslag till reviderat avtal om samverkan för gemensam drifts-och servicenämnden 

den 19 maj 2021.  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2009.  

 
Ärende 

2010 inrättades den gemensamma drifts-och servicenämnd. Syftet var att den 

mellankommunala samverkan, mellan länets 16 kommuner, som fanns skulle 

kunna utvecklas och fördjupas och att den behövde då formaliseras i någon form. 

Valet blev att inrätta en gemensam nämnd. Nämnden tillsattes i Karlstads kommun 

och ingår i dess organisation. I enlighet med intention med att den gemensamma 

nämnden bildades fokuserades samverkan initialt inom IT och då primärt på vad 

gäller IT-system för IT-samverkan. Nämndens ledstjärna har sedan den inrättades 

varit att ska skapa förutsättningar för samverkan mellan kommuner samt mellan 

kommuner och Regionen. 

 

Sedan 2016 är även Region Värmland, dåvarande Landstinget i Värmland, en 

ingående part. 

 

Via den gemensamma nämnden har en formaliserad samverkan kunnat genomföras 

vad gäller till exempel gemensam upphandling av klienter (datorer och surfplattor) 

och nätutrustning. Via nämndens försorg är de värmländska kommunerna en av de 

första regionerna i Sverige som samverkar kring en gemensam e-tjänsteplattform. 

Nyligen har implementering av ett gemensamt dokument-och 

ärendehanteringssystem genomförts. I samband med regionbildningsprocessen 

övertog nämnden avtal vad gäller biblioteksamverkan och gemensam 

gymnasieantagning från dåvarande kommunalförbundet Region Värmland i syfte 

att säkra att samverkan kunde fortskrida utan avbrott.  

 

Exempel på ovanstående samverkan har lett till:  

• en lägre kostnad för drift som sker gemensamt  

• ett effektivare utnyttjande av resurser genom samverkan  

• bidragit till en bättre och snabbare utveckling genom samverkan  

• gemensamma upphandlingar som resulterat i lägre kostnader     

   även om inte drift sker gemensamt 

 

Behov av nya arbetsformer och beredningsgrupp 

Hösten 2019 genomförde den gemensamma nämnden en strategidag i syfte att 

reflektera över de 10 år som nämnden funnits och föra dialog om nämndens roll, 

uppdrag och arbetsformer. Utifrån de uppdrag som nämnden åtagit sig under de 

senaste 10 åren går det att se att en förskjutning har skett. Initialt möjliggjorde 

nämnden den legala plattformen för IT-system för IT-samverkan men från och med 

år 2017 har fokuset mer riktats mot gemensamma avtal för IT-system för 

verksamhetssamverkan. I och med förändringen som skedde under 2017 och 2018 

är det inte längre enbart IT-chefsnätverket som är drivande och beredande utan 

flera av de strategiska verksamhetsspecifika länsövergripande chefsnätverken 

spelar en större roll vad gäller nämndens verksamhet. Denna utveckling är sig 
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naturlig eftersom den tekniska utvecklingen har accelererat vilket gör att den 

digitala utvecklingen blir alltmer verksamhetsnära.   

 

Vidare har en ny spelplan infunnit sig på den regionala nivån i samband med 

regionbildningsprocessen. Värmlandsrådet är nu etablerat och är det forumet där 

framför allt dialog förs om samverkansområden som är angelägna för länets 

utveckling. Detta innebär att det är viktigt för nämnden att säkra en bra 

överhörning till Värmlandsrådet.  

 

Ovanstående förskjutning ställer även andra krav på nämndens arbetsformer. Mot 

bakgrund av detta enades nämnden om på strategidagen att en tydligare ärendegång 

behövs samt att kommundirektörer och regiondirektör behöver vara beredande 

organ till nämnden. Ett första utkast till ärendegång finns framtagen och i denna 

framgår att kommundirektörerna och regiondirektör utgör beredningsgrupp till 

nämnden.  

 

Att tillskriva kommundirektörerna och regiondirektör rollen som beredande organ 

är viktigt ur aspekten att säkra att ärenden som lyfts till nämnden är förankrade hos 

samtliga samverkande parter.  

 

Revidering av reglemente och avtal för samverkan 

En översyn har gjorts av nämndens reglemente och avtal för samverkan. Detta 

arbete har till viss del genomförts med hjälp av extern juridisk rådgivning. Sedan 

nämnden bildades har en del rättspraxis tillkommit, lagrum reviderats och mot den 

bakgrunden har det varit bra att se över de styrande dokumenten.  

 

Vidare har reglementet och avtal för samverkan setts över utifrån att säkerställa att 

ny tillkomna samverkansbehov omfattas, det vill säga verksamhetshetsutveckling i 

en digital tid. Kommunledningskontoret kan konstatera att nuvarande reglemente 

och avtal för samverkan behöver genomgå mindre justeringar. Främst i form av 

mindre språkliga och redaktionella justeringar. 

 

En sådan given ändring är att Landstinget i Värmland har ersatt med Region 

Värmland. Detta som en konsekvens av regionbildningsprocessen. 

 

Vad gäller nämndens uppgifter som anges i såväl reglemente och avtal för 

samverkan har följande lagts till ”…, tjänster för systemstöd…,” detta i syfte att 

säkra att nämnden även kan ingå avtal som krävs för att systemstödet ska kunna ge 

nytta och rätt utväxling, så kallade kringtjänster för att uppnå måluppfyllelse med 

till exempel ett gemensamt digitaliseringsinitiativ. Ett sådant exempel är 

bibliotekssamverkan. I syfte att kunna erbjuda möjligheten att låna böcker oavsett 

var man bor i Värmland förutsätter detta dels ett gemensamt systemstöd, dels 

gemensam upphandling av transporter.  

 

För att bättra harmonisera nämndens uppgifter i en digital tid har ordet IT-området 

bytts ut mot digitaliseringsområdet i nämndens uppräkning av uppgifter.  
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Trots att såväl rättspraxis som lagrum har tillkommit och utvecklats sedan 

nämnden inrättades föranleder inte detta behov av mer genomgripande revideringar 

av reglemente och avtal för samverkan. Varje enskilt uppdrag som nämnden åtar 

sig måste värderas utifrån sina förutsättningar och därefter görs vägval och 

ställningstagande. Vägval och ställningstagande som baseras på gemensam nytta 

och juridiska aspekter. Ställningstagande som inte kan regleras via ett reglemente 

eller avtal för samverkan utan värderas av de samverkande parterna i varje enskilt 

fall.  

 

Under pågående pandemi har Karlstads kommuns fullmäktige fattat beslut att 

samtliga nämnder kan genomföra sina möten på distans. Att möjliggöra deltagande 

på distans även efter pandemin för den gemensamma drifts-och servicenämnden 

känns angeläget. Därför har det skrivits in i reglementet att ledamot eller ersättare 

kan vid särskilda skäl delta på nämndens sammanträde på distans.  

 

Av 6 kap. 24 § kommunallagen (KL) följer att nämndens ledamöter får delta i 

sammanträden på distans. Deltagande ska då ske på det sätt som stagas i 5 kap. 16 

§ KL, nämligen att deltagandet ska ske genom bild- och ljudöverföring i realtid 

samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på 

lika villkor. Kommunledningskontoret bedömer att tekniken som använts för 

deltagande på möten under distans med anledning av Covid-19-pandemin är 

tillförlitlig och möter de krav som lagen uppställer.  

 

Vad gäller ”särskilda skäl” ska följande nämnas. När möjligheten att närvara på 

distans infördes togs ett cirkulär fram av Sveriges Kommuner och Regioner i vilket 

de förslog att skrivelsen om ”särskilda skäl” skulle finnas med. Detta är en 

markering till utvisande av att distansnärvaro är ett komplement till sammanträden 

med fysisk närvaro. Föra att ”särskilda skäl” ska anses föreligga fordras emellertid 

inte att något plötsligt inträffat. Det kan handla om att en ledamot på grund av 

långa avstånd, funktionsnedsättning eller problem med barntillsyn har svårigheter 

att inställa sig till mötet. Sådana skäl ska enligt kommunledningskontoret medför 

att ledamot som så önskar ska få delta på distans.    

 

Ledamot som önskar delta på distans bör anmäla detta till ordföranden senast tre  

dagar före sammanträdet. Detta anser dock kommunledningskontoret inte behöver 

komma till uttryck i reglementet utan att nämnden själv tar fram riktlinjer. 

 

Nämndens finansiering 

För att nämnden ska kunna ha en fungerande administration, genomföra 

samordning av avtal och ikläda sig ett processledande ansvar, i de fall behov finns, 

betalar varje part en medlemsavgift till nämnden. Vid nämndens bildande var 

medlemsavgiften 55 000 kr/år och part. Årsbeloppet för respektive part räknas 

årligen upp via arbetskostnadsindex. 2021 uppgår medlemsavgiften för respektive 

part till 66 500 kr. Det innebär att medlemsavgiften för att driva nämndens 

verksamhet uppgår till 1 131 300 kr år 2021. Medlemsavgiften ska täcka 

personalkostnader för en koordinator av nämnden, ekonomikompetens och 

nämndadministration samt dataskyddsombud. Nämnden har kunnat genomföra sin 
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verksamhet utifrån givna budgetramar men i syfte att säkra att nämnden kan ta in 

externt konsultationsstöd vid behov eller tillföra ytterligare personella resurser för 

att öka framdriften i samverkansfråga finns inte utrymme utan då krävs det att 

beslut sker hos respektive part för att tillföra nämnden medel för ett sådant 

uppdrag. Kommunledningskontoret ser att det finns skäl att göra nämnden mer 

snabbfotad och ser därför ett behov av att öka parternas medlemsavgift till 

nämnden. Föreslaget är att vid ingången av 2022 att respektive parts medlemsavgift 

höjs med 10 000 kr och att i samband med att ny budget antas för nämnden för 

2022 så är medlemsavgiften 76 500 kr per part samt den årligen indexuppräkningen 

som anges i avtal för samverkan. Höjningen av grundbeloppet för medlemsavgiften 

om 10 000 kr är bestående tills parternas enas om något annat.  

 

Denna höjning, av den årliga medlemsavgiften, avser att säkra en bra funktionalitet 

av nämndens arbete. Medlemsavgiften täcker inte utredningskostnader hos en 

enskild part som vill utreda en fråga innan den lämnas till nämnden. Sådana 

utredningskostnader får de deltagande parterna stå själva för. Som tidigare 

kommer, att om det med anledning av ett specifikt uppdrag därutöver uppstår 

arbete eller kostnader för nämnden ska motsvarande resurser tillföras nämnden från 

de parter som samverkar i uppdraget.   

 

Till denna tjänsteskrivelse bifogas kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Inrättande av gemensam drifts-och servicenämnd daterad den 5 oktober 2009. 

Tjänsteskrivelsen ger en bra bakgrund och förståelse för nämndens tillkomst samt 

uppgifter.  

 

Under processen gång, vad gäller, för framtagande av reviderat reglemente, avtal 

för samverkan samt förändrad medlemsavgift har dialog förts med 

kommundirektörs-och regiondirektörsnätverket.  

 

 

 

Ulf Nyqvist Ann Otto Nemes 

kommundirektör utvecklingsdirektör 

 

 

 
Beslutet skickas till 

Samtliga parter i den gemensamma drifts-och servicenämnden 
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