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KOMMUN Datum

2020-11-20

Kallelse
Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. 
Ersättarna underrättas om sammanträdet.

Tid: 2020-11-26, kl. 18:00

Plats: Sammanträdet kommer att ske digitalt

Program 
Tid Programpunkt Lokal 

17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 

17:00 Gruppmöte Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna.

17:00 Gruppmöte Sverigedemokraterna. 

17:00 Gruppmöte Storforsdemokraterna. 

18:00 Allmänhetens frågestund. 

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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Ärenden Dnr Paragra
f

1 Mötets öppnande

2 Upprop

3 Val av protokollsjusterare 
samt bestämmande av 
justeringens tid och plats

4 Meddelanden KS/2020:236, 
KS/2020:231, 
KS/2020:377

5 Redovisning av ej 
färdigberedda motioner och 
medborgarförslag

6 Motion större mötes lokal 
för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktiges 
sammanträden i Storfors 
kommun

KS/2020:493

7  Motion från 
Kristdemokraterna i 
Storfors angående FRG

KS/2020:525

8 Rapportering ej verkställda 
beslut/avbrott i 
verkställighet Q2

KS/2020:526

9 Hemställan om 
entledigande av ledamot i 
Fullmäktige 
socialdemokraterna

KS/2020:527

10 Hemställan av entlidigande 
av ersättare i Fullmäktige 
Storforsdemokraterna

KS/2020:449
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2020-11-20

Ärenden Dnr Paragra
f

11 Rapport gällande avslutat 
LONA - Projekt. 
Järnsjöleden.  
Föredragande 
Kommunikationschef Eva 
Wiklund och 
Näringslivsutvecklare/Folk
hälsosamordnare Kristina 
Karlsson

Kommunikationschef
Eva Wiklund 

Näringslivsutvecklare/
Folkhälsosamordnare
Kristina Karlsson

12 Rapport näringslivsklimat KS/2020:460 Näringslivsutvecklare
Kristina Karlsson

Chef Svenskt Näringsliv
Värmland
Anna Hedlund

13 Information Hot och våld 
mot förtroendevalda

Säkerhetssamordnare
Michael Björklund

14 Information om 
Larmcentral som sköter 
vårt brandlarm, 
trygghetslarm och 
Inbrottslarm

Säkerhetssamordnare
Michael Björklund

15 Avgifter trygghetslarm 
2021

KS/2020:386 Enhetschef hemtjänst
Eva Turunen

16 Avfallstaxa 2021 KS/2020:435 Miljösamordnare
Karlskoga kommun
Jasmine Delin

Miljösamordnare
Karlskoga kommun
Andreas Eriksson

17 Uppföljning Solforsens 
korttidsboende för kvinnor 
och barn med skyydsbehov

KS/2020:412 Enhetschef funktionsstöd
Minna Rudnick
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2020-11-20

Ärenden Dnr Paragra
f

18 Deltagande vid distans vid 
adminstrativa nämndens 
sammanträde

KS/2020:365

19 Partistöd 2020 KS/2020:309, 
KS/2020:312

20 Återbetalning av förlagslån 
och inbetalning av 
kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk 
förening

KS/2020:416 Ekonomichef
Annette Olsson

21 Delårsapport Storfors 
kommun - Tertialrapport 2 
2020

KS/2020:482 Ekonomichef
Annette Olsson

22 Budget 2021 KS/2020:192 Ekonomichef
Annette Olsson

23 Plan 2022-2023 KS/2020:192 Ekonomichef
Annette Olsson

24 Skattesats 2021 KS/2020:399 Ekonomichef
Annette Olsson

25 Mål för Storfors kommun KS/2020:462

26 Inriktning SMI KS/2020:463, 
KS/2020:483

Kommunchef
Mats Öman

27 Fyllnadsval av ersättare (C) 
till Folkhälsorådet, efter 
Birgitta Hagström (C).
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28 Fyllnadsval: Ordinarie 
ledamot (C) i 
Kommunfullmäktiges 
Valberedning 2020-2022, 
efter Birgitta Hagström (C)

29 Fyllnadsval: Ersättare till 
Kommunfullmäktiges 
valberedning (StDe) efter 
Karl-Siverth Walldén
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Nämnden i korthet 

Avvikelse 2020 

Avvikelse efter augusti: 2,7 mnkr 

Prognos för helåret: 1 mnkr 

Ansvarsområden 

Den 1 juni 2020 bildades Tillväxt- och tillsynsförvaltningen. Nämnden handlägger frågor enligt 

nedanstående förteckning i Karlskoga och Storfors kommuner. 

 Livsmedel: Kontroll av livsmedelsverksamheter och handläggning av nya 

livsmedelsverksamheter enligt livsmedelslagen. Under 2020 även trängseltillsyn på 

serveringsställen. 

 Miljö- och hälsoskydd: Prövning och kontroll enligt miljöbalkens regler på bland annat skolor, 

förskolor, hygieniska- och miljöfarliga verksamheter. 

 Alkohol och folköl: Tillsyn och handläggning av serveringstillstånd samt folkölsförsäljning. 

 Receptfria läkemedel: Tillsyn över försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln. 

 Tobak: Prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter. 

 Bygglov: Bygglov-, anmälningsärenden, tillsyn, med mera i enlighet med plan- och 

bygglagen. 

 Bostadsanpassningsbidrag: Handläggning av bidrag för medborgare i behov av anpassningar i 

hemmet vid funktionsnedsättningar. 

 Parkerings- samt transporttillstånd: Dispenser samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

samt flytt av fordon och skrotbilar. 

 

Ansvarig ordförande 

Linda Brunzell (M) 

Ansvarig förvaltningschef 

Trond Reimers 
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Sammanfattning 

Våren 2020 har varit en händelserik tid på många sätt. I mars infördes restriktioner kring Covid-19 

som innebar ökat distansarbete samt växelarbete för att på så sätt minska smittspridning bland 

personalen. Andelen digitala möten har ökat och flera nya arbetssätt har införts. Nämndens 

tillsynsansvar har utökats med trängseltillsyn på restauranger och serveringsställen. 

I mars infördes besöksförbud på vård- och omsorgsboenden vilket har påverkat den planerade 

livsmedel- och hälsoskyddstillsynen. Förvaltningen har under våren prioriterat tillsynen utifrån risker 

och genomfört den tillsyn där risk för smitta av personer i riskgrupp varit liten. 

Antalet bygglovsansökningar har ökat med ca 40 ansökningar jämfört med tidigare år. De vanligaste 

ansökningarna gäller tillbyggnad av enbostadshus/fritidshus samt nybyggnad av 

komplementbyggnader. Vid större byggprojekt så är nybyggnad av enbostadshus de vanligaste, men 

även nybyggnation av flerbostadshus och olika företagslokaler förekommer. Antalet frågor från 

privatpersoner och behovet av rådgivning har ökat under våren. Den höga belastningen har gjort att 

handläggningstiden för bygglovsansökningar har ökat men fortfarande klarar vi att hålla 

handläggningstiden inom 10 veckor. 

Antalet inkommande ansökningar om bostadsanpassningsbidrag har under våren minskat i Karlskoga, 

samtidigt som det i Storfors kommun ökat. Flera av de ansökningar som inkommit har varit av 

större/kostnadskrävande åtgärder, tillexempel ombyggnad, skapande av större hygienutrymme och 

installation av hiss. 

Den 1 juni bildades Tillväxt- och tillsynsförvaltningen i syfte att stärka nämndens oberoende ställning 

i kommunen. I samband med förändringen bytte även Myndighetsnämnden namn till Tillväxt- och 

tillsynsnämnden. Nämnden har samma ansvarsområden som tidigare men har från och med detta 

datum även ansvar för personalen. 

Det har skett en del personalförändringar under våren. En pensionsavgång, en föräldraledighet samt 

två uppsägningar har lett till rekrytering av tre nya miljöinspektörer, varav den ena med fokus på 

serveringstillstånd och tobak. Avslutande av tjänster och introduktion av nyanställda har påverkat den 

planerade tillsynen då effektiviteten under en period minskat, vilket även kan utläsas av det löpande 

NKIresultatet för 2020. 

Flera av nämndens indikatorer mäter nöjd kundindex (NKI) via servicemätningen Insikt, som från och 

med 2020 genomförs i både Karlskoga och Storfors och mäter både mot företag och privatpersoner. 

Under våren tog Sveriges kommuner och regioner (SKR) beslutet att inte skicka ut några enkäter för 

mätning av NKI på grund av Covid-19. De första enkäterna för 2020 skickades i mitten på maj vilket 

påverkat det löpande resultatet för 2020. 
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Verksamhet 

Måluppfyllelse 

 

Teckenförklaringar 
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Vision Karlskoga 

Fullmäktigemål 1. En god start 

Karlskoga minskar barngrupperna i förskolan och välkomnar privata initiativ. Hundra procent av 

barnen i Karlskoga ska ha godkända kunskaper i svenska och matematik när man lämnar lågstadiet. 

Alla elever som går ut grundskolan ska vara behöriga till gymnasiestudier. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Nämndmål och indikatorer för fullmäktigemål 1 saknas 

Fullmäktigemål 2. Ett gott liv 

Alla i Karlskoga som kan, ska arbeta eller studera utifrån sina egna förutsättningar. Vägen till ett gott 

liv börjar med en egen inkomst. Den psykiska ohälsan ska minska. Boende ska präglas av trygghet, 

attraktivitet och vara utan segregation. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen avser Tillväxt- och tillsynsnämndens sammanfattade bidrag till fullmäktigemål 2. 

Utfallet av de indikatorer som kan redovisas vid delåret tyder på att vi kan förvänta oss hög grad av 

måluppfyllelse vid årsskiftet 2020-2021. 

 

Nämndmål 2.1 Privatpersoner är nöjda med bemötandet från myndighetsnämnden 

Myndighetsnämnden är tillgänglig under kontorstid och kontakten med myndigheten är smidig och 

enkel. Myndighetsnämnden har en positiv attityd och information kommuniceras tydligt och 

lättförståeligt. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen sammanfattar resultatet av samtliga indikatorer under nämndmål 2.1. Utfall för flera 

indikatorer saknas vid delåret och bedömningen baseras därmed på de utfall som finns redovisade. Då 

mätning av privatpersoners nöjdhet är ny för 2020 krävs minst 7 enkätsvar för att få ett utfall, vilket vi 

räknar med att ha vid helåret. Dock är de utfall som redovisas vid delåret positiva och det finns stora 

chanser att vi kan nå målnivån redan till årsskiftet 2020-2021. 
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Indikator Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Bemötande 

privatperson NKI 

Bygglov, 

Karlskoga 

- - 75 80   

Bemötande 

privatperson NKI 

Bygglov, Storfors 

- - - 80   

Kommentar: 

Indikatorerna mäts i serviceundersökningen Insikt som från och med 2020 även innefattar privatpersoner. 

Indikatorn ger ett index som beskriver kundens upplevelser av handläggares attityd och engagemang i kontakt 

med bygglov. Utfallet för 2020 redovisar de enkätsvar som inkommit för delåret. Resultatet är preliminärt men 

visar att privatpersoner i Karlskoga upplever att vi har ett gott bemötande och är engagerade vid ansökan om 

bygglov. För att få ett resultat i mätningen krävs minst 7 enkätsvar, vilket saknas för Storfors kommun. Då 

resultat för tidigare år saknas, finns ej tillräckligt med underlag för att visa en trend. 

 

Bemötande 

privatperson NKI 

Miljö, Karlskoga 

- - - 80   

Bemötande 

privatperson NKI 

Miljö, Storfors 

- - - 80   

Kommentar: 

Indikatorerna mäts i serviceundersökningen Insikt som från och med 2020 även innefattar privatpersoner. 

Indikatorn ger ett index som beskriver kundens upplevelser av handläggares attityd och engagemang i kontakt 

med miljökontoret. För att få ett resultat i mätningen krävs minst 7 enkätsvar, vilket saknas för både Karlskoga 

och Storfors kommun. Då resultat för tidigare år saknas, finns ej tillräckligt med underlag för att visa en trend. 

 

Andel sökande 

som upplever ett 

gott bemötande 

vid ansökan om 

bostadsanpassning 

- - 100% 100%   

Kommentar: 

Indikatorn mäts via enkät som från och med januari 2020 skickas ut tillsammans med beslut om 

bostadsanpassning. Resultatet för 2020 är baserat på 40 enkätsvar som inkommit under 2020. Svaren visar att 

samtliga kunder som ansöker om bostadsanpassningsbidrag upplever ett gott bemötande i kontakt med 

handläggare. 

 

 

 

 



  7 

Andel sökande 

som upplever ett 

gott bemötande 

vid ansökan om 

parkeringstillstånd 

- 90% 75% 100%   

Kommentar: 

Indikatorn mäts via enkät som skickas ut i samband med beslut om parkeringstillstånd. Resultatet är baserat på 

28 enkätsvar som inkommit under 2020. Värt att notera är att 25 % av de tillfrågade har svarat att de är ”varken 

nöjd eller missnöjd” med bemötandet. Bedömningen av resultatet blir därmed röd trots att 0 % svarat att de är 

missnöjda med bemötandet från handläggaren. Under våren har enkäten för parkeringstillstånd omformulerats 

och kommer fortsättningsvis att innehålla fyra svarsalternativ där ”Vet ej/ Ingen uppfattning” kommer att finnas 

med i de fall som sökanden inte vill ta ställning i frågan. Den nya omformulerade enkäten kommer att börja 

användas under hösten, och vi räknar därför med ett tydligare utfall vid årsskiftet. 

 

Fullmäktigemål 3. Ett gott näringslivsklimat 

Karlskoga ska rankas bland de 100 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs kommunranking. 

Företagare och företagsamma personer skapar tillväxt och ska bemötas med smidighet och respekt. 

Tillväxten säkrar framtida välfärd i Karlskoga kommun. Större frihet för alternativa driftsformer i 

kommunen. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen avser Tillväxt- och tillsynsnämndens sammanfattade bidrag till fullmäktigemål 3. Målet 

bedöms som delvis uppfyllt då flera indikatorer tyder på att näringslivet är fortsatt nöjda med 

bemötandet från Tillväxt- och tillsynsnämnden. Placering i årets kommunranking kommer att vara 

avgörande för graden av måluppfyllelse vid helåret. 

 

Nämndmål 3.1 Näringslivet är nöjda med bemötandet från myndighetsnämnden 

Myndighetsnämnden arbetar för en god dialog med näringslivet och bidrar till ett gott 

näringslivsklimat genom positiv attityd och engagemang i samtliga ärenden. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen sammanfattar resultatet av samtliga indikatorer under nämndmål 3.1. De utfall som 

finns redovisade för delåret visar att företagare upplever att vi har ett gott bemötande. I vår bedömning 

utgår vi ifrån att vi bemöter företagare på samma sätt i Storfors och Karlskoga samt att vi bemöter 

företagare på samma sätt nu som 2019. Därmed bedömer vi måluppfyllelsen som helt uppfylld. 
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Indikator Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Bemötande 

NKI 

Bygglov 

Karlskoga 

69 85 - 80   

Bemötande 

NKI 

Bygglov 

Storfors 

- - - 80   

Kommentar: 

Indikatorerna mäts i serviceundersökningen Insikt. Indikatorn ger ett index som beskriver företagares 

upplevelser av handläggares attityd och engagemang i kontakt med bygglov. För att få ett resultat i mätningen 

krävs minst 7 enkätsvar, vilket saknas vid delåret för både Karlskoga och Storfors kommun. 

 

Bemötande 

NKI Miljö 

Karlskoga 

81 80 76 80   

Bemötande 

NKI Miljö 

Storfors 

- - - 80   

Kommentar: 

Indikatorerna mäts i serviceundersökningen Insikt. Indikatorn ger ett index som beskriver företagares 

upplevelser av handläggares attityd och engagemang i kontakt med miljöinspektör. 

Utfallet för 2020 redovisar de enkätsvar som inkommit för delåret. Det preliminära resultatet tyder på ett fortsatt 

gott bemötande trots att utfallen sjunkit något under målnivån. Utfall från Storfors kommun saknas då färre än 7 

enkätsvar har inkommit. 

 

Bemötande 

NKI 

Livsmedel 

Karlskoga 

76 87 90 80   

Bemötande 

NKI 

Livsmedel 

Storfors 

- - - 80   

Kommentar: 

Indikatorerna mäts i serviceundersökningen Insikt. Indikatorn ger ett index som beskriver företagares 

upplevelser av handläggares attityd och engagemang i kontakt med livsmedelsinspektör. Det preliminära 

resultatet för Karlskoga kommun tyder på ett fortsatt gott bemötande vid livsmedelskontrollen. Utfall från 

Storfors kommun saknas då färre än 7 enkätsvar har inkommit. 
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Bemötande 

NKI 

Servering 

Karlskoga 

89 94 - 80   

Bemötande 

NKI 

Servering 

Storfors 

- - - 80   

Kommentar: 

Indikatorerna mäts i serviceundersökningen Insikt. Indikatorn ger ett index som beskriver företagares 

upplevelser av handläggares attityd och engagemang i kontakt med alkoholhandläggare. För att få ett resultat i 

mätningen krävs minst 7 enkätsvar, vilket saknas vid delåret för både Karlskoga och Storfors kommun. 

 

Nämndmål 3.2 Myndighetsnämnden placerar sig i topp 30 av kommuner i Svenskt 

näringslivs kommunranking när det gäller delfaktorerna ”tillämpning av lagar och 

regler” och ”service till företagen”. 

Myndighetsnämndens personal är serviceinriktade och kommunens företagare upplever ett 

professionellt bemötande vid all kontakt med myndigheten. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen sammanfattar resultatet av samtliga indikatorer under nämndmål 3.2. Bedömningen är 

baserad på 2019års resultat där vi ligger långt ifrån vår målnivå. Resultatet tyder på att vi behöver 

arbeta vidare med utveckling och kvalitetsarbete för att ha en chans att nå målet för 

mandatperioden. Då resultatet av rankingen presenteras under hösten, kommer utfall och bedömning 

att redovisas i årsrapporten. 

 

Indikator Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Placering 

Karlskoga 

delfaktor 

"tillämpning 

av lagar och 

regler" 

118 154 - 30   

Placering 

Storfors 

delfaktor 

"tillämpning 

av lagar och 

regler" 

69 89 - 30   
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Kommentar: 

Delfaktorn beskriver hur företagarna upplever kommunens tillämpning av lagar och regler. Tillämpningen 

handlar om företagares upplevelse av effektivitet i ärendehantering, engagemang i enskilda ärenden, samt hur 

kommunen informerar om möjligheter till överklagan av beslut. Indikatorn är således inget mått på hur lagar och 

regler tillämpas. Svenskt näringsliv presenterar rankingen av företagsklimatet i landets kommuner i slutet på 

september. Kommunrankingen för 2020 presenteras vid årsredovisningen 2020. 

 

Placering 

Karlskoga 

delfaktor 

"service till 

företagen" 

112 204 - 30   

Placering 

Storfors 

delfaktor 

"service till 

företagen" 

39 56 - 30   

Kommentar: 

Delfaktorn handlar framför allt om bemötande och handläggningstider. Kommunens myndighetsutövning anses 

därför avgörande för resultatet av delfaktorn. Svenskt näringsliv presenterar rankingen av företagsklimatet i 

landets kommuner i slutet på september. Kommunrankingen för 2020 presenteras vid årsredovisningen 2020. 

Formulering av indikatorerna bör ses över då delfaktorn i kommunrankingen formulerats om till ”service och 

bemötande”. Beskrivningen av delfaktorn är dock densamma som tidigare. 

Fullmäktigemål 4. Ett gott miljöarbete 

Karlskoga utvecklas utan att äventyra kommande generationers möjligheter att leva i en god miljö. 

Prioriterat är att klimatsäkra upphandling, bostäder och energi. Den framtida vattenkvaliteten ska 

säkerställas. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Nämndmål och indikatorer för fullmäktigemål 4 saknas 

Fullmäktigemål 5. Ett gott åldrande 

I Karlskoga har de äldre ett aktivt och innehållsrikt liv utifrån sina egna önskemål. Den oönskade 

ensamheten ska minska och tryggheten ska öka. Valfrihet när det gäller boende och tjänster. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Nämndmål och indikatorer för fullmäktigemål 5 saknas 
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Grunduppdrag 

Nämndens grunduppdrag 

I Myndighetsnämndens grunduppdrag ansvarar nämnden för den prövning, tillsyn och kontroll samt 

rådgivning som har utgångspunkt i de lagstiftningsområden som nämnden ansvarar för. Nämndmål 

under grunduppdraget är oberoende av de fullmäktigemål som beslutats i kommunen. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen sammanfattar resultatet av samtliga indikatorer under grunduppdraget. Bedömningen är 

en kombination av det preliminära utfallet för året tillsammans med resultatet för 2019. Trots 

personalförändringar samt en ökning av inkommande anmälningar/ansökningar räknar vi med att 

kunna effektivisera arbetet under hösten, och därmed kunna presentera hög grad av måluppfyllelse vid 

mandatperiodens slut. 

Nämndmål: Myndighetsnämnden bedriver en effektiv myndighetsutövning 

Myndighetsnämnen har väl formulerade arbetsrutiner som säkerställer att handläggning utförs snabbt, 

enkelt och kostnadseffektivt utan att rättsäkerheten eftersätts. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen sammanfattar resultatet av samtliga indikatorer under grunduppdragets nämndmål. 

Bedömningen är att vårt utfall för 2019 kommer att kunna upprätthållas, samt inom vissa områden 

förbättras ytterligare. Under hösten planerar vi att lägga stort fokus på att revidera 

handläggningsrutiner och komplettera med nya för att öka effektiviteten på avdelningen, samt minska 

sårbarheten vid sjukskrivning och semester. Vi räknar med att redan vid helåret kunna se positiva 

effekter av arbetet. 

Indikator Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Effektivitet NKI 

Bygglov 

Karlskoga 

53 73 - 80   

Effektivitet NKI 

Bygglov Storfors 

- - - 80   

Kommentar: 

Indikatorerna mäts i serviceundersökningen Insikt. Indikatorn ger ett index som innefattar upplevelsen av 

handläggningstider och rutiner för bygglov vid kontakt med Bygg- och miljökontoret. Indikatorn inkluderar 

upplevelsen från både privatpersoner och företag. För att få ett resultat i mätningen krävs minst 7 enkätsvar, 

vilket saknas vid delåret för både Karlskoga och Storfors kommun. 
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Effektivitet NKI 

Miljö Karlskoga 

71 76 58 80   

Effektivitet NKI 

Miljö Storfors 

- - - 80   

Kommentar: 

Indikatorerna mäts i serviceundersökningen Insikt. Indikatorn ger ett index som innefattar upplevelsen av 

handläggningstider och rutiner vid kontakt med miljö. Indikatorn inkluderar upplevelsen från både 

privatpersoner och företag. 

Under våren har personalförändring skett inom miljöskydd, i samband med uppsägning samt föräldraledighet. 

Två nya miljöinspektörer har introducerats vilket är en trolig orsak till utfallet för delåret. Under hösten kommer 

vi att arbeta vidare med utvecklingsarbete kring rutiner och handläggarstöd för att minska risken för ökade 

handläggningstider och svarstider vid nyanställning, och semesterperioder. 

 

Effektivitet NKI 

Livsmedel 

Karlskoga 

76 83 82 80   

Effektivitet NKI 

Livsmedel 

Storfors 

- - - 80   

Kommentar: 

Indikatorerna mäts i serviceundersökningen Insikt. Indikatorn ger ett index som innefattar upplevelsen av 

handläggningstider och rutiner vid livsmedelsärenden. Indikatorn mäter endast upplevelsen från företag, då 

andelen kontakter med privatpersoner är låg. 

Resultatet för delåret visar på fortsatt hög effektivitet på livsmedelsärenden. Dessa ärenden är generellt mindre 

komplexa än miljö- och bygglovsärenden, vilket gör det lättare att hålla en stabil nivå. Det finns även tydliga 

riktlinjer från Livsmedelsverket om hur handläggningen ska gå till vilket underlättar vid semesterperioder och 

personalomsättningar. Resultat för Storfors kommun saknas då förre än 7 enkäter besvarats vid delåret. 

 

Effektivitet NKI 

Servering, 

Karlskoga 

90 88 - 80   

Effektivitet NKI 

Servering, 

Storfors 

- - - 80   

Kommentar: 

Indikatorerna mäts i serviceundersökningen Insikt. Indikatorn ger ett index som innefattar upplevelsen av 

handläggningstider och rutiner vid serveringsärenden. Indikatorn mäter endast upplevelsen från företag, då 

andelen kontakter med privatpersoner är låg. 

För att få ett resultat i mätningen krävs minst 7 enkätsvar, vilket saknas vid delåret för både Karlskoga och 

Storfors kommun. Effektiviteten för servering har länge visat höga positiva resultat. Ny handläggare tog över 

dessa ärenden under sommaren och om effektiviteten i dessa ärenden har påverkats kommer att visas på siffrorna 

för helåret 
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Handläggningstid 

(median) från när 

ansökan 

betraktas som 

fullständig till 

beslut för 

bygglov för 

nybyggnad av 

en- och 

tvåbostadshus, 

antal dagar 

16 - - 6   

Kommentar: 

Indikatorn redovisar föregående års handläggningstider för bygglov för nybyggnad av en- eller tvåbostadshus. 

Resultatet för föregående år rapporteras till Kolada i oktober. Resultatet för 2019 kommer att presenteras i 

årsredovisningen 2020. 

 

Handläggningstid 

värmepump 

- - 4 10   

Kommentar: 

Handläggningstiden innefattar tiden före eventuell komplettering, samt tiden mellan ärendet är komplett fram 

tills beslutet har expedierats. 

Rutin för handläggning av värmepumpar reviderades under 2019 och målnivån höjdes från 5 dagar till 10 dagar. 

Rutin för beräkning av handläggningstid har tydliggjorts och vi klarar i de flesta fall att hålla handläggningstiden 

inom 10 arbetsdagar. Utmaningen har varit under semesterperioden då handläggningstiden för värmepumpar ej 

kunnat hållas inom målnivån. 
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Ekonomi 

Driftredovisning 

  
Utfall Jan - 

Aug 2020 

Budget Jan - 

Aug 2020 
Budget 2020 

Prognos 8 

2020 
Avvikelse 

Tillväxt– och tillsynsnämnden 1 891 3 447 5 170 4 170 -1 000 

Sektion Bygglov 324 367 551 551 0 

Sektion Bostadsanpassning 1 774 2 256 3 384 3 384 0 

Sektion Tillsyn -1 264 -637 -955 -955 0 

Trafik 231 230 345 345 0 

Summa Tillväxt- och tillsynsnämnd 2 956 5 663 8 495 7 495 -1 000 

 

Tillväxt- och tillsynsnämnden redovisar ett överskott om 2,7 mnkr vid utgången av augusti månad. Det 

goda resultatet beror på att samtliga sektioner går med plus i förhållande till budget med undantag för 

trafikavdelningen som följer budget. 

Den totala budgeten har justerats från 8 421 tkr till 8 495 tkr. Förändringen beror på minskad kostnad 

för förvaltningschef i samband med att Tillväxt- och tillsynsförvaltningen bildades samt avskrivningar. 

Sektionerna bygglov och tillsyn visar på ett bättre än budget vilket beror på låga personalkostnader.  

 

71 - Sektion Bygglov (tkr) 
Utfall Jan - 

Aug 2020 

Budget Jan - 

Aug 2020 
Utfall jfr årsbudget (%) 

Intäkter -1 568 -1 844 57,00% 

Personalkostnader 1 880 2 204 57,00% 

Övriga verksamhetskostnader 12 7 59,00% 

Nettokostnad 324 367 59,00% 

 

 

 

 

 

 



  15 

73 - Sektion Tillsyn (tkr) Utfall Jan 

- Aug 

2020 

Budget Jan 

- Aug 2020 

Utfall jfr årsbudget (%) 

Intäkter -3 802 -3 715 68,0% 

Personalkostnader 2 442 3 018 54,0% 

Övriga verksamhetskostnader 96 61 105% 

Nettokostnad -1 264 -636 132% 

 

Bostadsanpassning 

Bostadsanpassning 

(tkr) 

Jan-Aug 2020 Årsbudget % Prognos 

Karlskoga 1 245 2 250 55,33% 2 250 

Storfors 105 450 23,33% 450 

 1 350 2 700 33,0% 2 700 

Kostnaderna för sektionen bostadsanpassning ligger fortsatt under budget. Bostadsanpassningen för 

Karlskoga har fått in ärenden som prognostiseras kosta runt 1 000 tkr men det är osäkert om samtliga 

ärenden kommer hinnas med i år. Storfors har pågående ärenden för omkring 100 tkr. Om det inte 

inkommer ärenden av större karaktär och därmed höga kostnader bör budget hållas men det är mycket 

svårt att prognostisera. 

Löneutfall 

Kontostruktur grupperad: Personalkostnader     

 Utfall Jan - 

Aug 2020  

Budget Jan - 

Aug  2020  

Återstår Jan – 

Aug  2020  

Budget 2020  % av 

Årsbudget 

Nämnd 1 660 1 455 523 2 183  76,00% 

Sektion Bygglov 1 880 2 204 1 426 3 306 57,00% 

Sektion 

Bostadsanpassning 

423 456 261 684 62,00% 

Sektion Tillsyn 2 442 3 018 2 085 4 527 54,00% 

Trafik 

Myndighetsnämnden 

231 230 114 345 67,00% 

Summa 

Myndighetsnämnd 

6 636 7 363 4 409 11 045 60,00% 

De flesta sektioner redovisar lägre personalkostnader i jämförelse med budget men sektion trafik följer 

budget. Sektion nämnd ligger över vilket beror på årets löneökningar som ännu inte justerats i budget. 

Anledningen till den låga kostnaden förklaras med att det finns vakanser inom nämnden.  
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Uppföljning av treårsbudget 

Redovisning (tkr) Ingående balans 

2020 

Prognos 2020 Prognos 2020-2022 

Resultat i förhållande till 

budget 

0 1 000 0 

 

Prognosen sätts till ett överskott om 1 mnkr förutsatt att personalkostnaderna fotsätter vara låga 

resterande del av året. År 2020-2022 uppskattas prognosen återgå till 0 när vakanta tjänster tillsatts. 

Investeringskostnader 

Investeringar (tkr) Utfall 

jan-aug 

2020 

Prognos 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Varav överförs till nästa år 

 50 500 500 0 0 

Summa 

investeringsutgifter 

50 500 500 0 0 

Utfallet i investeringsredovisningen uppgår till cirka 50 tkr och är en kostnad för ett nytt besökssystem 

som installerats i Kommunstyrelsens hus och nyttjas av samtliga förvaltningar. Nämnden 

prognostiserar att hela investeringsbudgeten kommer förbrukas under 2020. 

 

Internkontroll 

Följande två områden är föremål för nämndens internkontroll 2020: 

 Kontrollera på vilket sätt nämndens mål för 2020-2022 har implementerats i nämndens 

verksamhetsplan. 

 Kontrollera på vilket sätt nämndens arbete med CEMR-deklarationen har implementeras i 

nämndens verksamhetsplan. 

Resultat 

Återrapportering av internkontrollen sker vid årsredovisningen 2020. 





















































 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 

Administrativa nämnden  

Protokoll  
Sida 

1(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-10  
 

 

  
 
Plats och tid Distans - Teams, kl. 10:00-10:15  

Beslutande Ledamöter 

Ewa Wiklander (L), ordförande, Kristinehamns kommun 

Åsa Hååkman Felth (S), vice ordförande, Filipstads kommun 

Hans Jildesten (S), Storfors kommun 

Liselotte Eriksson (S) (ersättare för Linda Brunzell (M)), Karlskoga kommun 

 

 Ersättare 

Christer Olsson (M), Filipstads kommun 

Övriga närvarande Görel Jernberg, lönechef Kristinehamns kommun 

Jenny Alpmyr, HR-chef Kristinehamns kommun 

Åsa Wahlgren, ekonom Kristinehamns kommun 

Susanna Göransdotter, nämndsekreterare Kristinehamns kommun 

Justerare Hans Jildesten (S) 

Justeringens plats och tid Lönecentrum 2020-09-28 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 20-21 

 Susanna Göransdotter   

 Ordförande 

  

 Ewa Wiklander (L)   

 Justerare 

  

 Hans Jildesten (S)   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Administrativa nämnden  

Sammanträdesdatum 2020-09-10  

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-29 Datum då anslaget tas ned 2020-10-21 

Förvaringsplats för protokollet Lönecentrum Kristinehamns kommun 

 

Underskrift 

  

  



 

Administrativa nämnden  

Protokoll  
Sida 

2(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-10  
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

§ 20 

Godkännande av föredragningslistan  
 

Beslut 

Föredragningslistan fastställdes utan tillägg eller ändringar 

   



 

Administrativa nämnden  

Protokoll  
Sida 

3(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-10  
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 Admnämnd/2020:3  

 

§ 21 

Delårsrapport 2020  
  
Förslag till beslut 

Administrativa nämnden godkänner delårsrapporten för januari t.o.m. augusti 
2020. 

 
Sammanfattning 

Efter åtta månader lämnar lönecentrum ett överskott på 800 000 kr. Prognosen 
på helåret är osäker.   
 
Orsak till överskottet hittills är dels att lönecentrum har fått ersättning för 
sjuklönekostnader 71 000:- som är en tillfällig ersättning av staten pga pågående 
pandemi. Covid-19 har även medfört att kurser, konferenser samt 
friskvårdsaktiviteter har ställts in. Införandet av ärendehanteringssystemet har 
blivit kraftigt försenat och inga budgeterade kostnader har ännu bokförts.  
 
Fakturan för avrop av Anställningsguiden har ännu inte kommit vilket 
föranleder att prognosen för investeringsbudgeten på helåret blir 828 000:- 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-02 
Bilaga delårsrapport jan-dec 2020 

 
Beslutet skickas till 

Ekonomichef Kristinehamns kommun 
Filipstads kommun 
Storfors kommun 
Karlskoga kommun 

 

 

 

 

  
 



Administrativa nämndens 

Delårsrapport
Januari- augusti 2020

Godkänd XN § x, den dag månad 2020
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ADMINISTRATIVA NÄMNDEN

Ordförande: Ewa Wiklander

Förvaltningschef: Jenny Alpmyr

Administrativa nämndens uppdrag

Administrativa nämndens tjänsteutbud utgörs av löneadministration, utdata, 
statistik, systemförvaltning och support till de ingående kommunerna, stiftelser 
och bolag.

Administrativa nämndens ansvarsområden

Administrativa nämndens ansvarsområde är att hantera löneadministration till 
ingående kommuner, stiftelser och bolag utifrån fastställd SLA (service level 
agreement).

Administrativa nämndens verksamhetsmål

Rätt lön i rätt tid till rätt person

Nämndmål (vad vi vill uppnå)

Prognos
måluppfyllels

e
Öka kundnöjdheten Sammanst

ällning ska 
ske av 
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genomförd
a 
mätningar 

Förväntad måluppfyllelse vid årets slut:   
uppfyllt              delvis uppfyllt             inte uppfyllt
  

   

Kommentar Gällande målvärdet så kommer det att fastställas utifrån mätmetod 
på den kundmätning som skulle genomföras i maj/juni 2020.

Nämndmål (vad vi vill uppnå)

Prognos
måluppfyllels

e
Kvalitetssäkra ärendeprocessen

Förväntad måluppfyllelse vid årets slut:   
uppfyllt              delvis uppfyllt             inte uppfyllt

Indikator (hur vi mäter målet) Målvärd
e

Utfall
2019

Utfall 
2020

Kundmätning Se nedan -

Indikator (hur vi mäter målet) Målvärd
e

Utfall
2019

Utfall 
2020

Antal besvarade ärenden inom två arbetsdagar, 
som är anmälda via ärendehanteringssystemet

90% -
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Kommentar
Införandet av ärendehanteringssystemet har tyvärr tagit längre tid än väntat då 
digitaliseringsavdelningen ska gå in i systemet först och är ännu ej klara. 
Målsättning är att införandet av ärendehanteringssystem delvis ska ha hunnit 
påbörjas innan årsskiftet.

Nämndmål (vad vi vill uppnå)

Prognos
måluppfyllels

e
Hållbart arbetsliv Mätnin

g ska 
ske 
sep-okt

Förväntad måluppfyllelse vid årets slut:   
uppfyllt              delvis uppfyllt             inte uppfyllt

Kommentar
Ny mätning är ännu inte genomförd. Görs centralt för hela kommunen under sep-
okt.

Indikator (hur vi mäter målet) Målvärd
e

Utfall
2019

Utfall 
2020

HME-index, totalt (Hållbart Medarbetar 
Engagemang).

83 81
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Delårsrapport 2020-08-31
Administrativa nämnden

Driftbudget
 Budget Utfall Års- Prognos Helårs-
(tkr) 2020-08-31 2020-08-31 budget Helår avvikelse
      

Intäkter 10 830 10 906 16 252 16 252 0
Kostnader -10 830 -10 080 -16 252 -16 252 0
Nettokostnad 0 826 0 0 0
 -Varav personal -6 864 -6 609 -10 300 -10 300 0

 Budget Utfall Års- Prognos Helårs-
 2020-08-31 2020-08-31 budget Helår avvikelse
  
Personalkostnader -6 864 -6 609 -10 300 -10 300 0
Licensavgifter -2 435 -2 253 -3 654 -3 654 0
Övriga kostnader -1 148 -956 -1 724 -1 724 0
Avskrivningar -383 -262 -574 -574 0
 -10 830 -10 080 -16 252 -16 252 0
      

Kommentarer per verksamhetsområde:
T om augusti 2020 lämnar lönecentrum ett överskott på 826 00 kr. Orsak till 
överskottet hittills är dels att lönecentrum har fått ersättning för 
sjuklönekostnader 71 000:-, kurser har genomförts enbart via webbinarium och 
inga konferenser har skett pga Covid-19. Utöver detta så har det inte kunnat 
genomföras några friskvårdsaktiviteter pga Covid-19. Införandet av 
ärendehanteringssystemet har blivit kraftigt försenat och inga budgeterade 
kostnader har ännu bokförts. 
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Delårsrapport 2020-08-31
Administrativa nämnden

Investeringsbudget
 Utfall Budget Prognos Bedömd Prognos ut-
(tkr) 2020-08-31 Helår Helår Avvikelse förs ej 2020
  
Nettoinvesteringar -642 -977 -828 -149  

      

Kommentarer per projekt:
Införandeprojektet av det nya HR-systemet kommer inte att använda hela 
summan av investeringsbudgeten 2020. Projektet kommer att avslutas med ett 
utfall på 828 000 kr. Modulen anställningsguiden har avropats till HR-systemet 
men faktura har ännu inte inkommit. Slutresultatet blir att 149 000 kr av den 
budgeterade investeringsbudgeten för 2020 inte kommer att användas. 
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KRISTINEHAMNS KOMMUN
E-post
/loncentrum@kristinehamn.se

Telefon
0550-880 00 vx

Fax
0550-38252 

Bankgiro
110-0213

Organisationsnr
212000-1868

Postadress
50. Lönecentrum 
681 84 Kristinehamn

Besöksadress
Nämndhuset 
Tullportsgatan 13 

Tjänsteskrivelse 
Sida
1(2)

Datum
2020-09-02 Admnämnd/2020:3 

042 
Bokslut/ekonomiuppföljning Administrativ nämnd 

Görel Jernberg,0550-869 81 
gorel.jernberg@kristinehamn.se 

Delårsrapport jan-aug 2020 

Förslag till beslut
Administrativa nämnden godkänner delårsrapporten för januari to m augusti 
2020.

Sammanfattning
Efter åtta månader lämnar lönecentrum ett överskott på 800 000 kr. 
Prognosen på helåret är osäker.  
Orsak till överskottet hittills är dels att lönecentrum har fått ersättning för 
sjuklönekostnader 71 000:- som är en tillfällig ersättning av staten pga 
pågående pandemi. Covid-19 har även medfört att kurser, konferenser samt 
friskvårdsaktiviteter har ställts in. Införandet av ärendehanteringssystemet 
har blivit kraftigt försenat och inga budgeterade kostnader har ännu bokförts. 

Gällande inversteringsbudgeten så har modulen anställningsguiden avropats 
till HR-systemet men faktura har ännu inte inkommit. Slutresultatet blir att 
149 000 kr av den budgeterade investeringsbudgeten för 2020 inte kommer 
att användas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-02
Bilaga delårsrapport jan-dec 2020

 

Jenny Alpmyr      Görel Jernberg 
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HR-chef Lönechef 



Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt mötesrum, Cisco meetings, kl.09:00-12:00

Beslutande Henrik Samuelsson (M) (ordförande) (Region Värmland)
Eva Frykenberger (C) (vice ordförande) (Kils kommun)
Agneta Nilsson (KD) (Region Värmland)  ersätter Marita Ögren (C)
Linda Johansson (S) (Region Värmland)  ersätter Mats Sandström (S)
Eva Sjöberg (C) (Hammarö kommun)  ersätter Anita Gustafsson (M)
Gert Dahlberg (S) (Sunne kommun)
Linnea Kihlström (KD) (Kristinehamns kommun)
Bertil Börjesson (HEL) (Eda kommun)
Malin Hagström (S) (Grums kommun)
Anita Karlsson (C) (Säffle kommun)
Ulla Carlberg (C) (Årjängs kommun)
Jonas Ås (S) (Arvika kommun)
Monica Olsson (C) (Torsby kommun)
Jomark Polintan (S) (Filipstadskommun)

I tjänsten Tobias Nyåker  (Enhetschef Hjälpmedelsservice)
Eva Stjernström (Ledningsstrateg)
Sofie Nilsson (Administrativ koordinator)
Jenny Ascberg (Verksamhetsutvecklare) §41

Justering Eva Frykenberger (C) utsågs jämte ordföranden justera protokollet.

Sekreterare ...............................................  
Sofie Nilsson

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

Underskrifter

Justerande ...............................................        ................................................  
Eva Frykenberger (C)

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

Organ Hjälpmedelsnämnd
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum 2020-09-22
Datum då anslaget 
sätts upp

Datum då anslaget 
tas ner

Förvaringsplats för 
protokollet

.................................................Underskrift

Sofie Nilsson
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 30 Upprop
§ 31 Val av justerare
§ 32 Godkännande av dagordning
§ 33 Information - Remissutgåva Regional utvecklingsstrategi Värmlandsstrategin 2040
§ 34 Information hjälpmedelsservice 2020
§ 35 Delårsrapport för hjälpmedelsnämnden 2020
§ 36 Redovisning av delegationsbeslut för hjälpmedelsnämnden 200922
§ 37 Riktlinje Tröskelramper
§ 38 Riktlinje Kroppsskydd
§ 39 Nämndplan inklusive mätplan för hjälpmedelsnämnden 2021
§ 40 Sammanträdestider för hjälpmedelsnämnden 2021

§ 41 Utredning av förutsättningar för att välfärdsteknik ska ingå i hjälpmedelsnämndens 
verksamhet

§ 42 Delårsrapport för hjälpmedelsnämnden 2020
§ 43 Riktlinje183015 tröskelramp/tröskelkil
§ 44 Borttagande av riktlinje 090624 Kroppsskydd
§ 45 Nämndplan inklusive mätplan för hjälpmedelsnämnden 2021
§ 46 Sammanträdestider för hjälpmedelsnämnden 2021

§ 47 Utredning av förutsättningar för att välfärdsteknik ska ingå i hjälpmedelsnämndens 
verksamhet

§ 48 Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden gällande närvaro på distans
§ 49 Ansvarsfrihet Kommunstyrelsen och övriga nämnder 2019 - Forshaga Kommun
§ 50 Årsredovisning 2019 för Hjälpmedelsnämnden i Värmland - Sunne kommun
§ 51 Övriga frågor
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30
Upprop

Sammanfattning av ärendet
Upprop förrättades.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31
Val av justerare

Sammanfattning av ärendet
Eva Frykenberger (C) utses jämte ordförande justera protokollet.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32
Godkännande av dagordning

Sammanfattning av ärendet
Fastställande av dagordningen godkänns.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Information
 

§ 33
Information - Remissutgåva Regional utvecklingsstrategi 
Värmlandsstrategin 2040

Sammanfattning av ärendet
Ledningsstrateg Eva Stjernström informerar om rubricerat ärende om remissutgåva Regional 
utvecklingsstrategi Värmlandsstrategin 2040.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34 Dnr  HMN/200003

Information hjälpmedelsservice 2020

Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Tobias Nyåker informerar om rubricerat ärende om hur arbetet inom 
hjälpmedelsservice har fungerat under COVID-19, verksamhets prioriteringar, hur 
bemanningen kommer se ut framöver, leveranstider av sängar, leverans och distribution av 
hjälpmedel under COVID-19 samt diskuterar hantering av elrullstolars förvaring och 
väderskydd.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35
Delårsrapport för hjälpmedelsnämnden 2020

Sammanfattning av ärendet
Ledningsstrateg Eva Stjernström informerar om rubricerat ärende. I nämndens uppgifter ingår 
att enligt nämndens reglemente att följa upp verksamheten och ekonomin och redovisa 
därmed förknippade rapporter (bland annat prognoser, delårs- och årsbokslut) till 
regionstyrelsen. Hjälpmedelsnämnden redovisar utifrån nämndens mätplan
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36 Dnr  HMN/200015

Redovisning av delegationsbeslut för hjälpmedelsnämnden 
200922

Sammanfattning av ärendet
Ledningsstrateg Eva Stjernström informerar hjälpmedelsnämnden om att 
hjälpmedelnämndens arbetsutskott har fattat beslut om "Svar på Remiss avseende utredning 
om Välfärdsteknik i äldreomsorgen S 2018:11 betänkande Framtidens teknik i omsorgens 
tjänst SOU 2020:14 (HMN/200021" på delegation från hjälpmedelsnämnden.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37
Riktlinje Tröskelramper

Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Tobias Nyåker informerar kort om rubricerat ärende gällande riktlinje för 
tröskelramper.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38
Riktlinje Kroppsskydd

Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Tobias Nyåker informerar nämnden om rubricerat ärende gällande riktlinje 
kroppsskydd.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39
Nämndplan inklusive mätplan för hjälpmedelsnämnden 2021

Sammanfattning av ärendet
Ledningsstrateg Eva Stjernström informerar om rubricerat ärende. Hjälpmedelsnämndens 
resultatmål är för 2021 är god hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov. Beslutade 
fokusområden är fastställa policy, riktlinjer och kompetenskrav för förskrivning samt 
upphandling av hjälpmedel. Inom varje fokusområde beskriver planen uppdrag som följs upp 
genom fördjupningar i nämndens årshjul. Nämndens mätplan omfattar indikatorer för 
resultatmålen. Syftet med nämndplanen är att beskriva vilka uppgifter nämnden har och vilka 
förutsättningar nämnden måste förhålla sig till samt hur nämnden uppfattat uppdraget från 
fullmäktige. Nämndplanen redovisar även de mål som nämnden har under året. Av 
nämndplanen framgår den politiska inriktningen för verksamheten med prioritering på vad 
som ska genomföras. Ytterligare ett syfte är att precisera nämndens uppdrag till 
regionstyrelsen som efter överenskommelse med nämnden ska genomföra verksamheten för 
nämndens räkning.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40
Sammanträdestider för hjälpmedelsnämnden 2021

Sammanfattning av ärendet
Administrativ koordinator Sofie Nilsson informerar hjälpmedelsnämnden om förslag till 
sammanträdesdatum för år 2021.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41
Utredning av förutsättningar för att välfärdsteknik ska ingå i 
hjälpmedelsnämndens verksamhet

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsutvecklare Jenny Aschberg informerar om rubricerat ärende. 2018-09-28 gavs 
dåvarande landstingsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att välfärdsteknik 
ska ingå i hjälpmedelsnämndens verksamhet och att återkomma med en utredning till 
nämnden.

Välfärdsteknik definieras som digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, 
aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få 
en funktionsnedsättning. Införande av välfärdsteknik handlar således inte enbart om att köpa 
in vissa produkter utan om att utveckla tjänster och införandet av arbetssätt som tillgodoser 
den enskildes behov på nya sätt.

Exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera och sensorer för 
påminnelser. Det kan användas av personen själv, en närstående, personal eller någon annan i 
personens närhet.

Ett mål med användningen av välfärdsteknik är högre kvalitet och effektivitet i vård och 
omsorg på samhällsnivå.

Användningen av välfärdsteknik förebygger sjukdomar och skador och fördröjer behovet av 
mer komplicerade vård- och omsorgsinsatser. Välfärdsteknik kan dämpa behovet av att 
rekrytera personal och därmed minska bemanningsproblem och den kan även skapa en bättre 
arbetsmiljö.

Vid samtal med representanter för länets kommuner framkommer det att det är en allmän 
uppfattning att en gemensam satsning av välfärdsteknik ger en bättre utveckling för hela länet.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsärenden
 

§ 42 Dnr  HMN/200038

Delårsrapport för hjälpmedelsnämnden 2020

Beslut
Hjälpmedelnämnden beslutar:

Hjälpmedelsnämnden godkänner föreliggande delårsrapport.

Sammanfattning av ärendet
I nämndens uppgifter ingår att enligt nämndens reglemente att följa upp verksamheten och 
ekonomin och redovisa därmed förknippade rapporter (bland annat prognoser, delårs- och 
årsbokslut) till regionstyrelsen.

Hjälpmedelsnämnden redovisar utifrån nämndens mätplan för perioden 1 januari till 31 
augusti 2021, resultatmål: ska verka för att länets invånare erbjuds en god 
hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Hjälpmedlen ska följa brukaren.

Måluppfyllelse redovisas i Hjälpmedelsnämndens mätplan.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2020
 delårsrapport HMN 2020

Utdraget skickas till
Regionstyrelsen
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§ 43 Dnr  HMN/200043

Riktlinje183015 tröskelramp/tröskelkil

Beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar:

1. Att fastställa riktlinjen Tröskelramp/tröskelkil enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Gällande tröskelramper/kil har det inte funnits gemensamma kriterier för användning av dessa 
inom Värmlands kommuner, av denna anledning så har bedömningarna inom länet skiljt sig 
eller inte varit lika mellan olika förskrivare.

Den nya bostadsanpassningslagen säger att man ska prova hjälpmedel först, innan det kan bli 
aktuellt med bostadsanpassning. Tröskelramp/kil är ett enkelt och snabbt sätt att lösa hinder i 
bostaden och gör endast ett litet ingrepp på bostaden.

En tröskelramp/kil är en snabb åtgärd för att patienten ska kunna förflytta sig med hjälpmedel 
till och från rum som används i det dagliga livet och kan förebygga fall.

Användningen av tröskelramper har ökat de senaste åren, då det bedöms som en 
kostnadseffektiv åtgärd. Nu pågår en gemensam upphandling inom 7-klövern på ramper där 
också tröskelramper finns med som ett objekt.

Nätverkets riktlinjegrupp har tagit fram ett förslag till riktlinje på tröskelramp/tröskelkil som 
tillägg inom ISO kod 183015 Portabla ramper och föreslår att den bör ingå i 
Hjälpmedelsnämndens ansvarsområde.

 

Riktlinjen föreslås gälla från 1 december 2020

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse riktlinje tröskelramp
 Riktlinje 183015 Tröskelramper

Utdraget skickas till
Tobias Nyåker enhetschef
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§ 44 Dnr  HMN/200044

Borttagande av riktlinje 090624 Kroppsskydd

Beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar.

1. Hjälpmedelsnämnden beslutar att följa Socialstyrelsens rekommendation och ta bort 
riktlinje 090624 Kroppsskydd.

Sammanfattning av ärendet
Förskrivning av höftskydd, som ingår i riktlinje kroppsskydd med ISO kod 090624, har tagits 
upp till diskussion i Nätverket för hjälpmedelsfrågor i Värmland samt i riktlinjegruppen 
gällande om det fortsättningsvis ska vara ett förskrivningsbart hjälpmedel. Orsaken till detta 
är bristen på evidens. De som är medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) i Värmland 
har fått i uppdrag att undersöka detta och har valt att utgå från Socialstyrelsens 
rekommendationer. Anette Ljungberg, MAR i Karlstad kommun har sammanfattat vad som 
framkommit.

Socialstyrelsen ger rekommendationer om vård vid rörelseorganens sjukdomar. De nationella 
riktlinjerna ska stimulera användningen av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder 
och vara ett underlag för öppna och systematiska prioriteringar i hälso- och sjukvården. 
Socialstyrelsen har under våren 2020 uppdaterat de nationella riktlinjerna för rörelseorganens 
sjukdomar  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2020-4-6743.pdf

I sammanställningen som Socialstyrelsen gjort framkommer att åtgärden med höftskydd i 
syfte att minska frakturrisk inte bör erbjudas. Höftskydd rekommenderas som ”icke-göra”, det 
vill säga åtgärder som hälso- och sjukvården inte bör utföra alls. Socialstyrelsen vill med 
rekommendationerna stödja hälso- och sjukvården att sluta använda åtgärderna. 

Studierna visar att vid förhöjd frakturrisk ger användning av höftskydd ingen eller mycket 
liten påverkan på risken för höftfraktur bland äldre i egna och särskilda boenden. Studierna 
visar att patienternas följsamhet till att bära de ordinerade höftskydden har varit låg. Det är 
oklart hur mycket den bristande följsamheten beror på ovilja eller obehag hos personen som 
ordinerats höftskyddet och hur mycket den beror på behovet av hjälp från personal för att 
använda höftskyddet. 

Studierna visar att åtgärder som teamrehabilitering, fysisk träning och patientutbildning är 
centrala för att personer med sjukdomar i rörelseorganen ska må bättre. Vid förhöjd 
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frakturrisk visar underlaget att fysisk träning har en hög prioritet. Fysisk träning förbättrar 
mobilitet, balans och stryka och förebygger fall och fallrelaterade skador hos den allmänna 
äldre populationen samt hos personer med ökad risk för fall. 

Även patientutbildning minskar risken för allvarliga benskörhetsfrakturer och ökar 
livskvaliteten för personer med en förhöjd frakturrisk. Det vetenskapliga underlaget är dock 
inte lika starkt som för fysisk träning och åtgärden har därför fått en något lägre prioritet.

Resultaten som sammanställts av Socialstyrelsen visar att förskrivning av höftskydd inte är 
motiverat utifrån att det finns andra åtgärder som har bättre effekt.

Utifrån det underlag som tagits fram av Anette Ljungberg, MAR i Karlstad kommun, som 
Nätverket för hjälpmedelsfrågors riktlinjegrupp tagit del av och de diskussioner som förts i 
Nätverket för hjälpmedelsfrågor föreslås att riktlinjen 090624 Kroppsskydd, där höftskydd 
ingår, tas bort som förskrivningsbar riktlinje.

 

Beslutet föreslås träda i kraft 1 december 2020

Beslutsunderlag
 Riktlinje 090624 Kroppsskydd
 Tjänsteskrivelse Kroppsskydd

Utdraget skickas till
Enhetschef Tobias Nyåker

20 / 30



Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45 Dnr  HMN/200040

Nämndplan inklusive mätplan för hjälpmedelsnämnden 2021

Beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar.

1. Hjälpmedelsnämnden godkänner upprättat förslag till nämndplan och mätplan för 
verksamhetsåret 2021

Sammanfattning av ärendet
Planeringsdirektivet som beslutades i Regionstyrelsen den 28/1 ingår i planeringsprocessen 
där syftet är att arbeta fram en flerårsplan för 2021–2023 och en regionplan för 2021 som 
avser Region Värmlands uppdrag. Regionfullmäktige är beslutsinstans och beslutet bereds av 
regionstyrelsen. Region Värmlands effektmål för år 2021 är; trygga och nöjda invånare, 
attraktivt och hållbart Värmland, god och jämlik hälsa och hållbar organisation. Dessa mål, i 
samklang med organisationens värdegrund För alla i Värmland, ska vara vägledande i arbetet 
med framtagandet av nämndernas resultatmål.

Hjälpmedelsnämndens resultatmål är för 2021 är god hjälpmedelsförsörjning utifrån 
individens behov. Beslutade fokusområden är fastställa policy, riktlinjer och kompetenskrav 
för förskrivning samt upphandling av hjälpmedel. Inom varje fokusområde beskriver planen 
uppdrag som följs upp genom fördjupningar i nämndens årshjul. Nämndens mätplan omfattar 
indikatorer för resultatmålen.Syftet med nämnplanen är att beskriva vilka uppgifter nämnden 
har och vilka förutsättningar nämnden måste förhålla sig till samt hur nämnden uppfattat 
uppdraget från fullmäktige. Nämndplanen redovisar även de mål som nämnden har under året. 
Av nämnplanen framgår den politiska inriktningen för verksamheten med prioritering på vad 
som ska genomföras. Ytterligare ett syfte är att precisera nämndens uppdrag till 
regionstyrelsen som efter överenskommelse med nämnden ska genomföra verksamheten för 
nämndens räkning.

Beslutsunderlag
 Nämndplan inklusive mätplan för hjälpmedelsnämnden 2021
 HMN nämndplan 2021

Utdraget skickas till
Regionstyrelsen
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§ 46 Dnr  HMN/200036

Sammanträdestider för hjälpmedelsnämnden 2021

Beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar:

1.   Hjälpmedelsnämnden sammanträder följande dagar under år 2021:
 

12 mars

12 maj

24 september

12 november

 

 

Sammanfattning av ärendet
Hjälpmedelsnämnden har att fastställa dagar för sammanträden under 2021. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum

Utdraget skickas till
Sekretariatet
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§ 47 Dnr  HMN/190003

Utredning av förutsättningar för att välfärdsteknik ska ingå i 
hjälpmedelsnämndens verksamhet

Beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar:

1. att välfärdsteknik ska ingå i hjälpmedelnämndens verksamhet,
2. att en ytterligare fördjupande utredning görs för att tydliggöra nämndens uppdrag och
3. att välfärdsteknik ska vara en del av hjälpmedelnämndens uppdrag från och med 2022-01-01.

Sammanfattning av ärendet
2018-09-28 gavs dåvarande landstingsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
välfärdsteknik ska ingå i hjälpmedelsnämndens verksamhet och att återkomma med en 
utredning till nämnden.

Välfärdsteknik definieras som digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, 
aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få 
en funktionsnedsättning. Införande av välfärdsteknik handlar således inte enbart om att köpa 
in vissa produkter utan om att utveckla tjänster och införandet av arbetssätt som tillgodoser 
den enskildes behov på nya sätt.

Exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera och sensorer för 
påminnelser. Det kan användas av personen själv, en närstående, personal eller någon annan i 
personens närhet.

Ett mål med användningen av välfärdsteknik är högre kvalitet och effektivitet i vård och 
omsorg på samhällsnivå.

Användningen av välfärdsteknik förebygger sjukdomar och skador och fördröjer behovet av 
mer komplicerade vård- och omsorgsinsatser. Välfärdsteknik kan dämpa behovet av att 
rekrytera personal och därmed minska bemanningsproblem och den kan även skapa en bättre 
arbetsmiljö.

Vid samtal med representanter för länets kommuner framkommer det att det är en allmän 
uppfattning att en gemensam satsning av välfärdsteknik ger en bättre utveckling för hela länet.

Om välfärdsteknik ska ingå i hjälpmedelnämndens verksamhet så bör man tänka på följande:

1.                   Tydlig avgränsning vad det gäller hjälpmedelsnämndens ansvar i förhållande till 
kommunerna

2.                   Vilka hjälpmedel ska ingå i ett basutbud?
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3.                   Separat budget eller ingå i den ordinarie?

4.                   Vilken kompetens behöver Hjälpmedelsservice?

 

Beslutar hjälpmedelsnämnden att gå vidare med en fördjupad utredning gällande om 
välfärdsteknik ska ingå i hjälpmedelsnämndens uppdrag är förslaget, från biträdande hälso- 
och sjukvårdsdirektören, att nämnden ger regiondirektören i uppdrag att tillsätta en utredning 
som syftar till att ta fram ett beslutsunderlag gällande ett utvidgat uppdrag för 
hjälpmedelsnämnden och dess konsekvenser.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse välfärdsteknik
 Rapport välfärdsteknik

Utdraget skickas till
Regiondirektör Peter Bäckstrand
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§ 48 Dnr  HMN/200026

Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden gällande 
närvaro på distans

Beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar:

1. Förslaget till reviderat reglemente ska sändas på remiss till deltagande kommuner och 
Region Värmland.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap. 24 § kommunallagen (2017:725), KL, ska fullmäktige besluta i vilken 
utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans 
förutsätter att det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på lika villkor. En ledamot som deltar 
på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.

Bestämmelsen infördes i KL år 2014. Enligt förarbetena (prop. 2013/14:5) ville man 
underlätta för förtroendevalda att kombinera sitt uppdrag med arbetsliv och privatliv och 
därmed ge fler grupper möjlighet att engagera sig politiskt. Det konstateras samtidigt att det 
fysiska mötet är viktigt och att deltagande på distans i första hand bör betraktas som ett 
komplement som ger möjlighet till ett deltagande i beslutsfattandet som annars inte hade 
kommit till stånd alls.

Regionfullmäktige har tidigare beslutat om möjlighet för ledamöter att delta på distans i 
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, kollektivtrafiknämnden, kultur- och 
bildningsnämnden, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden.

Revidering av hjälpmedelsnämndens reglemente förutsätter att samtliga deltagande 
kommuner och regionen fattar likalydande beslut. Ärendet bör därför remitteras till 
kommunerna och regionen för inhämtande av synpunkter.

Beslutsunderlag
 Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden
 Reglemente hjälpmedelsnämnden i Värmland

26 / 30



Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

27 / 30



Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2020-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärenden för kännedom
 

§ 49 Dnr  HMN/200022

Ansvarsfrihet Kommunstyrelsen och övriga nämnder 2019 - 
Forshaga Kommun

Sammanfattning av ärendet
Forshaga kommun har inkommit med ansvarsfrihet för ledamot och ersättare i 
hjälpmedelsnämnden för år 2019.

Beslutsunderlag
 Ansvarsfrihet Kommunstyrelsen och övriga nämnder 2019
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§ 50 Dnr  HMN/200039

Årsredovisning 2019 för Hjälpmedelsnämnden i Värmland - 
Sunne kommun

Sammanfattning av ärendet
Sunne kommun har inkommit med ansvarsfrihet för ledamot och ersättare i 
hjälpmedelsnämnden för år 2019.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 för Hjälpmedelsnämnden i Värmland
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Övrigt

§ 51
Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet
Ledningsstrateg Eva Stjernström informerar om att verksamhetsutvecklare Jenny Aschberg är 
den som kommer vara föredragande tjänsteman i hjälpmedelsnämnden framöver. Nämnden 
tackar Eva Stjernström för hennes arbete och engagemang som föredragande tjänsteman och 
välkomnar Jenny Aschberg som den nya föredragande tjänstemannen.
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ÖSTRA VÄRMLANDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 
 
Ordförande: Ellen Skaare Håkansson  

Förvaltningschef: Martin Willén 

Enhetschef: Magnus Warnicke 
 
 

ÖSTRA VÄRMLANDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDS 
VERKSAMHETSMÅL  
 

Målområde Hög rättssäkerhet 
 
 
Nämndmål (vad vi vill uppnå) 

Prognos 
måluppfyllelse 

Överförmyndarnämndens arbete ska tillgodose kommuninvånarnas behov av 
rättssäkerhet och service. 

 

 
Förväntad måluppfyllelse vid årets slut:    
uppfyllt              delvis uppfyllt             inte uppfyllt 
   

     
 
  

 
Indikator (hur vi mäter målet) 

 
Målvärde 

Utfall 
2019 

Utfall  
2020 

Nya gode män och förvaltare ska genomgå utbildning 
med godkänt resultat. 

100 % 100 % 100 % 

Föreläsning inom relevanta områden ska erbjudas minst 
en gång per år. 

1 ggr 2 ggr 0 ggr 

Gode män och förvaltare ska genomgå 
lämplighetskontroll i samband med nytt uppdrag om 
kontroll inte skett de senaste 6 månaderna. 

100 % 100 % 100 % 

Gode män och förvaltare ska genomgå 
lämplighetskontroll minst vart tredje år. 

100 % 100 % 0 % 

Nämndledamöter och tjänstemän erbjuds att delta på 
Föreningen Sveriges överförmyndares studiedagar samt 
ytterligare utbildning efter individuella behov. 

100 % 100 % 0 % 

Internkontroll ska genomföras av förvaltningen och 
följas upp av nämnden. Vid behov ska åtgärdsplan 
lämnas till nämnden. 

3 ggr 3 ggr 2 ggr 

Barnbokslut ska upprättas varje år. 1 ggr 1 ggr 1 ggr 
Information där det finns behov eller intresse. 5 ggr 6 ggr 3 ggr 



3 
 

Kommentar 
Kontroll att samtliga nya gode män och förvaltare genomgått utbildning med godkänt resultat 
sker löpande enligt rutin som en del i lämplighetskontrollen.  
Ingen föreläsning har kunnat hållas för ställföreträdare på grund av pågående pandemi. 
 
Kontroll att gode män och förvaltare genomgått lämplighetskontroll sker löpande enligt rutin när 
förslag på ställföreträdare ska lämnas till tingsrätten eller när överförmyndarnämnden fattar beslut 
om byte av ställföreträdare.  
Under hösten varje år går överförmyndarenheten igenom ställföreträdarregistet för att se när 
gode män och förvaltare kontrollerades senast. Ny kontroll görs i de fall där ställföreträdarna inte 
kontrollerats de senaste tre åren. 
 
Föreningen Sveriges överförmyndares studiedagar har skjutits fram och vårens länsträffar har 
ställts in på grund av pågående pandemi.  
Fem tjänstepersoner och en ersättare i nämnden deltog på Jan Wallgrens Överförmyndarnyheter 
under våren, den enda relevanta utbildning som erbjudits hittills i år. 
 
Internkontroll har genomförts och presenterats vid nämndsammanträde i januari och augusti. 
 
Barnbokslut för föregående år har upprättats. 
 
 
Målområde Information till de som berörs av 

överförmyndarnämndens verksamhet 
 
 
Nämndmål (vad vi vill uppnå) 

Prognos 
måluppfyllelse 

God information till samverkande kommuner för insyn i verksamheten.  

God information till allmänheten för att de som är i behov av ställföreträdare 
ska få rätt hjälp samt underlätta rekrytering av ställföreträdare. 

 

 
Förväntad måluppfyllelse vid årets slut:    
uppfyllt              delvis uppfyllt             inte uppfyllt 
 

 
Kommentar 
På grund av pågående pandemi har inte information kunnat spridas inom nämndens kommuner. 
Det har heller inte funnits några aktiviteter som nämnden kunnat delta vid för att sprida 
information till allmänheten.  
Då Folkhälsomyndighetens restriktioner förlängts bedöms målen inte kunna uppnås under året. 

 
Indikator (hur vi mäter målet) 

 
Målvärde 

Utfall 
2019 

Utfall  
2020 

Information om överförmyndarens verksamhet i 
samverkande kommuner KF, KS eller KSAU. 

5 ggr 3 ggr 0 ggr 

Deltagande vid lokala aktiviteter och arrangemang som 
är lämpliga ur verksamhetssynpunkt. 

 1 ggr 0 ggr 
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Målområde Ekonomi 
 
 
Nämndmål (vad vi vill uppnå) 

Prognos 
måluppfyllelse 

God kontroll och planering gällande ekonomin.  

 
Förväntad måluppfyllelse vid årets slut:    
uppfyllt              delvis uppfyllt             inte uppfyllt 
 

 
Kommentar 
Ekonomin har hittills under 2020 redovisats genom årsberättelse för 2019, kvartalsrapport samt 
detta delårsbokslut. 
 
 
Målområde Miljö 
 
 
Nämndmål (vad vi vill uppnå) 

Prognos 
måluppfyllelse 

Överförmyndarnämnden ska ha ett miljötänk i sin verksamhet.  

 
Förväntad måluppfyllelse vid årets slut:    
uppfyllt              delvis uppfyllt             inte uppfyllt 
 

 
Kommentar 
Protokollen justerades omedelbart efter nämndsammanträde fram till och med mars, därefter har 
det inte kunnat ske på grund av att sammanträden sker på distans. Kallelser till sammanträden 
skickas ut digitalt. 
 
 
 
 
 
 

 
Indikator (hur vi mäter målet) 

 
Målvärde 

Utfall 
2019 

Utfall  
2020 

Rapportering på nämndens sammanträden under året, 
inklusive årsberättelse och delårsrapport. 

4 ggr 3 ggr 3 ggr 

 
Indikator (hur vi mäter målet) 

 
Målvärde 

Utfall 
2019 

Utfall  
2020 

Omedelbar justering av sammanträdesprotokoll. 100 % 100 % 50 % 
Digitala kallelser till nämndsammanträden. 100 %  100 % 
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Ekonomiskt utfall 

Nämnd- och styrelse- Budget Utfall Avv % avv Års- Års- Avv 
verksamhet 2020-08-31 2020-08-31     budget prognos   
Arvode 46 648 52 800 -6 152 113,2% 70 000   
Kurser/konferenser  43 316 192 43 124 0,4% 65 000     
Övriga kostnader 26 656 5 241 21 415 19,7% 40 000    
  116 620 58 233 58 387 49,9% 175 000    
        
        
Kansli               
Lönekostnader 3 172 065 2 776 599 395 466 87,5% 4 760 002   
Övriga personalkostnader  140 610 126 657 13 953 90,1% 211 000     
Lokalkostnader 219 379 95 335 124 044 43,5% 329 200   
Kurser/konferenser  66 640 21 229 45 411 31,9% 100 000     
Licensavgifter 76 636 109 559 -32 923 143,0% 115 000   
Övriga kostnader 168 599 90 560 78 039 53,7% 253 000     
Kapitalkostnader 0 29 319 -29 319  0     
  3 843 929 3 249 258 594 671 84,5% 5 768 202   
        
Totala kostnader 3 960 549 3 307 491 653 058 83,5% 5 943 202 5 543 202 400 000 

 
Kommentar/Analys 
Pågående pandemi och de restriktioner och rekommendationer som finns har stor påverkan på 
den löpande verksamheten såväl som det ekonomiska läget. På grund av frånvaro av personal i 
samband med en kortare vakans, egen sjukdom och vård av barn är lönekostnaderna lägre än 
budget. Samtidigt har ingen löneöversyn skett än och staten har kompenserat verksamheten i 
samband med sjukfrånvaro.  
För att kunna bibehålla en hög rättssäkerhet togs extrapersonal in under våren och 
omprioriteringar har fått göras för att alla tillgängliga resurser ska kunna fokusera på 
verksamhetens huvudsakliga uppgift, tillsyn. 
 
Lokalkostnader är lägre än budgeterat då en hyresförändring som aviserats inte genomfördes. 
 
Planerat deltagande på kurser och konferenser har inte genomförts på grund av pandemin. 
 
Licenskostnader är högre än budgeterat då en leverantör tar betalt för en tjänst som de 
tillhandahåller i verksamhetssystemet, något de inte gjort tidigare.  
 
Kapitalkostnader avser avskrivningar av inventarier och verksamhetssystem. 
 
Nämndens verksamhet prognosticeras till att ge ett överskott på ca 400 000 kr i förhållande till 
budget. 
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Nyckeltal 

Verksamhetsvolymer 2020-06-30 
 200630 2019 2018 

Godmanskap 660 656 679   
Förvaltarskap 110 105 97     
Förmynderskap 275 260 270   
Tillfälligt godmanskap 18 18 16    
Godmanskap ensamkommande barn 11 27 95     
Förordnad förmyndare 52 51 79    
Totalt antal aktiva ärenden 1126 1117 1236 

 
 
Kommun Godmanskap, 

inkl tillfälliga 
godmanskap 

Förvaltarskap 
 

Förmynderskap Ensamkommande 
barn (förordnad 
förmyndare) 

Kristinehamn  259 37 67 5 (12) 
Degerfors 92 9 43 1 (11) 
Filipstad 107 12 47 4 (13) 
Karlskoga 200 43 102 1 (7) 
Storfors 20 9 16 0 (9) 

 
Kommentar/Analys 
Antalet ärenden har ökat något jämfört med föregående år. Ärenden gällande ensamkommande 
barn har minskat och antalet förvaltarskap fortsätter att öka. Även antalet mer komplexa ärenden 
ökar och det läggs ner mycket tid på handläggning samt rekrytering av ställföreträdare i dessa, 
även om detta inte syns i statistiken. 
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND
Protokoll  2020-09-24

Tid och plats
2020-09-24, kl. 09:00 – 10:15
Sikholmen, Karlstad CCC och via länk

Tjänstgörande
Mattias J Fröding (KD) ordförande
Lisa Levin (S) tjänstgör för Peter Söderström (S) (Arvika)
Johanna Söderberg (C) (Eda)
Ulf Söhrman (M) tjänstgör för Åsa Hååkman Felt (S) (Filipstad)
Göran Adrian (KD) (Forshaga)
Tomas Nilsson (S) (Grums)
Tomas Pettersson (S) tjänstgör för Jens Fischer (OR) (Hagfors)
Kenth Carlsson (KD) (Hammarö)
Christian Sjöholm (S) (Kil)
Torsten Bergstedt (M) (Kristinehamn)
Mathias Lindquist (S) (Munkfors)
Hans Jildesten (S) (Storfors)
Tobias Eriksson (S) (Sunne)
Ola Johansson (M) (Säffle)
Kjell-Erik Mattsson (S) (Torsby)
Rolf Emanuelsson (C) (Årjäng)
Patrik Fornander (M) (Region Värmland) från och med §7

Ersättare
Ulrika Jacobs (M) Grums kommun

Justerare
Kenth Carlsson (KD)

Tid och plats för justering
Karlstad den 19 oktober 2020  

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

Nämnd Gemensam drift- och servicenämnd

Sammanträdesdatum 2020-09-24

Datum då anslaget sätts upp .......................................................................

Datum då anslaget tas ner .......................................................................

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Tage Erlandergatan 8, Karlstad

Underskrift .......................................................................
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND
Protokoll  2020-09-24

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

Övriga närvarande
Viktoria Grännsjö, kommunikatör, Karlstads kommun
Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, Karlstads kommun
Peter Jönarp, IT-strateg, Karlstads kommun
Mikael Borén, IT-chef, Region Värmland
Anders Jonsson, IT-controller, Karlstads kommun
Roberta Jonsson, IT-controller, Karlstads kommun
Ronny Larsson, IT-förvaltare, Karlstads kommun
Johan Lindgren, stadsjurist, Karlstads kommun
Anna Nyberg, utvecklingsstrateg, Karlstads kommun
Nathalia Kullander, praktikant, Karlstads kommun

Underskrifter
Sekreterare .................................................................................

Viktoria Grännsjö

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

Justerare .................................................................................
Kenth Carlsson

mailto:karlstadskommun@karlstad.se
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND
Protokoll  2020-09-24

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

§ 5

Redovisning av delegeringsbeslut

Drifts- och servicenämndens beslut
Redovisningen godkänns.
 
Sammanfattning av ärendet
Drifts- och servicenämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande eller tjänstepersoner i enlighet med drifts- och servicenämndens 
delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till drifts- och 
servicenämnden.

Bibliotekschef
DSN/2019:9

mailto:karlstadskommun@karlstad.se
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND
Protokoll  2020-09-24

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

§ 6

Delårsbokslut med helårsprognos för drift-och 
servicenämnden 2020
Dnr DSN/2020:5     Dpl 10

Drifts- och servicenämndens beslut
Delårsbokslutet efter 8 månader godkänns.
 
Sammanfattning av ärendet
Prognosen uppvisar ett något positivt resultat för 2020 med ett överskott på 
cirka 50 000 SEK. Uppföljning av verksamhetsplanen visar att flertalet av 
aktiviteterna är genomförda eller planerade för genomförande. Arbete med 
gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem pågår enligt lagd plan. 
Vidare ser vi en ökad användning och utveckling av digitala tjänster inom 
ramen för nämndens områden, främst inom e-tjänsteplattformen men även 
inom bibliotekssamverkan. 

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2020.
Delårsrapport 2020 Gemensam drifts- och servicenämnden 22 september 
2020.
 
Beslutet skickas till
Samtliga parter i drifts- och servicenämnden.

mailto:karlstadskommun@karlstad.se
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND
Protokoll  2020-09-24

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

§ 7

Nyttjande av överskott för genomförande av 
kommunikationsinsats
Dnr DSN/2020:9     Dpl 10

Drifts- och servicenämndens beslut
50 000 SEK av överskottet från årets resultat används till insats för att öka 
kännedom om nämndens uppdrag och potential.
 
Sammanfattning av ärendet
Nämndens uppdrag i dag ej är känt inom våra kommuner och regionen. Ett 
marknadsföringsmaterial ämnas att skapas för att profilera och kommunicera 
nämndens uppdrag i respektive parts organisation med syfte att dels göra 
nämnden känd för fler och dels sprida kunskap om potentialen för den 
samverkan som nämnden kan bana väg för i sitt värdskap. Inom ramen för 
befintligt reglemente och samverkansavtal kan ett överskott användas för 
denna typ av insatser. Budget beräknas hamna på cirka 50 000 SEK. Under 
hösten tas ett underlag fram för att senare under höst/vår kommuniceras i våra 
organisationer.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2020.
 
Beslutet skickas till
Samtliga parter i drifts- och servicenämnden.

mailto:karlstadskommun@karlstad.se
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND
Protokoll  2020-09-24

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

Information
Återrapport från mötet med Värmlandsrådet
Mattias J Fröding (ordförande), Mathias Lindquist (vice ordförande) och 
Patrik Fornander (andre vice ordförande)

Översyn av nämndens styrande dokument och framtagande av arbetsordning
Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör Karlstads kommun

Nuläge av det kommunsammanbindande nätet 
Peter Jönarp, IT-strateg Karlstads kommun

Kommande upphandlingar
Peter Jönarp, IT-strateg Karlstads kommun

Information om förändringar av ledamöter och ersättare i nämnden
Viktoria Grännsjö, sekreterare gemensamma drifts- och servicenämnden

mailto:karlstadskommun@karlstad.se


 

Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

MYN § 74 Dnr 2020-00127 
 
Timtaxa 2021 för Tillväxt- och tillsynsnämndens 
ansvarsområde 
 

Sammanfattning 
Nuvarande taxa har varit oförändrad sedan 2016. Sveriges kommuner 

och regioner har tagit fram en mall för beräkning av timtaxa för tillstånd 

och tillsynsärenden. Genom att lägga in nämnden och förvaltningens 

kostnader och tillgänglig tillsynstid beräknas en timtaxa. Taxan är för 

närvarande 950 kr/timme. Med tanke på kostnads och löneutveckling 

hamnar den nya timtaxan på 995 kronor. Det innebär en ökning på 4,7% 

över en femårsperiod.  

 

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2020 

reviderad den 14 oktober 2020   

 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att föreslå att Kommun-

fullmäktige fastställer timtaxan för Tillväxt- och tillsynsnämndens 

ansvarsområde till 995 kr/timme från och med 1 januari 2021. 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige i Karlskoga 

Kommunfullmäktige i Storfors   

 

 

__ 



 

 
 

 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 

Handläggare 

Trond Reimers 

Tjänsteskrivelse 1(1) 

2020-10-06 MYN AL 2020-00127 

  

 

Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 

 

 

Timtaxa 2021 för Tillväxt- och tillsynsnämndens 
ansvarsområde 

 

Sammanfattning 

Nuvarande taxa har varit oförändrad sedan 2016. Sveriges kommuner 

och regioner har tagit fram en mall för beräkning av timtaxa för tillstånd 

och tillsynsärenden. Genom att lägga in nämnden och förvaltningens 

kostnader och tillgänglig tillsynstid beräknas en timtaxa. Taxan är för 

närvarande 950 kr/timme. Med tanke på kostnads och löneutveckling 

hamnar den nya timtaxan på 995 kronor. Det innebär en ökning på 4,7% 

över en femårsperiod.   

 

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2020  

 

Förslag till beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer 

timtaxan för Tillväxt- och tillsynsnämndens ansvarsområde till  

995 kr/timme från och med 1 januari 2021. 

 

 

 

Trond Reimers 

Förvaltningschef 

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige i Karlskoga 

Kommunfullmäktige i Storfors  



 
  

Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 1 (10) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 

 

 

  

 
Plats och tid Onsdagen den 14 oktober 2020 i Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, 

klockan 13:00-15:10 

Beslutande Linda Brunzell (M), Ordförande 
Thomas Backelin (S), 1:e vice ordförande 
Göran Pettersson (S), 2:e vice ordförande 
Simon Jansson (C) 
Hans Malmberg (L) 
Urban Jonsson (S) 
Lars-Erik Karlsson (V) 

Övriga deltagare Trond Reimers, förvaltningschef 
Anna-Karin Davidsson, sekreterare 
Karin Thålin Höök, byggnadsinspektör 
Håkan Blomquist, byggnadsinspektör. På distans. 

Utses att justera Simon Jansson (C) Ersättare Hans Malmberg (L) 

 
Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret, torsdag 22 oktober 2020 klockan 08:00 
 Underskrifter 

 Sekreterare ……………………………………………………… Paragrafer §§ 73-79 
 Anna-Karin Davidsson  

 Ordförande ……………………………………………………… 

 

 Linda Brunzell (M)  

 Justerare ……………………………………………………… 

 

 Simon Jansson (C)  
 

 

 

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

Instans Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-14 

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-22 Datum då anslaget tas ned 2020-11-13 

Förvaringsplats för protokollet Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
 

Underskrift ……………………………………………………… 
 

 Anna-Karin Davidsson  



 

Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2(10) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

MYN § 73 Dnr 2020-00002   Verksamhetsrapport .......................................................................... 3 
MYN § 74 Dnr 2020-00127   Timtaxa 2021för Tillväxt- och tillsynsnämndens ansvarsområde .... 4 
MYN § 75 Dnr 2020-00125   XXXXXXXXX, Saxlyckevägen, Karlskoga – Nybyggnad 
                          av XXXXX och anordnande av parkering ..................................................................... 5 
MYN § 76 Dnr 2020-00003   Delegationsbeslut .............................................................................. 7 
MYN § 77 Dnr 2020-00004   Inkomna handlingar .......................................................................... 8 
MYN § 78 Dnr 2020-00005   Avslutade lantmäteriförrättningar ..................................................... 9 
MYN § 79 Dnr 2020-00006   Förvaltningsinformation .................................................................. 10 

 



 

Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 3 (10) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

MYN § 73 Dnr 2020-00002 
 
Verksamhetsrapport 
 

Sammanfattning 
Trond Reimers, förvaltningschef, redovisade den månatliga rapporten för 
september 2020.  
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Redovisningen av verksamhetsrapporten godkändes.  
 
 
__ 



 

Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 4 (10) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

MYN § 74 Dnr 2020-00127 
 
Timtaxa 2021 för Tillväxt- och tillsynsnämndens 
ansvarsområde 
 

Sammanfattning 
Nuvarande taxa har varit oförändrad sedan 2016. Sveriges kommuner 
och regioner har tagit fram en mall för beräkning av timtaxa för tillstånd 
och tillsynsärenden. Genom att lägga in nämnden och förvaltningens 
kostnader och tillgänglig tillsynstid beräknas en timtaxa. Taxan är för 
närvarande 950 kr/timme. Med tanke på kostnads och löneutveckling 
hamnar den nya timtaxan på 995 kronor. Det innebär en ökning på 4,7% 
över en femårsperiod.  
 

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2020 
reviderad den 14 oktober 2020   
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att föreslå att Kommun-
fullmäktige fastställer timtaxan för Tillväxt- och tillsynsnämndens 
ansvarsområde till 995 kr/timme från och med 1 januari 2021. 
 
 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige i Karlskoga 
Kommunfullmäktige i Storfors   
 
 
__ 



 

Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 5 (10) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

MYN § 75 Dnr 2020-00125 
 
XXXXXXXXX, XXXXXXX, Karlskoga - Nybyggnad av 
XXXXXXX och anordnande av parkering 
 
 
 
. 



 

Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 6 (10) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 
 
 
 
__ 



 

Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 7 (10) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

MYN § 76 Dnr 2020-00003 
 
Delegationsbeslut 
 

Sammanfattning 
Tillväxt- och tillsynsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande och tjänstemän enligt gällande delegeringsordning. Dessa 
beslut redovisas månatligen för nämnden. Redovisningen innebär inte att 
tillväxt- och tillsynsnämnden får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. Däremot står det tillväxt- och tillsynsnämnden fritt 
att återkalla lämnad delegation. 
 
Delegationsbeslut för september 2020 anmäls dnr MYN 2020.00003 
 
Delegationsbeslut HALT september 2020 
Delegationsbeslut BAB Karlskoga september 2020 
Delegationsbeslut BAB Storfors september 2020 
Delegationsbeslut PBL september 2020 
Delegationsbeslut Teknik- och fastighetsavdelningen september 2020   
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden godkände redovisningen av 
delegeringsbeslut.  
 
 
 
Vid tillväxt- och tillsynsnämndens sammanträde den 12 november önskar 
nämnden få information om: 

- Ärende 350/20 Växtlighet Teknik och fastighet 
- Klassning av livsmedelsobjekt 
- BY 2020-308  Rivning av jordkällare 

 
 
__ 



 

Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 8 (10) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

MYN § 77 Dnr 2020-00004 
 
Inkomna handlingar 
 

Sammanfattning 
Protokoll LokBrå 2020-09-25 
Protokollsutdrag KF 2020-09-15 § 112 Begäran om entledigande från 
Ronnie Erhard (M) 
Protokollsutdrag KF 2020-09-15 § 123 Sammanträdesdagar 2021 
Protokollsutdrag KF 2020-09-15 § 127 Översyn fasta arvoden 
Protokollsutdrag KS 2020-09-22 § 181 Delårsrapport januari-augusti 
2020 Karlskoga kommun 
Protokollsutdrag KSAU 2020-09-14 § 31 Sammanträdesdagar 2021 
KSAU, KS, KF 
Protokollsutdrag KSAU 2020-09-14 § 30 Översyn av råd, utskott och 
arbetsgrupper 
Protokollsutdrag KSAU 2020-09-14 § 32 Rekrytering förvaltningschef 
Tillsyn- och tillväxtförvaltningen   
 
 
__ 



 

Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 9 (10) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

MYN § 78 Dnr 2020-00005 
 
Avslutade lantmäteriförrättningar 
 
 
__ 



 

Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 10 (10) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

MYN § 79 Dnr 2020-00006 
 
Förvaltningsinformation 
 
Tillsynsärende 
Karin Thålin Höök, byggnadsinspektör, informerade delvis om fortsatt 
handläggning av ett tillsynsärende. Ärendet tas även upp vid nästa 
sammanträde. 
 
Av nämnden begärd information 
Trond Reimers, förvaltningschef, informerade om ärendet 
BY 2018-000028 Tillsyn, ovårdad tomt. 
Håkan Blomquist, byggnadsinspektör, informerade på distans om 
bygglovsbestämmelser gällande uppsättning av solceller. 
 
Överklagade beslut 
Förvaltningens överklagan av grannars överklagan av bygglovsbeslut för 
nybyggnad av parhus samt miljöhus, avslås av Mark- och miljö-
överdomstolen. 
Länsstyrelsen upphäver nämndens bygglovsbeslut och återvisar ärendet 
för fortsatt handläggning. (tillbyggnad av fritidshus) 
Sökande överklagar beslut om förbud mot försäljning av folköl. 
 
Råd och nätverk 
Inget att rapportera. 
 
Övrigt 
Förvaltningschef  Trond Reimers redogjorde för ”flufftomten” på fråga 
från ledamot Hans Malmberg (L). 
 
 
__ 



Upprop för det svenska landskapet
Energimyndigheten och naturvårdsverket arbetar sedan två år med en plan för vindkraft- 
utbyggnad som till omfång och påverkan på naturvärden är att jämföra med 1900-talets  
utbyggnad av norrlandsälvarna. Fram till 2045 skall ny vindkraft på land byggas med en  
årlig produktionskapacitet på ca 100 TWh. Åttatusen vindkraftverk, tvåhundrafemtio meter 
höga och förankrade med 30 miljoner ton armerad betong kommer att ta en yta i anspråk 
motsvarande två gånger Blekinge. Hela landet kommer att beröras. Fjällnära områden,  
Norrlands skogsbygd, kustområden, befolkningstäta områden i södra Sverige.

Myndigheternas planer görs bakom ryggen på befolkningen. Regeringen tiger, press, radio 
och TV hålls ovetande. Den opinion mot vindkraft som miljöminister Andreas Carlgren (C) år 
2011 respektlöst beskrev med orden ”lokala tillfälliga opinioner ska inte få avgöra vindkraft- 
utbyggnadens framtid” skall nu kuvas för gott. 

När regering och myndigheter gör miljö- och klimatpolitik är det storstadsfolket som talar. Det 
är en politik som delar Sverige. Storstadens syn på ”landet där ute” som ett mål för semester 
och rekreation ställs mot en landsbygd som dagligen tvingas leva med vindkraftens nackde-
lar inpå bara skinnet. Det folkliga motståndet mot vindkraft hämtar sin styrka i kärlek till vår 
natur och värn av den egna boendemiljön. Det handlar om naturupplevelser, boendemiljö, 
ostördhet, tystnad, oberoende och frihet från intrång. Det är livskvalitet och glädje i att leva 
ett liv som man själv valt och inte blivit påtvingad.

Naturvårdsverket och energimyndigheten påstår att storskalig utbyggnad av vindkraft är ett 
miljömål. Vi påstår att det är ett fult angrepp på Sveriges miljökvalitetsmål. Levande kust och 
skärgård, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö och God bebyggd 
miljö är inte förenliga med byggnation av tusentals gigantiska vindkraftverk . 

Svenska Kraftnät har sedan länge varnat för att vår kommande elförsörjning inte kan bygga 
på stora mängder vindkraft utan risk för tidvis omfattande elbrist. Varför skall just vindkraft 
byggas ut med ytterligare 100 TWh produktion, frågar Svenska Kraftnät i ett yttrande till ener-
gimyndigheten/naturvårdverket. De två myndigheterna är svaret skyldiga. Det finns många al-
ternativ som uppfyller både Svenska Kraftnäts krav på leveransförmåga och människors krav 
på att inte förstöra natur och boendemiljö.  

Jan Troell beskrev i filmen Sagolandet ett Sverige som håller på att förlora sin själ. En gräns-
lös utbyggnad av vindkraft blir ett nytt inslag i hans varningsrop. Myndigheternas tilltag är ett 
hot mot riksdagens miljökvalitetsmål och ett förräderi mot alla oss medborgare som lever i 
tron att vi kan lita på att politik och myndighetsutövning värnar vår miljö. Vi accepterar inte att 
bli påtvingade ytterligare utbyggnad av vindkraft och vädjar till regeringen att avbryta planerna. 

Färingtofta Norra, ideell förening  Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Bengt Halén, ordförande   Martin Degerman,ordförande
Einar Fjellman     Henrik Wachtmeister
Klas Lundius

Stöd vårt upprop genom att skicka ett mail till de beslutsfattare i regering och riksdag som nu har framtiden för det svenska 
landskapet i sina händer. Skriv ”Jag stödjer Upprop för det svenska landskapet.” Underteckna med namn och adress.



Bilaga till Upprop för det svenska landskapet. Mailadresser till rikspolitiker och andra personer med 
inflytande över den svenska vindkraftutbyggnaden. Brev till regeringen måste gå till registrator på 
resp. departement. Börja brevet med Till + namn på ministern. Samma i brev till landshövdingar och 
myndigheter. 
 
Regeringen 
 
Miljöminister Isabella Lövin  m.registrator@regeringskansliet.se 
Energiminister Anders Ygeman i.registrator@regeringskansliet.se 
Landsbygdsminister Jennie Nilsson naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 
 
Partiernas talespersoner för miljöpolitik 
 
M)   Jessica Rosencrantz  jessica.rosencrantz@riksdagen.se 
L)    Arman Teimouri  arman.teimouri@riksdagen.se 
KD) Kjell-Arne Ottosson  arne.ottosson@riksdagen.se 
C)   Magnus Ek  magnus.ek@riksdagen.se 
SD) Martin Kinnunen  martin.kinnunen@riksdagen.se 
MP) Lorenz Tovatt  lorenz.tovatt@riksdagen.se 
V)   Elin Segerlind  elin.segerlind@riksdagen.se 
 
Partiernas talespersoner för energifrågor  
 
M)   Lars Hjälmered  lars.hjalmered@riksdagen.se   
L)    ArmanTeimouri  arman.teimouri@riksdagen.se 
KD) Camilla Brodin  camilla.brodin@riksdagen.se 
C)   Rickard Nordin  rickard.nordin@riksdagen.se 
SD) Mattias Bäckström Johansson mattias.backstrom.johansson@riksdagen.se 
MP) Lorentz Tovatt  lorentz.tovatt@regeringskansliet.se 
V)    Birger Lahti  birger.lahti@regeringskansliet.se 
 
Landshövdingar och myndigheter 
 
Sten Nordin, Blekinge  blekinge@lansstyrelsen.se 
Ylva Thörn, Dalarna  dalanara@lansstyrelsen.se 
Anders Flanking, Gotland  gotland@lansstyrelsen.se 
Per Bill, Gävleborg  gavleborg@lansstyrelsen.se 
Brittis Benzler, Halland  halland@lansstyrelsen.se 
Jöran Hägglung, Jämtland  jamtland@lansstyrelsen.se 
Helena Jonsson, Jönköping  jonkoping@lansstyrelsen.se 
Cecilia Schelin Seidegård, Kalmar kalmar@lansstyrelsen.se 
Maria Arnholm, Kronoberg  kronoberg@lansstyrelsen.se 
Björn O. Nilsson, Norrbotten  norrbotten@lansstyrelsen.se 
Anneli Hulthén, Skåne  skane@lansstyrelsen.se 
Sven-Erik Österberg, Stockholm stockholm@lansstyrelsen.se 
Beatrice Ask, Södermanland  sodermanland@lansstyrelsen.se 
Göran Enander, Uppsala  uppsala@lansstyrelsen.se 
Georg Andrén, Värmland  varmland@lansstyrelsen.se 
Helene Hellmark Knutsson, Västerbotten vasterbotten@lansstyrelsen.se 
Berit Högman, Västernorrland vasternorrland@lansstyrelsen.se 
Minoo Akhtarzand, Västmanland vastmanland@lansstyrelsen.se 
Anders Danielsson, Västra Götaland vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Maria Larsson, Örebro  orebro@lansstyrelsen.se 
Carl Fredrik Graf, Östergötland ostergotland@lansstyrelsen.se 
 
Björn Risinger  
GD naturvårdsverket  registrator@naturvardsverket.se 
Robert Andrén 
GD energimyndigheten  registrator@energimyndigheten.se 
  



Till Sveriges kommuner 
Ordförandena i de politiska partierna 
i kommunfullmäktige    2020-10-19 

Upprop för det svenska landskapet    

Energimyndigheten och naturvårdsverket arbetar sedan två år med förslag till en 
strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad som till omfång och påverkan på naturvärden 
är att jämföra med 1900-talets utbyggnad av norrlandsälvarna. Förslaget skall 
presenteras i december i år. Vi är djupt oroade över detta tilltag. Det har inte 
tillkommit på regeringens initiativ utan genomförs som en miljömålsrådsåtgärd som 
myndigheterna anser sig skyldiga att vidta i deras roll som miljömålsmyndighet. Vi 
vädjar till regeringen att avbryta dessa planer. 

Sveriges kommuner har ett avgörande inflytande över vindkraftutbyggnaden genom 
det så kallade kommunala vetot. Krav på ett kommunalt godkännande av större 
vindkraftetableringar beskrivs i strategin som att den av vindkraftindustrin upplevs 
som ”en rättsosäker process” och som ”ett hinder som hämmar den fortsatta 
utbyggnaden”. Vi misstänker att energimyndigheten/naturvårdsverket upplever det 
kommunala vetot på samma sätt och att det slutliga förslaget till strategi kommer att 
förorda en försvagning eller t.o.m. ett avskaffande av vetot. 

Sveriges myndigheter har inte till uppgift att driva en egen politik.  Förslaget till en 
strategi för hållbar och ohämmad vindkraftutbyggnad har inget stöd, varken i beslut 
av regering och riksdag eller av en miljömedveten allmänhet. Det är ett hot mot 
kommunernas skyldighet att värna sina invånares hälsa och välbefinnande. Störande 
buller, oro och ångest är missförhållanden som följt i vindkraftens spår alltsedan de 
första större verken kom på plats. 

Färingtofta Norra, ideell förening      Föreningen Svenskt Landskapsskydd   

Bengt Halén, ordförande      Martin Degerman, ordförande 
Einar Fjellman       Henrik Wachtmeister 
einar.fjellman@gmail.com      henrik@knutstorp.se 
070-5817558       070-6079684 

Klas Lundius       

   

mailto:einar.fjellman@gmail.com


































Vår samlade styrka till din tjänst

LARMCENTRALEN
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Dagens agenda

• Presentation
• Uppdrag
• Tjänster
• Larm
• Framtid
• Önskemål från medlemskommuner
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Larmcentralen

• Larmcentralen i Bergslagens Räddningstjänst har funnits 
sen förbundet bildades 1997

• Medlemskommunernas egen larmcentral 
• Bemanning dygnet runt alla dagar om året
• 14 anställda
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Uppdrag

Larmcentralen är Bergslagens Räddningstjänst egen 

- Telefonväxel
- Larm- och kommunikationscentral.

Det innebär att larmcentralen i första hand fungerar som mottagare av 
tekniska larm och trygghetslarm för våra medlemskommuner, men 
även till viss del som utalarmeringscentral för utryckningsstyrkan
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Uppdrag
Larmcentralen bedrivs som en självfinansierad verksamhet, vilket 
innebär att samtliga kostnader som finns inom larmcentralen ska 
täckas av de intäkter som verksamheten har.

Ju mer intäkter till Larmcentralen desto billigare kostnader på 
tjänsterna till medlemskommunerna. 

Vid överskott av årsbudget betalas detta tillbaka fördelat på 
kommunerna enligt fördelningsnyckel.
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Tjänster till medlemskommuner

Inkommande tekniska larm :
• Automatiska brandlarm - Larmcentralen ser till att åtgärdstexter och utryckningsfunktioner programmeras för snabbaste 

automatiska utryckning.

• Brandlarm får förekomma både från kommunerna och externa kunder inom Bergslagens Räddningstjänst område.

• Inbrottslarm - samma förfarande som brandlarmen förutom att åtgärderna sköts manuellt. Larmcentralen ringer 
bevakningsföretag, polis, kontaktpersoner och för anteckningar på dessa åtgärder.

• Inbrottslarm, Driftlarm, Överfallslarm och andra tekniska larm får endast tas emot från medlemskommunerna.
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Tjänster till medlemskommuner

Trygghetslarm inom socialtjänsten
Larmcentralen har samtliga sex medlemskommuner i förbundet där larmcentralen handhar hela kedjan med teknik, materiel, 
installation och service samt själva larmmottagningen.

Två heltidstjänster ombesörjer installation och service i alla sex medlemskommuner och Larmcentralen bevakar funktionen på 
alla aktiva trygghetslarm.

Hela kedjan är digital i alla kommuner sedan hösten 2019, och det innebär att möjligheter öppnar sig för ny teknik inom E-
hälsa.
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Tjänster till medlemskommuner

Övriga tjänster
• POSOM och Krisledning i kommunerna – Larmcentralen handhar listor och startar kedja vid behov - gratistjänst.

• Kommunal Felanmälan  - Eljour, gator/vägar, tekniska förvaltning, vatten/avlopp, störningsjour kommunala bostadsbolag.

• Risklinjen för allmänheten - Endast Karlskoga och Kristinehamn kvar, minskat antal ärenden för varje år.

• VMA - viktigt meddelande till allmänheten - Larmcentralen och SOS hjälps åt och sköter kvartalsprovet varannan gång.
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Larmcentralens tjänster mot Räddningstjänsten
• Programmerar och hanterar vilka funktioner som ska aktiveras på de 8 brandstationerna när SOS har dragit ett 112 

ärende och automatiska brandlarm kopplade till BRT.

• Ombesörjer programmerade personsökare till deltidsstationerna.

• Ombesörjer årlig service och underhåll på Bergslagens Räddningstjänst stationer och radiokommunikationsmast.

• Ombesörjer årlig service och underhåll på Bergslagens Räddningstjänst utalarmeringsstruktur.

• Sköter larminformation på Bergslagens Räddningstjänst hemsida som en service till allmänheten.

• Telefonväxel för Bergslagens Räddningstjänst.
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Tjänster inom Räddningsregion Bergslagen (RRB)

Bevakning fältpersonal Länsstyrelsen Örebro 
Larmcentralen bevakar att fältpersonalens uppdrag avslutats som en 
säkerhetsåtgärd. Vid avvikelser vidtas åtgärder som bestämts i en 
rutinbeskrivning samt positionering av Rakelenheten.
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Fördelning av kopplade larmobjekt

Kommun Brand Inbrott Hiss Tekniska Trygghets-
larm

Karlskoga 226 137 44 35 851

Kristinehamn 62 82 25 56 688

Filipstad 44 39 1 16 369

Storfors 12 11 22 3 124

Degerfors 43 33 0 14 281

Hällefors 5 7 6 2 233

Nedan presenteras fördelning av kommunernas inkopplade larm den 15 oktober 2020
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Framtid
• Kamerabevakning – Ett pilotprojekt planeras tillsammans med Degerfors kommun 

• Kamera för nattillsyn inom äldreomsorgen - Där Larmcentralen beställer, installerar och sköter tillsynen av kameran 
som ett komplement till nattpatrullernas tillsyner.

• Brandskydd i hemmet – Larmcentralens larmtekniker kommer att samarbeta med Skyddsavdelning för att kartlägga 
hur brandskyddet ser ut hos de brukare som larmteknikerna gör hembesök hos vid installation av trygghetslarm.
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Medlemskommunernas önskemål
• Larmcentralen tar gärna emot önskemål från våra 

medlemskommuner om nya/andra tjänster från oss. 

• Larmcentralen finns här för våra medlemskommuner och hoppas på 
ett fortsatt bra samarbete.
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Kontakt
Susanne Berg Larsson
susanne.berg@brt.se

Telefon: 0586-636 34 

mailto:Susanne.berg@brt.se
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INLEDNING 

Stabsavdelningen har på uppdrag av direktionen upprättat förslag till budget 2021 med långtidsplan för 

2022–2023. Arbetet har styrts utifrån antagen förbundsordning med tillhörande bilaga som beskriver 

budgetprocessens arbetsgång och där 2020 års budget var det första i den ekonomiska planen som 

omfattar fyra år.  

Samrådsmöten har ägt rum mellan Bergslagens Räddningstjänst och medlemskommunerna under 2020 där 

förslag och information har getts för förbundets behov av medlemsbidrag inför budget 2021. På grund av 

Covid-19 har några av de planerade samrådsmötena blivit framflyttade.  

Budgeten för 2021 har räknats upp med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) den 1 oktober 2020 

och inkluderar förbundets äskande om att utöka två brandman-pooltjänster. Syftet med pooltjänsterna är 

ur ett arbetsmiljöperspektiv för att säkerställa ordinarie skiftgående brandmäns frånvaro vid semester, 

föräldraledighet och sjukdom. Uppräkningen med PKV kommer inte att täcka den totala kostnaden för 

tjänsterna utan förbundet behöver jobba in den totala kostnaden inom befintlig ram inklusive uppräkning 

för 2021.  

Tilldelat medlemsbidrag 2021 exklusive pensionsbidrag från medlemskommunerna är uppräknat med 1,3 

mkr (1,7 %).  

Den 12 maj 2020 driftsattes Räddningsregion Bergslagen (RRB) som är en gemensam operativ 

ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra 

Götaland och Västmanland. RRB omfattar 42 kommuner med 740 000 invånare. I området finns 17 

räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 7 500 larm. Systemet 

bemannas gemensamt av räddningstjänster som ingår. För 2020 har Bergslagens Räddningstjänst själva 

finansierat de kostnader ledningsorganisationen medfört, men från 2021 kommer statligt stöd att betalas 

ut på cirka 4,50 kr/invånare som förbundet får tillgodoräkna sig från våra medlemskommuner.  
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KOMMUNALFÖRBUNDET BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST 

Bergslagens Räddningstjänst bildades 1997 då kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, 

Kristinehamn och Storfors beslutade att samverka inom räddningstjänsten. Det geografiska insatsområdet 

är 140 km x 70 km och omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och kemisk/tekniska 

fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går genom området samt 

stora trafikmängder från och till de närliggande Dalafjällen. 

Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg 

kostnad för medlemskommunerna. Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är att medverka till att 

olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så små som 

möjligt. Invånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas en kompetent och effektiv 

räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt att skador på människa 

miljö och egendom begränsas. 

Den samlade resursen för räddningstjänstförbundet består av cirka 200 medarbetare som till sitt 

förfogande har cirka 30 brand/räddningsfordon samt ett antal besiktnings och transportfordon. Förbundet 

har utryckningsstyrkor och utrustning placerad på åtta brandstationer för att uppnå en optimal täckning 

över ytan och möjligheter till snabb insats till olycksplatsen. 

 

Insatsområde 

 

Räddningsstyrkor 

Heltidsbrandstationer 

Karlskoga 1+5 personer 

Kristinehamn 1+4 personer 

Deltidsbrandstationer:  

Filipstad 1+5 personer 

Storfors  1+4 personer 

Lesjöfors  1+4 personer 

Degerfors  1+4 personer 

Hällefors  1+5 personer 

Åtorp  1+1 personer 

 

Anspänningstider: 

Heltidsstationer: 1,5 min 

Deltidsstationer: 5 min 

 

Politisk ledning 

Direktionen är det högsta beslutande organet i Bergslagens Räddningstjänst. Medlemskommunernas 

kommunfullmäktige har fastställt förbundsordning samt reglemente som sätter de yttersta ramarna för 
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Bergslagens Räddningstjänsts verksamhet. Verksamhetsmål och ekonomi följs upp tre gånger per år i 

delårsrapporterna per den 30 april och den 31 augusti samt i samband med årsbokslutet. 

Bergslagens Räddningstjänsts direktion består av två ledamöter och två ersättare från Kristinehamn och 

Karlskoga kommun och från övriga medlemskommuner en ledamot och en ersättare. Revisionen är vald av 

respektive medlemskommuns fullmäktige. 

I antagen förbundsordning är budgetprocessens arbetsordning angiven gentemot medlemskommunerna. 

Förslag till åtgärder som innebär väsentligt förändrad verksamhet eller ändring i dokument som styr 

verksamheten inom Bergslagens Räddningstjänst, behandlas alltid frågan i medlemskommunernas 

fullmäktige innan sanktion för beslut ges till förbundets direktion. 

Organisation 

Den högst beslutande tjänstemannen är förbundschef som till sin hjälp har funktionsansvariga inom 

respektive verksamhetsområden. Allt arbete bedrivs förbundsövergripande utifrån funktioner och 

områdesansvar. Direktionen har genom ett decentraliserat styrsätt gett förbundsledningen ett rationellt och 

ansvarsskapande arbetsförhållande. Riktlinjer för decentraliserad ledning återfinns i förbundets dokument i 

form av reglementen, delegationsordningar och policys. 

Förbundets ledningsgrupp består av förbundschef, ekonomichef, avdelningschefer, HR-specialist och 

kommunikatör. 

Förbundets åtta stationer har en utsedd stationschef vars uppgift är att samordna verksamheten på 

stationen och fungera som en länk mellan ledning och övrig personal på respektive station. 

 

ORGANISATION

Medlemskommunernas kommunfullmäktige

Stab

Räddningsavdelning Skyddsavdelning Larmcentral

Förbundschef

Förbundsdirektion Revision

 

 

Personal 

Personalutvecklingen inom Bergslagens Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens behov av kompetenta 

medarbetare för att kunna möta nuvarande och framtida behov.  

Det finns heltidsanställd personal på stationerna i Kristinehamn, Karlskoga och Filipstad.  

Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) tjänstgör i Filipstad, Hällefors, Degerfors, Storfors, Lesjöfors och 

Åtorp. Kravet för RiB-personal är bland annat att de bor och arbetar i närheten av brandstationen. 

Ett samarbete med medlemskommunernas HR-chefer påbörjas under hösten 2019 för att se hur förbundet 

och kommunerna tillsammans kan skapa möjligheter för kommunalanställda med RiB-anställning. 
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Då förbundet inom en femårsperiod har 14 personer, varav tio befäl, som har möjlighet att gå i pension 

kommer rekryteringen av nya befäl att bli en utmaning.  

Planering inför framtida semesterperioder blir allt mer problematisk då det är svårt att erbjuda fyra 

veckors semester under sommarperioden, detta då det även är många andra ledigheter såsom 

föräldraledighet som ska läggas ut.  

För att inte tappa allt för mycket i kvalitet finns ett tak på hur många ordinarie brandmän som kan ha 

semester samtidigt detta gör det svårt för personalen att få ut lagstadgad semester.  

Under 2020 har förbundet, på prov, haft två brandmän i visstidsanställning för att ur ett 

arbetsmiljöperspektiv kunna säkerställa den ordinarie skiftgående brandmans frånvaro vid semester, 

föräldraledighet, sjukdom med mera. Utvärderingen av två extra brandmän i pool har visat positiva 

effekter och dessa kommer att permanentas från och med 2021-01-01. 
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UPPDRAG 

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) anger att varje kommun ska anta ett handlingsprogram för 

olycksförebyggande verksamhet samt ett handlingsprogram för räddningstjänst. Handlingsprogrammen 

skall med ett års förskjutning följa den politiska mandatperiodsordningen Detta dokument utgör 

Bergslagens Räddningstjänst handlingsprogram för den förebyggande och räddningstjänst verksamheten.  

Nationella mål enligt Lagen om skydd mot olyckor  

Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö 

ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.  

Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar 

tid och genomföras på ett effektivt sätt. 

Uppdrag enlig förbundsordningen 

Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors, Hällefors, Storfors och Filipstads kommuner har uppdragit åt 

Bergslagens Räddningstjänst att ansvara för räddningstjänst samt delar av den olycksförebyggande 

verksamheten. Uppdraget regleras i förbundsordningen för Bergslagens Räddningstjänst. Uppdraget 

formuleras på följande sätt enligt 4 § i förbundsordningen:  

Bergslagens Räddningstjänst skall hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst i enlighet med 

vad som enligt lag åvilar respektive medlem. Bergslagens Räddningstjänsts ansvar och uppdrag relaterat till 

aktuell lagstiftning regleras i bilaga till förbundsordningen. (Här innefattas bland annat verksamhet och 

planering inom områdena höjd beredskap och extraordinär händelse)  

Utöver dessa uppgifter kan Bergslagens Räddningstjänst mot särskild ersättning och/eller avtal åtaga sig 

andra till kärnverksamheten närliggande uppgifter under förutsättning att de ej strider mot den 

kommunala kompetensen. Uppdragen kan handla om olika typer av larmmottagning och larmförmedling 

gentemot medlemskommunerna, larmmottagning från övriga där Bergslagens Räddningstjänst utför 

operativ insats. Utförande av utryckning i samband med olycksfall då räddningsstyrkan är snabbare än 

larmad ambulans, så kallad IVPA (I Väntan På Ambulans). IVPA avtal är knutet till avtalad 

medlemskommun. Utbildningsuppdrag inom området brand/räddning och säkerhet. Utförande av 

restvärdesräddning i samband med räddningsinsats.  
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VISION OCH MÅL 

Vision  

Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra i förhållandet till risker 

och olyckor som de kan utsättas för samt känna förtroende för Bergslagens Räddningstjänst som 

organisation. För att Bergslagens Räddningstjänst ska kunna medverka till att skapa ett samhälle där 

olyckor som påverkar människor, egendom och miljö minskas, måste olycksriskerna identifieras och 

kommuninnevånarna medvetandegöras om dessa risker.  

Uppfyllande av visionen nås genom skadeförebyggande och skadebegränsande insatser av personalen. 

Bergslagens Räddningstjänsts personalrekrytering skall leda till en kompetent personalgrupp oavsett kön, 

religion och etniskt ursprung.  

Visionen redovisar ramar och inriktning för räddningstjänstens verksamhet. Inom ramarna redovisas 

säkerhetsmålen och prestationsmålen för förbundet.  

Den åttauddiga stjärnan 

Traditionellt har sedan 1800-talet den åttauddiga stjärnan existerat inom brandkårer i Europa. Respektive 

stadsvapen är i mitten av stjärnan. Grundtanken var att varje udd i stjärnan har sin speciella betydelse och 

stjärnan speglar en etisk normsamling för hela yrkeskåren. Riddardygderna har med tiden moderniserats 

och uddarna på Räddningstjänstens stjärna står idag för: 

• Lojalitet 

• Skicklighet 

• Takt 

• Omtanke 

• Uppmärksamhet 

• Kunskap 

• Mod 

• Uthållighet 
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Mål för verksamheten 

Bergslagens Räddningstjänst skall genom informationsinsatser, effektiva räddningsinsatser, jämställdhet, 

mångfald samt samverkan uppnå nedanstående mål som fastställts i handlingsprogrammet för perioden 

2020–2023 för förebyggande och operativ verksamhet. Larmcentralen har formulerat inriktningsmål för 

sin verksamhet motsvarande period. Uppföljning av målen kommer presenteras i delårsbokslut och 

årsredovisning.  

Förebyggande verksamhet     

Säkerhetsmål Prestationsmål Mätmetod Kommentar 

1. Den enskilde skall genom 

effektiv tillsyn och information 

erhålla största möjliga trygghet 

gentemot brand och explosion. 

(olyckor) 

1a. En årlig tillsynsplan skall ange 

hur fördelning och prioritering av 

tillsynsobjekten sker. Tillsyn skall 

göras till 100% på prioriterade 

objekt.  

Avstämningar sker 

löpande på antalet 

tillsyner på 

prioriterade objekt 

vid avdelningsmöten. 

Från 2021 kommer 

avdelningens mål för 

totalt antal utförda 

tillsyner i sin tur att 

fördelas ned på 

individnivå. 

  

1b. Upprätthålla kompetensen hos 

de som arbetar med 

förebyggande brandskydd. 

Kompetenskraven anges i tillsyns-

planen. 

Skyddsavdelningens 

kompetenskrav för 

personal är lägst 

Tillsyn A. Mätning 

sker genom 

dokumenterad 

kursintyg för de 

anställda. 

Målsättning 100 % 

och på sikt är även 

Tillsyn B önskvärd 

kompetens. 

  

1c. Personal i utryckningsstyrkan 

skall sammanlagt genomföra minst 

30 verksamhetsbesök per år enligt 

framtagen mall. 

Dokumentation av 

genomförda besök. 

Målsättningen är att 

samtliga 30 

verksamhetsbesök ska 

genomföras varje år.  

  

1d. 100 % av kända tillbud och 

bränder på skolor som är 

relaterade till barn och ungdomar 

följs upp. 

Dokumentation av 

genomförda 

uppföljningar. 

Målsättningen är att 

samtliga kända tillbud 

ska följas upp.  

Personal från 

skyddsavdelningen 

tillsammans med polis 

genomför samtal på 

skolor och/eller 

orossamtal med 

berörd barn/ 

ungdom/förälder. 
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Säkerhetsmål Prestationsmål Mätmetod Kommentar 

2. Antalet bostadsbränder skall 

minska. 

2a. Andelen fungerande 

brandvarnare och släckutrustning 

i bostäder ska öka. Vid 

inträffade bostadsbränder skall 

minst 85% av bostäderna ha haft 

fungerande brandvarnare. 

Statistik från 

verksamhetssystem. 

BRT ska upplysa om 

vikten av brand-

varnare i hemmet via 

förbudets 

informationskanaler. 

  

2b. Aktiv information exempelvis 

genom hembesök, hemsidor och 

utbildning skall ske för att höja 

medvetenheten om brandskyddet. 

Uppföljning av 

informationstillfällen. 

Målsättningen för 2020 

är att skapa 

informationskanaler via 

hemsida och sociala 

medier. Resultatet för 

2020 kommer att bli 

utgångspunkten för 

målsättningen 2021–

2023. 

  

2c. Vid varje bostadsbrand skall 

räddningstjänsten göra 

dokumenterade efterbesök när 

människor skadats eller stora 

värden förstörts. 

Statistik från 

verksamhetssystem 

och dokumenterade 

efterbesök.  Målsättning 100 % 

3. Människor som bor och vistas 

inom räddningstjänstområdet kan 

erbjudas utbildning inom 

brandskydd och övriga delar av 

räddningstjänstförbundets 

kompetensområde. 

3a. Medverka till att varje skola 

med grundskoleelever 

regelbundet utbildar alla 

ungdomar (elever) i årskurs 2 och 

5. 

Antal utbildade 

elever sammanställs 

vid det avslutande 

utbildningstillfället.  

Rutin finns för 

brandutbildning 

skolelever (BUSE) i 

Karlskoga och 

Kristinehamn.  

Förbundet bjuder in till 

avslutande 

utbildningstillfället via 

skolornas rektorer och 

skolorna väljer att 

delta.  

Förbundet arbetar 

med att utveckla i 

kommunerna med RiB-

stationer. 

  

3b. Minst 1500 personer ska 

årligen få utbildning kring 

brandsäkerhet. 

Dokumenterade 

utbildningar. 

Skyddsavdelningen ska 

i möjligaste mån 

fortsätta erbjuda 

grundläggande 

brandkunskap (GBK) 

och kurs för heta 

arbeten (HA).  

På grund av Covid-19 

har efterfrågan minskat 

markant under 2020.  
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Operativ verksamhet 

Säkerhetsmål Prestationsmål Mätmetod Kommentar 

1. Räddningstjänsten skall 

genomföra räddningsinsats inom 

godtagbar tid och på ett 

effektivt sätt i de fall där den 

enskildes egen förmåga ej räcker 

till. 

1. Vid pågående insats kan 

beredskapsstyrkorna omfördelas. 

I medlemskommunernas tätorter 

skall beredskapen organiserats 

så att annan insatsstyrka kan 

komma till tätortens brandstation 

snarast möjligt, dock senast inom 

30 minuter. 

Samtliga larm 

kontrolleras under 

tre 

sammanhängande 

veckor vår och höst 

med avseende på 

svarstider. 

Målsättning 100 % av 

kontrollerade larm ska 

uppfylla kraven. 

2. Räddningsinsatserna skall 

utföras på ett tryggt och säkert 

sätt och med rätt kompetens. 

2. Övningar och 

kompetensutbildning genomförs i 

planerad omfattning.  

Uppföljning av 

genomförda 

obligatoriska 

kompetensutbildning

ar och 

måsteövningar. Målsättning 100 % 

3. Följa upp och ta till vara på 

erfarenheter från inträffade 

händelser. 

3a. Alla dödsolyckor skall följas 

upp. 

Uppföljning av 

genomförd 

dokumentation. Målsättning 100 % 

  

3b. En årlig statistik för 

inträffade händelser skall tas 

fram. 

Statistik från 

verksamhetssystem.   

  

3c. Varje år skall minst åtta 

händelser utredas. 

Uppföljning av 

dokumenterade 

utredningar 

avseende 

omfattande eller 

unika olyckor. Målsättning 100 % 

4. Utrustning och fordon vårdas 

så att hög 

driftsäkerhet/tillförlitlighet kan 

upprätthållas. 

4. Alla fordon och utrustning ska 

vara kontrollerade och 

godkända. Antalet avvikelser 

pga. bristande underhåll ska 

vara ”0”. 

Uppföljning av 

internkontroller samt 

tillbudsrapporter och 

kontroll av att 

avvikelser åtgärdas. 

Kontrollerade och 

godkända fordon och 

utrustning syftar till att 

inte tredje part ska 

påverkas. 

Målsättningen är att 

samtliga avvikelser ska 

åtgärdas. 

5. Räddningstjänsten skall kunna 

fungera på ett godtagbart och 

effektivt sett även vid över tiden 

utdragna händelser. 

5. En årlig övning ska genomföras 

i syfte att utveckla 

ledningssystemet för att kunna 

hantera såväl dagliga händelser 

som flera samtidiga pågående 

insatser. 

Uppföljning av 

genomförd övning 

alternativt inträffad 

händelse (skarpt 

larm). Målsättning 100 % 
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Larmcentral 
      

Inriktningsmål Prestationsmål Mätmetod Kommentar 

Larmcentralen bör fortsätta arbetet 

med att knyta till sig fler 

kommunala fastigheter/ 

verksamheter när det gäller 

automatiska brandlarm och 

tekniska larm. 

Dialogmöten med 

medlemskommunernas 

fastighetsavdelningar för att 

kartlägga eventuella larm som 

inte är knutna till Larmcentralen. 

Telecall statistik för 

att se vilka 

automatiska 

brandlarm och 

tekniska larm som 

administreras via 

Larmcentralen.  

Larmcentralen har 

majoriteten av 

kommunernas 

automatiska 

brandlarm, 

målsättningen är nå 

upp till 100 %. 

Larmcentralen bör ha möjlighet 

utifrån kommunernas önskemål, 

även bevaka kommunernas objekt 

och fastigheter via 

kamerabevakning. 

Dialogmöten med 

medlemskommunernas 

säkerhetssamordnare för att öka 

medvetenheten kring 

möjligheterna med 

kameraövervakning. Antalet 

kameraövervakade objekt bör 

öka över tid.  

Antal kamera-

övervakningar. 

Ingen av 

medlemskommunerna 

använder sig av 

denna teknik idag. 

Målsättningen är att 

samtliga 

medlemskommuner ska 

bli informerade om 

möjligheterna till 

kameraövervakning.  

Larmcentralen ska öka antalet 

nattillsyn med kamera för brukare 

som har trygghetslarm inom 

medlemskommunerna. 

Dialogmöten med 

medlemskommunernas socialtjänst 

Antal inkopplade 

kameror. 

Målsättningen är att 

antalet ska öka över 

tid och på lång sikt att 

alla medlems-

kommuner nyttjar 

tekniken. 

Larmcentralen ska arbeta 

förebyggande hos brukare med 

trygghetslarm. 

Trygghetskontroll genomförs i 

samband med installation av 

trygghetslarm. 

Antal genomförda 

trygghetskontroller 

mäts via 

verksamhetssystem.  

I samband med 

installation av 

trygghetslarm utförs 

en trygghetskontroll, 

det vill säga att en 

kontroll av att hemmet 

är tryggt och säkert. 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det enligt lagstiftaren finnas ett klart 

samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv 

och ändamålsenlig verksamhet.  

God ekonomisk hushållning tolkas i kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst som att våra resurser 

ska användas där de gör mest nytta och att vi har en ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på alla 

våra resurser i förbundet. Det betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra personella 

och tekniska resurser ska användas på ett över tid hållbart sätt.  

Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har en framtida handlingsberedskap 

för eventuella oförutsedda utgifter, att vi kan genomföra planerade investeringar med egna medel och att 

vi har en betalningsberedskap så vi kan betala våra utgifter i rätt tid. 

Finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning: 

• Bergslagens Räddningstjänst ska ha en ekonomi i balans och en beredskap att möta ekonomiska 

risker och oförutsedda händelser. Verksamhetens årliga nettokostnad ska understiga 

medlemsbidraget. 

• Förbundets investeringar ska finansieras med egna medel. 

• Förbundets banklikviditet ska inte underskrida 3 mkr. 

 

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning  

• Att inom tilldelade medel upprätthålla beslutad beredskapsorganisation och att påbörja 

utryckning inom angiven anspänning tid enligt handlingsprogram, (exklusive insatser med fördröjd 

tidsangivelse som kan härledas till kommunikation/teknik gällande själva utalarmeringen). 

• Att tillsyn skall göras enligt den årligt antagna tillsynsplanen. Tillsynsplanen anger hur fördelning 

och prioritering av tillsynsobjekten sker.  

• Att verksamheten utifrån självkostnadsprincipen skall vara bemannad och tekniskt utrustad, utifrån 

medlemskommunernas och Bergslagens Räddningstjänsts interna efterfrågan av larmtjänster. 

• Personalomsättningen inom räddningspersonal i beredskap ska understiga 7 %. 

BUDGETPROCESS 

Till handlingsprogrammet, som ska upprättas enligt förbundsordningen 5 §, ska även en ekonomisk plan för 

samma period upprättas. Direktionen ska i samråd med Samrådsgruppen eller av Samrådsgruppen 

utsedda ekonomichefer/motsvarande utifrån denna plan årligen fastställa en budget för förbundet.  

I förbundsordningens bilaga 2 beskrivs arbetsgången för budgetprocessen i Bergslagens Räddningstjänst.  

Första året varje ny mandatperiod startar med preliminär planering och beslut om verksamheten för de 

kommande fyra åren. En remissutgåva av handlingsprogram med tillhörande ekonomisk plan arbetas fram 

under våren som direktionen sedan tar beslut om.   

Respektive medlemskommuns kommunfullmäktige beslutar i juni (eller vid den senare tidpunkt som 

överenskommes) om Bergslagens Räddningstjänsts driftbidrag nästkommande år samt långtidsplanen. 

För åren två till fyra i varje mandatperiod lämnar Bergslagens Räddningstjänst rapport över föregående 

verksamhetsår till samrådsgruppen. Övervägning av förbundets budgetramar för nästkommande år görs 

och om samrådsgruppen är överens om att förhållandena så kräver kan förnyad budgetdiskussion upptas 

när som helst under fyraårsperioden. 
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I september, utifrån den fastställda rambudgeten, påbörjas arbetet med den interna budgeten för 

Bergslagens Räddningstjänst som direktionen fastställer i december. 

Återrapportering av verksamhet och ekonomi sker både till direktion och samrådsgrupp. 
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RESULTATBUDGET 2021 OCH LÅNGTIDSPLAN 2022–2023 

 

Resultaträkning (tkr) 
Bokslut 

2019 
Budget  

2020 
Budget  

2021 
Plan     
2022 

Plan     
2023 

Verksamhetens intäkter 18 306 20 090 19 004 19 347 19 755 

Verksamhetens kostnader -108 804 -105 897 -106 853 -108 024 -112 142 

Avskrivningar -3 801 -4 000 -4 400 -4 700 -4 900 

Verksamhetens nettokostnader -94 299 -89 807 -92 249 -93 377 -97 287 

Medlemsbidrag 95 382 91 158 93 207 94 361 98 372 

Medlemsbidrag RRB  0 387 387 387 

Statliga bidrag 135 100 78 78 78 

Verksamhetens resultat 1 219 1 451 1 423 1 449 1 550 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader -1 262 -1 451 -1 423 -1 449 -1 550 

Resultat -43 0 0 0 0 

Balanskravsresultat -212 0 0 0 0 

 

Verksamhetens intäkter  

Verksamhetens intäkter (tkr) 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan   
2022 

Plan   
2023 

Taxor och avgifter 15 278 17 064 16 278 16 567 16 859 

Hyror 764 739 746 761 776 

Försäljning verksamhet och externa tjänster 1 910 2 288 1 980 2 020 2 120 

Övriga intäkter 354 0 0 0 0 

Totalt 18 306 20 090 19 004 19 347 19 755 

 

Taxor och avgifter har räknats upp inför 2021 utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) prisindex 

för kommunal verksamhet (PKV) från den 1 oktober 2020. 

 

Verksamhetens kostnader  

Verksamhetens kostnader (tkr) 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Direktion 299 457 461 466 471 

 -varav oförutsedda medel 0 200 200 200 200 

Revision 253 240 244 248 253 

Personalkostnader inklusive arbetsgivaravgift 67 463 71 041 73 108 74 650 76 595 

Pensionskostnader 16 721 12 478 13 187 12 741 14 790 

Lokalhyror 7 890 8 105 8 227 8 375 8 551 

Räddningsregion Bergslagen 0 773 1 174 1 320 1 464 

Övriga verksamhetskostnader 16 179 12 803 10 452 10 224 10 019 

Totalt 108 804 105 897 106 853 108 024 112 142 
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Personalkostnaderna är uppräknade enligt SKR:s rekommendationer för kommunal verksamhet. I budget 

2021 och framåt finns utökning med två så kallade pooltjänster inom räddningstjänstavdelningen. 

Förbundet har tidigare äskat dessa två tjänster för att ur ett arbetsmiljöperspektiv säkerställa ordinarie 

skiftgående brandmäns frånvaro vid semester, föräldraledighet och sjukdom. 

Arbetsgivaravgiften är beräknad utifrån den lagstadgade delen 31,42 % på samtlig personal. Den del i 

personalkostnadspålägget som avser avtalspensioner och försäkringar beräknas uppgå till 8,7 % och 

regleras inom kostnader för pensioner mot medlemskommunerna.  

Verksamhetens kostnader har räknats upp inför 2021 utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) 

prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från den 1 oktober 2020. 

Pensionskostnaderna inom förbundet regleras med ett separat medlemsbidrag. Regleringen sker utifrån 

faktiskt utfall årligen per den 31 december. I budgeten inkluderas pensionskostnaderna utifrån den 

prognos som KPA presenterade den 31 december 2019 för perioden 2020–2023.  

Avskrivningar 

En större genomgång av förbundets anläggningsregister gjordes under 2019 och i samband med detta 

gjordes en översyn av avskrivningstiderna utifrån den rekommendation som Rådet för kommunal 

redovisning har gett ut. 

Förbundet tillämpar följande avskrivningstider: 

Brand och räddningsfordon  20 år 

Mindre lastfordon, personbilar, släpfordon, båtar 10 år 

Terrängskoter, släpvagnar  7 år 

Maskiner  5–10 år 

Inventarier 5–10 år 

Data- och kommunikationsutrustning 3–5 år  

 

För nyinvesteringar påbörjas avskrivningen enligt plan då investeringen har tagits i bruk. 

Medlemsbidrag 

I förbundsordningen § 15 regleras Bergslagens Räddningstjänsts kostnadstäckning från 

medlemskommunerna. Medlemsbidraget ska fördelas på respektive medlemskommun i förhållande till 

respektive medlemskommuns befolkningsandel av verksamhetsområdets totala befolkning per den 1 

januari året före det kalenderår som bidraget avser. 

Fördelningstal (%) 

Kommun Budget 2019 2020 2021 2022 2023 

Kristinehamn 28,43 28,20 28,21 28,21 28,21 

Karlskoga 35,08 35,25 35,34 35,34 35,34 

Filipstad 12,39 12,56 12,38 12,38 12,38 

Hällefors 8,20 8,09 8,16 8,16 8,16 

Degerfors 11,15 11,20 11,24 11,24 11,24 

Storfors 4,76 4,70 4,67 4,67 4,67 

Summa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Medlemsbidraget delas upp för drift- respektive pensionsbidrag samt ersättning för utökad systemledning. 

Statsbidraget som erhålls för den utökade systemledningen (Räddningsregion Bergslagen) ersätts av staten 

till medlemskommunerna med cirka 4,50 kr/invånare från den 1 januari 2021. 
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Uppräkning i budget och plan grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet som SKR presenterade 

den 1 oktober 2020. 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Personalkostnad*  2,7 2,3 1,8 2,1 2,6 

Övrig förbrukning**  2,9 1,5 1,5 1,8 2,1 

Prisindex kommunal verksamhet  2,7% 2,1% 1,7% 2,0% 2,4% 

 * Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.    
 ** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex med fast ränta.   

 

Medlemsbidrag (tkr) 

Kommun 2019 2020 2021 2022 2023 

Kristinehamn 25 656 25 707 26 405 26 731 27 862 

Karlskoga 31 654 32 133 33 074 33 482 34 899 

Filipstad 11 176 11 448 11 588 11 730 12 227 

Hällefors 7 399 7 377 7 635 7 729 8 056 

Degerfors 10 063 10 210 10 523 10 653 11 104 

Storfors 4 292 4 284 4 370 4 424 4 611 

Summa 90 240 91 158 93 594 94 748 98 759 

 

Varav pensionsbidrag (tkr) 

Kommun  2019 2020 2021 2022 2023 

Kristinehamn 3 788 3 519 3 720 3 595 4 173 

Karlskoga 4 672 4 398 4 660 4 502 5 226 

Filipstad 1 650 1 567 1 633 1 577 1 831 

Hällefors 1 092 1 010 1 076 1 039 1 206 

Degerfors 1 486 1 398 1 483 1 432 1 663 

Storfors 634 586 616 595 691 

Summa 13 322 12 478 13 187 12 741 14 790 

 

Varav ersättning för utökad systemledning (tkr) 

Kommun Invånare Kr/invånare Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Kristinehamn 24 255 4,50 109 109 109 

Karlskoga 30 381 4,50 137 137 137 

Filipstad 10 644 4,50 48 48 48 

Hällefors 7 013 4,50 32 32 32 

Degerfors 9 666 4,50 43 43 43 

Storfors 4 014 4,50 18 18 18 

Summa 85 973   387 387 387 

 

Finansiella kostnader och intäkter  

I budgeten inkluderas den finansiella kostnaden avseende pensioner utifrån den prognos som KPA 

presenterade den 31 december 2019 för perioden 2020–2023. Ingen finansiell intäkt är budgeterad för 

perioden. 
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BALANSBUDGET 

Balansbudget(tkr) 
Bokslut 

2019 
Prognos 

2020 
Budget 

2021 
Plan 

2022 
Plan 

2023 

       

TILLGÅNGAR       

A. Anläggningstillgångar       

I. Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

       

II. Materiella tillgångar       

1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 0 0 0 0 0 

2. Maskiner och inventarier 31 272 34 372 38 622 42 652 43 252 

3. Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Summa materiella anläggningstillgångar 31 272 34 372 38 622 42 652 43 252 

       

III. Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

       

Summa anläggningstillgångar 31 272 34 372 38 622 42 652 43 252 

       

B. Bidrag till infrastruktur 0 0 0 0 0 

       

C. Omsättningstillgångar       

I. Förråd 0 0 0 0 0 

II. Fordringar 87 996 89 488 91 628 93 036 94 209 

III. Kortfristiga placeringar 0 2 500 2 500 2 500 2 500 

IV. Kassa och bank 14 654 15 000 12 000 10 000 8 000 

Summa omsättningstillgångar 102 650 106 988 106 128 105 536 104 709 

       

SUMMA TILLGÅNGAR 133 922 141 360 144 750 148 188 147 961 

       

       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

A. Eget kapital       

I. Periodens resultat -43 -110 0 0 0 

II. Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0 

III. Övrigt eget kapital 39 652 39 542 39 432 39 432 39 432 

Summa eget kapital 39 609 39 432 39 432 39 432 39 432 

       

B. Avsättningar 0 0 0 0 0 

I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 55 818 59 488 61 628 62 036 64 209 

II. Andra avsättningar 0 0 0 0 0 

Summa avsättningar 55 818 59 488 61 628 62 036 64 209 

       

C. Skulder       

I. Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 

II. Kortfristiga skulder 38 496 42 440 43 690 46 720 44 320 

Summa skulder 38 496 42 440 43 690 46 720 44 320 



BUDGET 2021                             Långtidsplan 2022–2023 

 

Sida 18 

       
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 133 922 141 360 144 750 148 188 147 961 

       

       

Panter och ansvarsförbindelser       

1. Panter och därmed jämförliga säkerheter 0 0 0 0 0 

2. Ansvarsförbindelser       

a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller 
avsättningarna 41 739 39 461 37 339 35 249 33 284 

b) Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0 

 

FINANSIERINGSANALYS/REDOVISNING AV KASSAFLÖDEN 

Kassaflödesanalys (tkr) 
Bokslut 

2019 
Prognos 

2020 
Budget 

2021 
Plan     

2022 
Plan         

2023 

       

Den löpande verksamheten       

Resultat efter finansiella poster -43 -110 0 0 0 

Justering för gjorda av- och nedskrivningar 3 801 4 000 4 400 4 700 4900 

Justering för rörelsekapitalets förändring 7 841 3 250 2 140 408 2173 
Medel från verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 11 599 7 140 6 540 5 108 7 073 

       

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -9 608 -3 992 -2 140 -1 408 -1 173 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -1 990 3 945 1 250 3 030 -2 400 

Medel från den löpande verksamheten 1 7 092 5 650 6 730 3 500 

       

Investeringsverksamheten       

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 514 -7 100 -8 650 -8 730 -5500 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 307 354 0 0 0 

Medel från investeringsverksamheten -3 207 -6 746 -8 650 -8 730 -5 500 

       

Finansieringsverksamhet       

Ökning(-)/Minskning(+) av långfristig fordran 0 0 0 0 0 

Medel från finansieringsverksamhet 0 0 0 0 0 

       

Årets kassaflöde -3 205 346 -3 000 -2 000 -2 000 

Likvida medel vid årets början 17 858 14 654 15 000 12 000 10 000 

Likvida medel vid årets slut 14 654 15 000 12 000 10 000 8 000 
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INVESTERINGAR 

Bergslagens Räddningstjänst har en upprättad fordonsplan där behovet är att ett räddningsfordon per år 

bör bytas ut för att upprätthålla den standard förbundet har idag. Inför 2020 upprättade förbundet en 

mer detaljerad långtidsplan för investeringar. Samtliga investeringsbehov finns upptagna för att få en 

bättre överblick och planering av förbundets investeringar de närmaste fem åren. 

De senaste åren har upphandlingarna av räddningsfordonen inte följt investeringsplanen vilket har 

medfört att tidigare års investeringsmedel har flyttats fram. Från 2021 och framåt kommer 

investeringarna ske det året budgeten finns. 

 

Investering (tkr) Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Räddningsfordon 5 000 7 500 4 500 4 500 

Övriga investeringar 3 650 1 230 1 000 1 000 

Totalt 8 650 8 730 5 500 5 500 
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VERKSAMHETERNA 

Stab 

Uppdrag 
Förbundsstabens uppdrag är att medlemskommunerna erhåller en effektiv räddningstjänst till en 
sammantaget låg kostnad utifrån förbundsordning, handlingsprogram och budget. Förbundsstaben 
ansvarar för de övergripande administrativa arbetsuppgifterna inom förbundet. 

Verksamhet 

Under 2020 har samtliga arbetsuppgifter inom staben setts över och fördelats mellan de olika 

funktionerna för att skapa en mer effektiv organisation.  

Ett arbete med att se över förbundets styrdokument har påbörjats under året och kommer att fortgå även 

under 2021 för att sedan uppdateras regelbundet.  

I maj 2020 trädde nytt avtal för företagshälsovården i kraft. I samband med upphandlingen anpassades 

vilka tjänster förbundet behöver. All utryckningspersonal inom förbundet har hälsoundersökning varje år och 

dagtidspersonal har hälsoundersökning vart 3:e år. 

En översyn av förbundets IT har påbörjats och ett samarbete med Karlskoga kommun har inletts. Under 

året har molntjänster införts bland annat för Office 365 samt verksamhetssystemet Daedalos. 

Förbundet har arbetat med att ta fram en ny grafisk profil.  

Nyckeltal 

Förbundsstaben har inga nyckeltal att rapportera. 

Framtid 

Administrationen kommer fortsätta arbetet med att kartlägga processer dels för att säkerställa att vi 

arbetar på ett kostnadseffektivt sätt, dels för att minska sårbarheten inom stabsfunktionerna. I samband 

med arbetet kommer förbundets styrdokument att ses över. 

 

De nätverk som finns tillsammans med andra räddningstjänstförbund inom de administrativa områdena 

bibehålls för att stärka kompetensen.  

 

Den tjänst som förbundet köper gällande lönehantering kommer att ses över i samband med att 

lönehanteringen digitaliseras och samtidigt utvecklas i verksamhetsstödssystemet Daedalos. Arbetet med 

lönehanteringen i Daedalos har påbörjats under hösten 2020 och beräknas vara klart under 2021 för RiB-

stationerna. 

 

Arbetet med förbundets hemsida färdigställdes under 2020 och nästa steg är att starta upp arbetet med 

ett intranät. 
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Räddningsavdelninge 

Uppdrag och bemanning 
Räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor samt att 
hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Enligt förbundsordningen ska BRT även 
ansvara för Räddningstjänst under höjd beredskap (RHUB) i samtliga medlemskommuner. 

 

Verksamhet 

I Karlskoga och Kristinehamn har två brandman pool tillsatts på prov under 2020 så att varje skiftlag har 

en extra brandman vilket förhoppningsvis ska minska kostnaderna vid sjukdom, semester eller annan 

kortare frånvaro. Detta gör att man ofta är en extra person i utryckningsstyrkan (1+5 i Kristinehamn och 

1+6 i Karlskoga) som är till fördel vid insatser och det gagnar även förbundet i stort för transporter, 

övningsverksamhet, underhåll och annat väsentligt arbete. Från 2021 kommer dessa pool-tjänster att vara 

permanenta. 

Den gemensamma Räddningsregion Bergslagen (RRB), som startade 12 maj 2020 har fungerat mycket bra 

och utvecklas ständig. En av många följder som uppstarten av RRB medför för BRT är att förbundet med 

start den 1 juni förändrar insatsledarorganisationen så att det endast finns en insatsledare i tjänst för hela 

BRT. Detta görs på prov under resterande året med kontinuerlig utvärdering. Efter avslutad provperiod 

kommer utvärderingen att sammanställas för att eventuellt permanentas i handlingsprogrammet från 

årsskiftet 2020/2021. 

Tanken var att skiftlagen på heltid skulle med start 2020 arbeta mer målinriktat med olika projekt och 

uppgifter ute i kommunerna men pandemin covid-19 nådde Sverige och från februari månad påverkades 

hela samhället, så även räddningstjänsten. Precis som för många andra verksamheter i landet har mycket 

blivit inställt, förskjutet eller förändrat och mycket tid har lagts ner för att hantera denna pandemi. Året 

2021 görs en omstart på detta arbete. 

Ny släckbil till Storfors är beställd och investeringen avser år 2020 men leverans blir under 2021. 

Upphandling av ny släckbil Degerfors har påbörjats, investeringen avser år 2021, och genom att starta 

upphandlingen tidigt hoppas förbundet hamna rätt så att leverans av fordon sker samma år som 

investeringen avser. En 5-årig plan för fordonsinvestering har tagits fram. 

 
Nyckeltal 

 2016 2017 2018 2019 

Antal larm (st.) 1 487 1 440 1 503 1 309 

Varav:     

 Brand i byggnad 160 157 163 140 

 Brand ej byggnad 178 182 195 156 

 Trafik 227 207 210 212 

 Automatlarm, ej brand 474 398 342 316 

 Hisslarm 36 54 61 58 

 IVPA larm 145 107 128 126 

Drunkning/tillbud 8 3 8 6 

 Övriga larm 259 332 396 295 

         

Insats per stationsområde (st.) 2016 2017 2018 2019 
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Karlskoga 409 400 450 359 

Kristinehamn 385 350 369 354 

Filipstad 220 216 217 195 

Degerfors 126 118 94 77 

Hällefors 117 146 119 85 

Storfors 72 63 74 82 

Lesjöfors 143 134 162 127 

Åtorp 15 11 18 30 

 

Framtid 

Följande behöver arbetas vidare med: 

• Räddningsavdelningen behöver fortsätta arbeta med kartläggningen av arbetsuppgifter för all 

personal och utveckla vissa områden såsom civilt försvar, arbetsmiljöarbete, logistik/underhåll, 

förebyggande med mera. 

• Fortsatt arbete med att ingå i en gemensam systemledning med andra räddningstjänster. 

• Att inom befintlig driftsbudget möjliggöra en robust personalplanering med tillräckligt brandman-

pool. 

• Att få en likvärdighet i utrustning och kompetens i hela förbundet. 

• Arbeta med rekrytering och utbildning så att vi har en tryggad drift av räddningstjänstpersonal i 

beredskap på våra stationer. 

 

För att ta fram ovanstående punkter behövs både tid, personal och pengar vilket kan bli en utmaning, men 

vi får göra det bästa vi kan med de resurser som tilldelats förbundet. 

Räddningstjänstförbundet skall gemensamt med kommunerna jobba med att höja förbundets förmåga att 

möta ett väpnat angrepp. Eventuella kostnader skall tas från det stadsbidrag som kommunerna har fått 

för civilt försvar. 
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Skyddsavdelningen 

Uppdrag och bemanning 
Kommunens och därmed räddningstjänstens lagstadgade skyldighet beträffande den förebyggande 
verksamheten är att ”se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder 
samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder". 
Vidare skall kommunen (läs räddningstjänsten) ”genom rådgivning, information och på annat sätt 
underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag". 
I handlingsprogrammet framgår skyddsavdelningens uppdrag och dess innebörd på ett tydligare sätt.   
 

Verksamhet 

Skyddsavdelningens verksamhet i stort väntas inte förändras under 2021, avdelningen kommer att verka 
inom samma områden som tidigare. Dock förväntas antalet utbildningstillfällen – sannolikt därmed också 
antal utbildade – med anledning av Covid-19 minska jämfört med tidigare år. Som komplement till den 
platsbundna grundläggande brandutbildningen har en webbaserad version arbetats fram, där 
motsvarande brandutbildning ges via Teams. Sedan utbildningsverksamheten efter en periods 
nedstängning återupptogs märks dock kraftig nedgång i antalet anmälda till de utbildningar som ges. Då 
samhället även under 2021 förväntas kringgärdas av diverse restriktioner, förväntas nedgången i antalet 
anmälda till brandutbildningar fortsatt bli lägre än tidigare år. Utbildningstillfällen kommer dock att 
fortsätta att erbjudas allmänheten i ungefär tidigare års omfattning. 

 

Nyckeltal 

(st.) 2016 2017 2018 2019 

Antal utbildningstillfällen 182 120 124 82 

Antal utbildade i någon form av     

brandutbildning 2 850 2 011 2 285 1 590 

Genomförda tillsyner LSO 180 180 170 135 

Övriga förebyggande ärenden,      

remisser, rådgivning etc.. 377 475 428 311 

Tillståndsärenden 72 62 31 56 

Brandutbildning skolelever 1 624 1 405 1 400 1 886 

 

Framtid 

De två medarbetare som rekryterats till avdelningen under 2019 och 2020, och som ersatte två 

pensionsavgångar, är nu fullt i tjänst efter respektive periods introduktion och avdelningen har nu den 

bemanning som är resurssatt. Tanken om permanent bemanning i Kristinehamn, Karlskoga, Filipstad och 

Hällefors ser i nuläget ut att bli svårt att realisera. Full geografisk täckning i förbundet kommer i närtid 

inte att uppnås, tills vidare har istället geografiskt områdesansvar fördelats mellan avdelningens 

medarbetare. 

Skyddsavdelningens arbetsuppgifter är i stort styrt av lagstiftning, och revolutionerande förändringar av 

de lagstiftningar avdelningen primärt arbetar efter förväntas inte. Under 2021 väntas dock uppdaterad 

Lag om skydd mot olyckor träda i kraft, vilket i större eller mindre skala kan komma att förändra 

inriktningen för avdelningens arbetsuppgifter.  

Pandemin har i stor utsträckning skyndat på samhällets utveckling mot användning av digitala mötesformer, 

och åtminstone gällande brandutbildningar kan arbetet som inleddes med instruktionsledd brandutbildning 

via Teams komma att fortsätta. Kanske kommer exempelvis teknikinvestering att leda till nya former för 

avdelningens arbete.  
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Larmcentralen 

Uppdrag 

Larmcentralen ska vara Bergslagens räddningstjänsts egen telefonväxel, larm- och kommunikationscentral 

samt sambands- och ledningscentral. Detta innebär att larmcentralen ska fungera som utalarmeringscentral 

för utryckningsstyrkan samt vara mottagare av tekniska larm och trygghetslarm från i första hand 

medlemskommunerna. Larmcentralen bedrivs som en självfinansierad verksamhet vilket innebär att samtliga 

kostnader som finns inom larmcentralen ska täckas av de intäkter verksamheten har. 

Verksamhet 

Under året har en ny taxe-modell för trygghetstelefoni tagits fram. Nya trygghetslarmsavtal har skrivits 

med Kristinehamn, Degerfors och Storfors enligt den nya modellen. Övriga medlemskommuner kommer att 

få den nya taxan i samband med att avtalen skrivs om.  

I samarbete med AddSecure har larmcentralen kvalitetssäkrat larmförbindelsen på två typer av 

larmsändare som används flitigt i våra kommuner. Ytterligare ett avtal har skrivits för support på 

övergripande AddSecureteknik utöver det befintliga som finns med Smart Rescue.  

För att få ett likvärdigt skydd på förbundets samtliga stationer har ett nytt avtal för support som gäller 

passering, inbrott och drift tecknats.  

Uppgradering och förstärkning av dator inför kommande satsning på kamerabevakning i våra 

medlemskommuner.  

Uppstart och utbildning för tjänsten tillsynskamera nattetid för äldreomsorgens räkning där BRT 

tillhandahåller hela kedjan 

Som ett led i att minska vikariekostnader och sårbarheten vid frånvaro har larmcentralen ökat 

grundbemanningen. I och med ingången i RRB har även viss arbetstid frigjorts för larmoperatörer. Utfallet 

hittills under 2020 har visat sig falla ut mycket bra. Under hösten kommer nuvarande larmchef att avsluta 

sin tjänst. Arbete med hur återbesättning ska ske pågår och beräknas vara klart vid årsskiftet. 

Covid-19 medförde lite mindre verksamhet för larmteknikerna under större delen av året, men har nu 

återgått till normal verksamhet.  

Enligt demografiska rapporter kommer antalet äldre att öka från och med nästa år och framåt. 

Nyckeltal 

 2016 2017 2018 2019 

Tekniska larmpunkter 4 632 5 056 5 292 5463 

     

Trygghetslarm/år/ 
medlemskommun (st.) 2 622 2 524 2 562 2 523 

varav:        

Kristinehamn 713 706 711 688 

Karlskoga 870 833 843 832 

Filipstad 322 320 355 344 

Hällefors 322 284 282 256 

Degerfors 288 264 258 266 

Storfors 107 117 113 124 
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Framtid 

Larmcentralen kommer att arbeta vidare inom följande områden: 

- Kamerabevakning åt kommunerna. 

- Tekniska- och driftlarm åt andra räddningstjänster i Räddningsregion Bergslagen. 

- Erbjuda bevakning av Länsstyrelsens fältpersonal även i Värmland. 

- Organisationsförändring för att frigöra personal under dagtid som möjliggör en bättre 

arbetsfördelning i de olika ansvarsområden för att arbeta fram och säkerställa rutiner samt 

uppföljningar som bidrar till en godare ekonomisk hushållning. Detta möjliggör även poolpass i 

schemat som minskar vikariekostnaden och vikariebehovet ytterligare.  
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INLEDNING 

Årets första månader handlade mycket om planering inför den gemensamma Räddningsregion Bergslagen 

som startades upp den 12 Maj 2020. Under 2019 har en styrgrupp med samtliga räddningschefer inom 

regionen arbetat fram beslutsunderlag. Principbeslut fattades i alla organisationer under senare del av 

2019 och formellt beslut därefter.   

Av de 52 kommuner som varit med i projektet har 42 valt att gå med från start och övriga har valt att 

avvakta. Möjlighet finns även att ansluta sig under 2020/2021.  

Regionen omfattar cirka 750 000 invånare och hantera cirka 10 000 larm per år.  

Räddningsledningscentralen i regionen är placerad i Örebro och är bemannad med ett larmbefäl, ett 

vakthavande befäl samt en räddningsåtgörare från SOS alarm. Bemanningen är aktiv under hela dygnet 

och årets alla dagar. 

I och med att BRT ingår i Räddningsregionen Bergslagens uppfyller även BRT de framtida krav på 

systemledning som kommer i den förnyade lagstiftning som Riksdagen kommer att besluta om under 2020-

2021. Förändringen i lagstiftningen kommer av de skogsbränder som härjade 2014 samt 2018. 

Den utredning som riksdagen tillsatte kom fram till att kommunerna måste öka ledningsförmågan vid stora 

händelser. 

Hittills har RRB hanterat flertalet larm varav några större. Bland annat hade förbundet ett större larm i 

Gåsgruvan, Filipstad, under sommaren som visade på RRB:s ledningsförmåga. BRT har även stöttat upp 

andra kommuner i samband med större händelser som exempelvis storbranden i centrala Örebro. Det 

visar att tanken med RRB och samarbete över gränser är något som gynnar samtliga. 

BRT har sedan mars fått förhålla sig till rådande läge kring Covid-19 vilket innebär att förbundet har haft 

restriktioner för att förhindra spridning. Den externa utbildningsverksamheten har ställts in och stora delar 

av den gemensamma övningsverksamheten har fått planerats om. Det ser ut som att vi under hösten kan 

återgå lite till det normala. 

 

 

 

 

 

Peter Backman  

Förbundschef  

Bergslagens Räddningstjänst 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Väsentliga händelser  

 

• Uppstarten av det gemensamma ledningssystemet Räddningsregion Bergslagen (RRB), som startar 

12 maj 2020 har krävt mycket arbete och resurser av förbundets personal under hela inledningen 

av året. En av många följder som uppstarten av RRB medför för BRT är att förbundet med start 

den 1 juni förändrar insatsledarorganisationen så att det endast finns en insatsledare i tjänst för 

hela förbundet. Förändringen kommer att utföras på prov året ut och kommer att utvärderas innan 

en eventuell ändring görs i handlingsprogrammet. 

 

• Under de rådande omständigheterna med Covid19 har restriktioner, för att undvika smitta, införts 

för personal i utryckningstjänst, övrig personal samt för våra brandstationer. Förbundets 

sjukfrånvaro har hittills legat på en normal nivå som inte avviker får föregående år. 

 

• På grund av Covid-19 har den externa utbildningsverksamheten ställts in och även vissa tillsyner. 

Inledningsvis under pandemin rådde stor osäkerhet kring smittoläget och egen personal belades 

med diverse restriktioner, bland annat rörande kontakter både med utomstående och internt. 

Senare lättades dessa restriktioner, men vid kontakt med verksamheter som med anledning av 

Covid-19 avböjer externa besök i verksamheten är riktlinjen att inte spela myndighetskortet för att 

´tvinga´ in ett tillsynsbesök utan att istället skjuta tillsynen på framtiden. Tillsyner bokas nu in hos 

verksamheter där så är möjligt. Detta medför lägre intäkter för skyddsavdelningen och efter 

augusti ligger intäkterna för tillsyner på 47 % av budget medan utbildningsverksamheten endast 

uppnår 14 % av budget.  

 

• I samband med larmcentralens budgetarbete inför 2020 höjdes två halvtidstjänster till två 75 % 

tjänster för att höja grundbemanningen och samtidigt minska vikariekostnader. Tanken är att 

underlätta vid schemaläggning för frånvaro som exempelvis sjukdom, semester och 

föräldraledighet. 

 

• Larmcentralen har startat upp en ny bevakningstjänst för Länsstyrelsen i Örebro som innebär 

möjlighet att bevaka deras fältpersonal.  

 

• Planering inför framtida semesterperioder, för brandmän, har blivit allt mer problematisk då det 

är svårt att erbjuda fyra veckors semester under sommarperioden.  I ett försöka att underlätta 

semesterplaneringen men även för att kunna täcka sjukdom, vård av barn samt andra ledigheter, 

har förbundet på prov inrättat två visstidsanställningar brandmanpool från och med 2020-01-01. För 

att klara årets semester har 11 brandmän rekryterats, två av dessa var kvinnor. 
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God ekonomisk hushållning 

För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det enligt lagstiftaren finnas ett klart 

samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv 

och ändamålsenlig verksamhet.  

God ekonomisk hushållning tolkas i kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst som att våra resurser 

ska användas där de gör mest nytta och att vi har en ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på alla 

våra resurser i förbundet. Det betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra personella 

och tekniska resurser ska användas på ett över tid hållbart sätt.  

Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har en framtida handlingsberedskap 

för eventuella oförutsedda utgifter, att vi kan genomföra planerade investeringar med egna medel och att 

vi har en betalningsberedskap så vi kan betala våra utgifter i rätt tid. 

Finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning: 

Mål Resultat Måluppfyllelse 

Årets resultat ska vara positivt, 

utöver större och mer omfattande 

insatser än vad budget anger. 

 

Resultatet för perioden är 2,1 mkr 

(1,8 mkr) vilket är 2,1 mkr (1,8 

mkr) bättre än budget.  

Under perioden redovisas reavinst 

på  354 tkr (166 tkr). 

Prognosen för hela 2020 är 

mycket osäker på grund av 

rådande omständigheter kring 

Covid-19. I dagsläget 

prognostiseras ett mindre 

underskott på -110 tkr. 

Målet uppfylls vid 

delårsredovisningen. 

 

Prognosen för 2020 är att målet 

inte kommer att uppfyllas. 

 

Årets avskrivning bör inte 

överskrida budgeterad 

avskrivning. 

Prognosen efter augusti är att 

årets avskrivningar kommer att 

uppgå till cirka 4 mkr. 

Målet uppfylls vid 

delårsredovisningen. 

 

Prognosen för 2020 är att målet 

kommer att uppfyllas. 

Årets investering ska finansieras 

med egna medel. 

 

Förbundets likviditet är god och 

samtliga investeringar under året 

kommer att finansieras med egna 

medel. 

Målet uppfylls vid 

delårsredovisningen. 

 

Prognosen för 2020 är att målet 

kommer att uppfyllas. 

Banklikviditeten vid bokslut bör 

inte underskrida 3 mkr. 

 

Den 31 augusti uppgår 

banklikviditeten till 22,6 mkr (19,7 

mkr). Prognosen är att förbundets 

banklikviditet kommer att 

överstiga 3 mkr per den 31 

december 2020. 

Målet uppfylls vid 

delårsredovisningen. 

 

Prognosen för 2020 är att målet 

kommer att uppfyllas. 
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Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning 

Mål Resultat Måluppfyllelse 

Att inom tilldelade medel 

upprätthålla beslutad 

beredskapsorganisation och att 

påbörja utryckning inom angiven 

anspänning tid enligt 

handlingsprogram, (exklusive 

insatser med fördröjd 

tidsangivelse som kan härledas till 

kommunikation/teknik gällande 

själva utalarmeringen). 

Uppföljning har skett på samtliga 

larm under vecka 18. Totalt har 

22 larm granskats. Ingen avvikelse 

finns på bemanning. Två 

avvikelser finns avseende 

riktvärdet för anspänningstiden. 

Avvikelserna har inte påverkat 

insatserna. 

Målet uppfylls vid 

delårsredovisningen. 

 

Prognosen för 2020 är att målet 

kommer att uppfyllas. 

 

 

Att tillsyn skall göras enligt den 

årligt antagna tillsynsplanen. 

Tillsynsplanen anger hur 

fördelning och prioritering av 

tillsynsobjekten sker. * 

 

Tillsynsplanen finns beslutad för 

2020 med antal objekt och 

antalet som är prioriterade. På 

grund av rådande Covid-19 

pandemin har vissa tillsyner inte 

kunnat genomförts. Förhoppningen 

är att kunna genomföra det totala 

antalet tillsyner under året även 

om inte samtliga prioriterade 

objekt kan tillsynas. 

Målet är delvis uppfyllt vid 

delårsredovisningen. 

 

Prognosen för 2020 är att målet 

kommer att uppfyllas delvis utifrån 

rådande omständigheter gällande 

Covid-19. 

 

Att verksamheten utifrån 

självkostnadsprincipen skall vara 

bemannad och tekniskt utrustad, 

utifrån medlemskommunernas och 

Bergslagens Räddningstjänsts 

interna efterfrågan av 

larmtjänster. 

Från den 1 januari ökades två 

tjänster i sysselsättningsgrad från 

50 % till 75 % för att möjliggöra 

bättre personalplanering och 

minskat antal vikarietimmar. 

 

Målet uppfylls vid 

delårsredovisningen. 

 

Prognosen för 2020 är att målet 

kommer att uppfyllas. 

 

 

*För 2020 anger tillsynsplanen att 579 objekt finns registrerade för tillsyn, varav 79 objekt är prioriterade. 
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Personalekonomisk redovisning 

Personalutvecklingen inom Bergslagens Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens behov av kompetenta 

medarbetare för att kunna möta nuvarande och framtida behov.  

Det finns heltidsanställd personal på stationerna i Kristinehamn, Karlskoga och Filipstad.  

Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) tjänstgör i Filipstad, Hällefors, Degerfors, Storfors, Lesjöfors och 

Åtorp. Kravet för RiB-personal är bland annat att de bor och arbetar i närheten av brandstationen. 

Planering inför framtida semesterperioder, för brandmän, har blivit allt mer problematisk då det är svårt 

att erbjuda fyra veckors semester under sommarperioden.  I ett försöka att underlätta 

semesterplaneringen men även för att kunna täcka sjukdom, vård av barn samt andra ledigheter, har 

förbundet på prov inrättat två visstidsanställningar brandmanpool från och med 2020-01-01.  

Inför sommarsemestern rekryterades elva heltidsbrandmän, av dessa var två kvinnor 

För perioden januari-augusti uppgår personalkostnaden 45,2 mkr vilket motsvarar 64 % av den totala 

budgeten för personalkostnader (70,3 mkr).  

Förbundet köper in tjänster av medlemskommunerna som avser löne- och pensionshantering. 

Antalet anställda 

Antalet tillsvidareanställda inom Bergslagens Räddningstjänst uppgick den 31 juli 2020 till 188 personer, 83 

heltidsanställda och 105 Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).  

Under året har sju deltidsbrandmän valt att sluta på egen begäran och en har valt att gå i pension. Även 
en heltidsanställd styrkeledare och en insatsledare har valt att gå i pension. Under de närmsta fem åren 
har ytterligare 15 medarbetare, varav 13 inom utryckningsstyrka, möjlighet att sluta sina anställningar 
genom pensionsavgång.   
 
På våra deltidstationer har det under en lång tid varit svårt att rekrytera nya deltidsbrandmän och det pågår 

ständigt försök att hitta nya. Det är även svårt att lyckas behålla personalen, detta då deras ordinarie 

arbetssituation kan ändras snabbt speciellt i de mindre kommunerna. Under årets första månader har en ny 

deltidsbrandman rekryterats.  

 

Sjukfrånvaro 

Under de rådande omständigheterna med Covid-19 har restriktioner, för att undvika smitta, införts för personal 

i utryckningstjänst, övrig personal samt för våra brandstationer. Förbundets sjukfrånvaro har hittills legat på en 

normal nivå som inte avviker får föregående år. 

Tillbud- och olycksrapportering 

Det har under de första månaderna inkommit sju rapporterade arbetsskador/tillbud varav två avser någon 

form av personskada medan resten avser brister i utrustning/material eller yttre faktorer. Skadorna följs upp 

systematiskt i samverkansgruppen där även förebyggande åtgärder diskuteras och beslutas för att minska 

skaderisken framöver. Säkerhetsföreskrifter finns genom arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning 

samt i interna reglementen.  

Företagshälsovård 

All utryckningspersonal inom förbundet har hälsoundersökning varje år och dagtidspersonal har 

hälsoundersökning vart 3:e år.  Hälsoundersökningarna sköts via företagshälsovården, för närvarande har 

förbundet avtal med VarnumHälsan.  

 

Hittills under året är rullbandstester och hälsoundersökningar för personal i utryckningsorganisationen 

genomförda. 
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Samverkansgruppen och skyddsombud  

För att skapa en god arbetsmiljö krävs ett nära och kontinuerligt samarbete mellan verksamheten och de 

anställda. Tillsammans med fackliga representanter och skyddsombud har förbundet regelbundna 

samverkansmöten. Skyddsombuden samverkar i egna träffar en gång per år där samtliga skyddsombud, 

huvudskyddsombudet samt förbundschef och personalansvarig deltar. Huvudskyddsombud, förbundschef 

och personalansvarig deltar sedan i den gemensamma samverkansgruppen för Bergslagens 

Räddningstjänst.  

Jämställdhet 

Antalet kvinnor som arbetar inom förbundet är 22 och av dessa är det sju som är i utryckningstjänst. Vid 

nyrekrytering läggs det stor vikt på att försöka rekrytera in fler kvinnor.   

 

Bland årets semestervikarier på brandmannasidan har två av elva vikarier varit kvinnor.  

 

Kompetensutveckling 

Utveckling på olika sätt är viktigt för att höja kompetensen. Kompetensutveckling sker bland annat genom 

att medarbetare utbildas via MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Beslut om att en 

brandman ska gå räddningsledning A och att en styrkeledare ska gå räddningsledning B under året har 

tagits.  

För att bibehålla och öka kompetensen för personalen som utövar räddningstjänst genomförs regelbundna 

utbildningar och övningar. Inriktningen på övningarna styrs av aktuell riskbild och behov av att underhålla 

befintlig kompetens.  

För skiftgående personal genomförs övningsverksamhet under schemalagt arbetspass. Inriktningen på 

övningarna svarar mot uppställda mål för räddningsstyrkan samt samverkan mellan räddningsstyrkor.  

Ledningspersonal övas i förmåga att leda stora och långvariga räddningsinsatser. Särskilt intresse ägnas 

åt samverkan med andra myndigheter och organisationer.   

Deltidsanställd personal övas utefter lokal riskbild. Inriktningen på övningarna svarar mot uppställda mål 

för räddningsstyrkan samt samverkan mellan räddningsstyrkor.  

Framtid 

Då förbundet inom en femårsperiod har 15 personer, varav tio befäl, som har möjlighet att gå i pension 

kommer rekryteringen av nya befäl att bli en utmaning.   

På våra deltidstationer har det under en lång tid varit svårt att rekrytera nya deltidsbrandmän och det 

pågår ständigt försök att hitta nya. Samverkan med våra medlemskommuner, för att locka fler 

kommunanställda att söka till deltidsbrandman, har påbörjats. 

Organisationen kan behöva förstärkas med ytterligare poolbrandmän, inte minst ur ett 

arbetsmiljöperspektiv för att säkerställa den ordinarie skiftgående brandmäns frånvaro vid semester, 

föräldraledighet, sjukdom med mera.  I ett försöka att underlätta semesterplaneringen men även för att 

kunna täcka sjukdom, vård av barn samt andra ledigheter, har förbundet på prov inrättat två 

visstidsanställningar brandmanpool från och med 2020-01-01. Förhoppningen är att dessa två 

pooltjänster kan bli ordinarie från och med 2021. 
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Nyckeltal personal 

Observera att nyckeltalen för perioden avser januari-juli  

Anställda 2019 
Jan-juli 

 2020 

Total personal 196 188  

 varav:    

 Heltidsanställda 84 83  

 Räddningspersonal i beredskap 112 105  

 Kvinnor 23 22  

 Män 173 166  

 Kvinnor %              11,7 11,7 

 Män % 88,2 88,3 

Förtroendevalda - Direktion/Revision 22 22 

      

Personalomsättning % 2019 
jan-juli 

 2020 

Heltid 3,6 1,0  

Räddningspersonal i beredskap 2,6 0,5  

   

 Pension 2019 
Jan-juli 

 2020 

Pensionsavgångar 3 3  

Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) 15 15  

 varav i utryckningsstyrka (heltid) 15 13  

      

Sjukfrånvaro %  2019 
Jan-juli 

 2020 

Total sjukfrånvaro 3,26 3,34  

Långtidsjukfrånvaro (minst 60 dagar) av total sjukfrånvaro 42,94 32,11  

Sjukfrånvaro 29 år och yngre 3,71 3,15  

Sjukfrånvaro 30–49 år 2,29 1,86  

Sjukfrånvaro 50 år och äldre 4,37 5,2  

Sjukfrånvaro kvinnor 7,4 8,99  

Sjukfrånvaro män 2,5 2,34  

   

Personalkostnader, tkr  
(inkl. arbetsgivaravgift 31,42 %, exkl. pensionskostnader) 

 2019 jan-aug 
2020 

Direktion 293 127 

Revision 77 39 

Stab 2 529 2 055 

Räddningstjänst 53 041 36 073 

Skyddsavdelning 3 540 2 627 

Larmcentral 7 394 4 316 

Totalt 66 874 21 457 
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Måluppföljning 

Bergslagens Räddningstjänst skall genom informationsinsatser, effektiva räddningsinsatser, jämställdhet, 

mångfald samt samverkan uppnå nedanstående mål som fastställts i handlingsprogrammet för perioden 

2020–2023 för förebyggande och operativ verksamhet. Larmcentralen har formulerat inriktningsmål för 

sin verksamhet motsvarande period. Uppföljning av målen presenteras i delårsbokslut och årsredovisning. 

Förebyggande verksamhet     
 

Säkerhetsmål Prestationsmål Mätmetod Kommentar 

Uppföljning  

31 augusti 2020 

1. Den enskilde skall genom 

effektiv tillsyn och information 

erhålla största möjliga trygghet 

gentemot brand och explosion. 

(olyckor) 

1a. En årlig tillsynsplan 

skall ange hur fördelning 

och prioritering av 

tillsynsobjekten sker. 

Tillsyn skall göras till 

100% på prioriterade 

objekt.  

Avstämningar sker 

löpande på antalet 

tillsyner på 

prioriterade objekt vid 

avdelningsmöten. 

Med tanke på att 

Covid-19 

tvärbromsade i 

princip all extern 

verksamhet under 

lång tid får 

resultatet anses som 

godkänt. Prognosen 

är att målen för 

helåret uppnås - 

med reservation för 

att vissa prioriterade 

objekt på grund av 

egen avskärmning 

inte kommer att 

kunna tillsynas. 

Prioriterade 

objekt: 42 av 

80tillsynade 

(52%) 

Totalt 85 av 150 

tillsyner 

genomförda 

(57%). 

  

1b. Upprätthålla 

kompetensen hos de som 

arbetar med 

förebyggande 

brandskydd. 

Kompetenskraven anges i 

tillsyns-planen. 

Skyddsavdelningens 

kompetenskrav för 

personal är lägst 

Tillsyn A. Mätning sker 

genom dokumenterad 

kursintyg för de 

anställda. 

Målsättning 100 % 

och på sikt är även 

Tillsyn B önskvärd 

kompetens. 

Tillsyn A - 100 % 

Tillsyn B – 33 % 

  

1c. Personal i 

utryckningsstyrkan skall 

sammanlagt genomföra 

minst 30 

verksamhetsbesök per år 

enligt framtagen mall. 

Dokumentation av 

genomförda besök. 

Målsättningen är att 

samtliga 30 

verksamhetsbesök 

ska genomföras 

varje år.  

På grund av 

Covid-19 har 

endast ett fåtal 

verksamhets-

besök (2 st.) 

gjorts hittills. 

Prognosen är att 

det inte kommer 

att genomföras 

några fler under 

året. 

  

1d. 100 % av kända 

tillbud och bränder på 

skolor som är relaterade 

till barn och ungdomar 

följs upp. 

Dokumentation av 

genomförda 

uppföljningar. 

Målsättningen är att 

samtliga kända 

tillbud ska följas 

upp.  

Personal från 

skyddsavdelningen 

tillsammans med 

polis genomför 

samtal på skolor 

Inga tillbud eller 

bränder som 

skulle genererat 

uppföljning har 

kommit till 

kännedom under 

perioden. 
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och/eller orossamtal 

med berörd barn/ 

ungdom/förälder. 

 

Säkerhetsmål Prestationsmål Mätmetod Kommentar 

Uppföljning  

31 augusti 2020 

2. Antalet bostadsbränder skall 

minska. 

2a. Andelen fungerande 

brandvarnare och 

släckutrustning i bostäder 

ska öka. Vid inträffade 

bostadsbränder skall minst 

85% av bostäderna ha 

haft fungerande 

brandvarnare. 

Statistik från 

verksamhetssystem. 

BRT ska upplysa om 

vikten av 

brandvarnare i 

hemmet via 

förbudets 

informationskanaler. 

Vid uppföljningen 

visar det sig vara 

svårt att följa 

upp på grund av 

bristande 

rapportering. En 

rutin för detta 

kommer att ses 

över. 

  

2b. Aktiv information 

exempelvis genom 

hembesök, hemsidor och 

utbildning skall ske för att 

höja medvetenheten om 

brandskyddet. 

Uppföljning av 

informationstillfällen. 

Målsättningen för 

2020 är att skapa 

informationskanaler 

via hemsida och 

sociala medier. 

Resultatet för 2020 

kommer att bli 

utgångspunkten för 

målsättningen 2021–

2023. 

Information via 

hemsida och 

Facebook pågår 

kontinuerligt. Ett 

arbetssätt för att 

kunna genomföra 

hembesök 

behöver 

utformas. Med 

anledning av 

Covid-19 har 

information 

endast kunnat 

spridas via 

hemsida och 

övriga tillgänglig 

sociala medier. 

  

2c. Vid varje 

bostadsbrand skall 

räddningstjänsten göra 

dokumenterade 

efterbesök när människor 

skadats eller stora värden 

förstörts. 

Statistik från 

verksamhetssystem och 

dokumenterade 

efterbesök. 

 Målsättning 100 % En rutin för att 

följa upp 

dokumenterade 

efterbesök finns 

inte i dagsläget 

och behöver tas 

fram. 

3. Människor som bor och vistas 

inom räddningstjänstområdet kan 

erbjudas utbildning inom 

brandskydd och övriga delar av 

räddningstjänstförbundets 

kompetensområde. 

3a. Medverka till att varje 

skola med 

grundskoleelever 

regelbundet utbildar alla 

ungdomar (elever) i 

årskurs 2 och 5. 

Antal utbildade elever 

sammanställs vid det 

avslutande 

utbildningstillfället.  

Rutin finns för 

brandutbildning 

skolelever (BUSE) i 

Karlskoga och 

Kristinehamn.  

Förbundet bjuder in 

till avslutande 

utbildningstillfället 

via skolornas 

rektorer och skolorna 

väljer att delta.  

Inga BUSE ligger 

planerade denna 

period. Målet 

kommer sannolikt 

inte att uppnås 

enligt tidigare 

inarbetad form 

med anledning 

rörande 

restriktioner kring 

Covid-19. Under 

tiden undersöks 

alternativa 

möjligheter att 
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Förbundet behöver 

utveckla arbetet i 

kommunerna med 

RiB-stationer. 

genomföra BUSE 

på sätt som 

situationen 

medger. Arbetet 

med att utveckla 

arbetet i RiB-

kommuner 

sammanfaller 

möjligen med 

detta. 

  

3b. Minst 1500 personer 

ska årligen få utbildning 

kring brandsäkerhet. 

 Dokumenterade 

utbildningar. 

Skyddsavdelningen 

ska i möjligaste mån 

fortsätta erbjuda 

grundläggande 

brandkunskap (GBK) 

och kurs för heta 

arbeten (HA). 

Arbete pågår 

med att ta fram, 

testa och 

eventuellt 

erbjuda digital 

GBK. Det är dock 

fortsatt oklart 

om, och i så fall i 

vilken 

utsträckning 

konceptet och 

situationen runt 

Covid-19 

erbjudna 

utbildningar 

kommer att 

bokas. 

     

Operativ verksamhet        

Säkerhetsmål Prestationsmål Mätmetod Kommentar 

Uppföljning  

31 augusti 2020 

1. Räddningstjänsten skall 

genomföra räddningsinsats inom 

godtagbar tid och på ett 

effektivt sätt i de fall där den 

enskildes egen förmåga ej räcker 

till. 

1. Vid pågående insats 

kan beredskapsstyrkorna 

omfördelas. I 

medlemskommunernas 

tätorter skall beredskapen 

organiserats så att annan 

insatsstyrka kan komma till 

tätortens brandstation 

snarast möjligt, dock 

senast inom 30 minuter. 

Samtliga larm 

kontrolleras under tre 

sammanhängande 

veckor vår och höst 

med avseende på 

svarstider. 

Målsättning 100 % 

av kontrollerade 

larm ska uppfylla 

kraven. 

100 % 

Urvalsperioden 

har varit 2020-

04-27 till 2020-

05-17  

Totalt 75 larm 

utan avvikelse. 

2. Räddningsinsatserna skall 

utföras på ett tryggt och säkert 

sätt och med rätt kompetens. 

2. Övningar och 

kompetensutbildning 

genomförs i planerad 

omfattning.  

Uppföljning av 

genomförda 

obligatoriska 

kompetensutbildningar 

och måsteövningar. 

Målsättning 100 % Inga avvikelser 

rapporterade 

3. Följa upp och ta tillvara på 

erfarenheter från inträffade 

händelser. 

3a. Alla dödsolyckor skall 

följas upp. 

Uppföljning av 

genomförd 

dokumentation. 

Målsättning 100 % Ingen dödsolycka 

rapporterad 

under perioden 
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3b. En årlig statistik för 

inträffade händelser skall 

tas fram. 

Statistik från 

verksamhetssystem. 

  Genomfört vid 

delårsredovisning

en. Resultaten 

presenteras 

under RTJ-

avdelningens 

nyckeltal. 

  

3c. Varje år skall minst 

åtta händelser utredas. 

Uppföljning av 

dokumenterade 

utredningar avseende 

omfattande eller unika 

olyckor. 

Målsättning 100 % 37,5 % 

Tre händelser har 

utretts under 

perioden. 

4. Utrustning och fordon vårdas 

så att hög 

driftsäkerhet/tillförlitlighet kan 

upprätthållas. 

4. Alla fordon och 

utrustning ska vara 

kontrollerade och 

godkända. Antalet 

avvikelser pga. bristande 

underhåll ska vara ”0”. 

Uppföljning av 

internkontroller samt 

tillbudsrapporter och 

kontroll av att 

avvikelser åtgärdas. 

Kontrollerade och 

godkända fordon 

och utrustning syftar 

till att inte tredje 

part ska påverkas. 

Målsättningen är att 

samtliga avvikelser 

ska åtgärdas. 

100 % 

Inga avvikelser 

rapporterade. 

5. Räddningstjänsten skall kunna 

fungera på ett godtagbart och 

effektivt sett även vid över tiden 

utdragna händelser. 

5. En årlig övning ska 

genomföras i syfte att 

utveckla ledningssystemet 

för att kunna hantera 

såväl dagliga händelser 

som flera samtidiga 

pågående insatser. 

Uppföljning av 

genomförd övning 

alternativt inträffad 

händelse (skarpt larm). 

Målsättning 100 % Övning inte 

genomförd ännu 

med anledning 

av rådande läge 

med Covid-19. 

 

Larmcentral 
   

 

Inriktningsmål Prestationsmål Mätmetod Kommentar 
Uppföljning  

31 augusti 2020 

Larmcentralen bör fortsätta 

arbetet med att knyta till sig fler 

kommunala fastigheter/ 

verksamheter när det gäller 

automatiska brandlarm och 

tekniska larm. 

Dialogmöten med 

medlemskommunernas 

fastighetsavdelningar för 

att kartlägga eventuella 

larm som inte är knutna till 

Larmcentralen. 

Telecall statistik för att 

se vilka automatiska 

brandlarm och 

tekniska larm som 

administreras via 

Larmcentralen.  

Larmcentralen har 

majoriteten av 

kommunernas 

automatiska 

brandlarm, 

målsättningen är nå 

upp till 100 %. 

95 % 

Arbetet fortsätter 

med att knyta 

kommunernas 

larm till 

larmcentralen. 

Under hösten 

kommer möten 

med kommunerna 

ske för vidare 

diskussioner och 

avtalsskrivning. 

Larmcentralen bör ha möjlighet 

utifrån kommunernas önskemål, 

även bevaka kommunernas 

objekt och fastigheter via 

kamerabevakning. 

Dialogmöten med 

medlemskommunernas 

säkerhetssamordnare för 

att öka medvetenheten 

kring möjligheterna med 

kameraövervakning. 

Antalet 

Antal kamera-

övervakningar. 

Ingen av 

medlemskommunerna 

använder sig av 

denna teknik idag. 

Målsättningen är att 

samtliga 

medlemskommuner 

Den tekniska 

lösningen är snart 

klar och kameror 

kommer att 

installeras på 

våra stationer 

och ett 
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kameraövervakade objekt 

bör öka över tid.  

ska bli informerade 

om möjligheterna till 

kameraövervakning. 

Under våren har en 

kontakt med 

leverantörer 

påbörjats för det 

tekniska vilket är en 

förutsättning för en 

ny funktion. 

pilotprojekt 

startas upp med 

Degerfors 

kommun. 

 

Larmcentralen ska förmedla 

identifierade risker vidare till 

samtliga sex medlemskommuner. 

Risklinjen bör vara känd 

hos kommuninvånaren. 

Antalet inkomna risk-

anmälningar.  

Endast två kommuner 
använder sig av 
Risklinjen och 
kommunerna behöver 
utveckla tjänsten. 
Målsättningen är att 

samtliga 

medlemskommuner 

använder sig av 

tjänsten. 

Tjänsten används 
sällan och detta 
mål kommer inte 
att mätas under 
året. Från 2021 
kommer det att 
tas bort. 

Larmcentralen ska öka antalet 

nattillsyn med kamera för 

brukare som har trygghetslarm 

inom medlemskommunerna. 

Dialogmöten med 

medlemskommunernas 

socialtjänst 

Antal inkopplade 

kameror. 

Målsättningen är att 

antalet ska öka över 

tid och på lång sikt 

att alla medlems-

kommuner nyttjar 

tekniken. 

Per den 31 

augusti finns 15 

kameror 

inkopplade till 

larmcentralen. 

Tillsyner uppgår 

till 40/natt. 

Arbete med att 

använda 

befintlig 

plattform för 

trygghetslarm för 

tillsynerna är 

påbörjat och 

tjänsten kommer 

snart kunna 

erbjudas till våra 

medlems-

kommuner. 

Larmcentralen ska arbeta 

förebyggande hos brukare med 

trygghetslarm. 

Trygghetskontroll 

genomförs i samband med 

installation av 

trygghetslarm. 

Antal genomförda 

trygghetskontroller 

mäts via 

verksamhetssystem.  

I samband med 

installation av 

trygghetslarm utförs 

en trygghetskontroll, 

det vill säga att en 

kontroll av att 

hemmet är tryggt 

och säkert. 

En rutin för hur 

detta ska utföras 

kommer att tas 

fram tillsammans 

med personal 

från 

skyddsavdelning-

en. På grund av 

Covid-19 har 

detta arbete 

skjutits fram och 

beräknas vara 

klart vid 

årsskiftet. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultat 

Periodens resultat uppgår till 2,1 mkr (1,8 tkr) vilket är 2,1 mkr (1,8 mkr) bättre än budgeterat. 

Överskottet beror främst på lägre personalkostnader, reavinst för försäljning av anläggningstillgångar 

samt återhållsamhet i inköp. Prognosen för året är ett underskott på -110 tkr vilket främst beror på 

förlorade intäkter för utbildningsverksamheten med anledning av Covid-19.  

Årsprognosen är ställd i relation till idag kända avvikelser och att inte medlen för oförutsett (200 tkr) 

förbrukas. Prognosen förutsätter även att semesterlöneskulden inte ökar mer än med löneutvecklingen, att 

utryckningsfrekvensen inte blir högre än budgeterat samt att inga större underhålls- eller 

reparationskostnader tillkommer under året. 

Pensionskostnader 

I posten verksamhetskostnader ingår förbundets pensionskostnader. Den finansiella kostnaden som avser 

värdesäkring av pensionsskulden redovisas från 2019 som en finansiell kostnad. Redovisningen av 

pensionskostnaderna baseras på pensionsbolaget KPA:s prognos per den 31 december 2019. 

Totalt sett är prognosen att pensionskostnaderna blir 1,4 mkr högre än budget. Budgeten 2020 är lagd 

utifrån den prognos som KPA beräknat i december 2018.  

I tabellen nedan presenteras pensionskostnader (inklusive löneskatt) utifrån KPA:s prognos den 31 

december 2019. 

Pensionskostnader, tkr 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 

Avgiftsbestämd ÅP KAP-KL 2 511 2 591 2 619 2 676 2 744 2 794 

Avgiftsbestämd ÅP AKAP-KL 716 802 844 902 943 1 004 

Skuldförändring exkl. särskilda beslut 6 535 2 133 403 -1 361 279 2 179 

Skuldförändring särskilda beslut 0 0 0 0 0 0 

Finansiell kostnad 1 566 1 537 1 737 1 769 1 895 2 202 

Utbetalningar ansvarsförbindelse 3 694 3 503 3 189 3 104 3 013 2 901 

Utbetalningar exkl. särskilda beslut 2 603 3 133 4 395 5 651 5 916 5 388 

Utbetalningar särskilda beslut 0 0 0 0 0 0 

Totalt 17 625 13 699 13 187 12 741 14 790 16 468 

 

Soliditet 

Soliditeten för förbundet är god och uppgick den 31 augusti till 33,7 % vilket är en ökning från den 31 

dec 2019 då soliditeten uppgick till 29,6 %. 

Likviditet 

Förbundets kassalikviditet är god då medlemskommunerna betalar in sina medlemsbidrag i förskott för 

nästkommande kvartal. Av årets investeringsbudget på 11,6 mkr har 4 mkr påverkat likviditeten. 

Kassalikviditeten uppgår till 382 % den 31 augusti 2020 vilket är en ökning jämfört med den 31 

december 2019 (267 %). 
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Balanskravsresultatet – Bedömning utifrån helårsprognos 

Årets prognos för balanskravsresultat efter balanskravsjusteringar är -464 tkr. På grund av rådande 

pandemi har förbundet under våren ställt in utbildningsverksamheten och tappar därmed cirka 700 tkr i 

intäkter. Beroende på hur hösten utvecklas, dels med restriktioner kring Covid-19, dels hur väl förbundets 

digitala utbildningar faller ut kan underskottet i prognosen komma att minska. 

(tkr) 2020-08-31 Prognos 2020 

Periodens resultat enligt resultaträkningen 2 066 -110 

Reducering av samtliga realisationsvinster -354 -354 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet   

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet   

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper   

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper   

Periodens resultat efter balanskravsjusteringar  1 712 -464 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv   

Användning av medel från resultatutjämningsreserv   

Balanskravsresultat 1 712 -464 

 

Driftredovisning netto(tkr) 

(tkr) 
Utfall       

2020-08-31 
Utfall                  

2018-08-31 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

2020 

Stab -11 998 -12 230 -17 119 -17 900 -780 

Revision -126 -142 -240 -250 -10 

Räddningstjänst -45 328 -46 228 -71 574 -71 774 -200 

Skyddsavdelningen -2 219 -2 220 -2 225 -2 804 -579 

Larmcentral 523 323 0 65 65 

Verksamheternas nettokostnader -59 149 -60 497 -91 158 -92 663 -1 505 

Medlemsbidrag 61 215 62 262 91 158 92 553 1 395 

Resultat 2 066 1 765 0 -110 -110 

 

Kommentar till driftredovisningen 

Inför 2020 gjordes en upphandling av företagshälsovård och det nya avtalet gäller från och med den 1 

maj 2020. Budgeten för 2020 ligger i samma nivå som föregående år men prognosen visar att kostnaden 

kommer att bli cirka 100 tkr mer än budget. I samband med det nya avtalet har en tydligare rutin för 

nyttjandet av företagshälsovården upprättats i försök att minska kostnaderna. Under 2020 kommer bland 

annat fler nyanställnings-undersökningar att behöva göras för både RIB-anställningar och våra nya 

semestervikarier jämfört med föregående år. 

Arbetet med att minska konsultkostnaderna för IT påbörjades i slutet av 2019 och förbundet har vänt sig 

till medlemskommunerna för eventuellt samarbete kring IT och även dataskyddsombud. Nuvarande avtal 

är uppsagt till den 1 november och prissättning för nytt avtal är ännu inte klart. 

Budgeten för pensionskostnader är beslutad utifrån KPA:s prognos från den 31 december 2018. Den 
prognos som KPA presenterade den 31 december 2019 medför att prognosen för pensionskostnader ökar 
med cirka 1,4 mkr (inklusive löneskatt). 
Medlemsbidraget för pensioner regleras i slutet av året mellan förbundet och medlemskommunerna utifrån 

faktiskt utfall och utgår från den prognos KPA lämnar i slutet av 2020. 
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På grund av osäkerhetsfaktorer i budgeten även 2020 rekommenderar förbundets ledning att de medel 

som är avsatta för oförutsedda händelser (200 tkr) inte tas i anspråk under året.  

Intäkterna för så kallade onödiga larm är för perioden något lägre än budgeterat. Om antalet onödiga 

larm kommer att vara i nivå med 2019 kommer det innebära lägre intäkter än budgeterat på cirka 300 

tkr.  

Den 12 maj gick Bergslagens Räddningstjänst med i Räddningsregion Bergslagen (RRB). Kostnaden för 

2020 beräknas uppgå till 743 tkr och förbundet har hela kostnaden budgeterad. Förbundet har och 

kommer att bistå med tjänster i RRB som ersättning erhålls för. Även kostnader för beredskapsersättning 

som förbundet har betalt ut för RCB har delvis försvunnit i samband med deltagandet i RRB. Det är i 

dagsläget för tidigt att säga hur mycket nettokostnaden kommer att bli för deltagandet i RRB 2020 då 

delar av förbundets organisation behöver återbesättas. 

I samband med att förbundet gick in i RRB har avtalet för SOS alarm omförhandlats för att gälla samtliga 

medlemmar i RRB. Prissättningen är förhandlad och prognosen visar ett mindre underskott jämfört med 

budgeterat (-70,5 tkr) 

Budgeten för utbildning kommer under hösten att ses över då den hade ett stort underskott 2019. Den 

innefattar både utbildning av vår personal och kostnader för nyutbildande av RiB-personal. 

Samtliga stationskonton följer budget för perioden, men prognosen visar på ett mindre underskott vid årets 

slut. 

Hittills så är kostnaderna för fordon, verkstäder och teknisk utrustning enligt budget, men för att en 
nollprognos ska kunna hållas krävs det att inga oförutsedda underhålls- eller större reparationskostnader 
tillkommer utöver budgeterat.  

Skyddsavdelningen har med anledning av Covid-19 ställt in den externa utbildningsverksamheten samt 

större delen av tillsynsverksamheten under våren.  Verksamheten beräknas komma igång under hösten men 

det underskott på cirka 580 tkr som prognostiseras kommer vara svårt att hämta hem innan årsskiftet.   

Personalkostnaderna ligger något lägre än budget, förutom på skyddsavdelningen där de under våren 

hade något högre personalkostnader på grund av nyanställning i samband med en pensionsavgång. 

Prognosen är att avdelningens semesterlöneskuld kommer att minska vid årets slut på grund av 

pensionsavgången. 

Uppdraget till Länsstyrelsen i Örebro län avseende bevakning ensamarbete har startats upp och fler 

länsstyrelser visar intresse för tjänsten. 

Ett nytt beräkningssätt för trygghetslarmstaxan har införts som kommer gälla nya avtal från 1 mars 2020. 

Prognosen för året, med nu kända avvikelser, är ett underskott på -110 tkr. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till totalt 11,6 mkr, varav 7 mkr är överfört från 2019. Vid 

utgången av augusti är 4 mkr (35 %) av investeringsbudgeten förbrukad.  

(tkr)  
Projekt 

Investeringsprojekt 
Budget      

2020 

Utfall              
jan-aug 

2020 

Kvarstår     
2020 

Prognos           
2020 

  STAB         

1000 IT-investeringar 250 22 228 100 

1600 Fysisk träning  180 156 25 197 

1999 Inventarier övrigt 406 52 354 262 

  Summa Stab 836 229 607 559 

  RÄDDNINGSTJÄNST         

2000 Utryckningsfordon inklusive utrustning 9 560 3 093 6 467 5 293 

2100 Beredskapsfordon inklusive utrustning 30 49 -19 55 

2300 Rökskydd 300 136 165 300 

2400 Övningsplats Kristinehamn 100 74 26 100 

2401 Övningsplats Karlskoga 115 78 37 115 

2998 Utryckningsmaterial/Teknikutrustning 410 266 144 410 

2999 Övrigt räddningstjänstmaterial 130 75 55 130 

  Summa Räddningstjänst 10 645 3 769 6 876 6 403 

  SKYDDSAVDELNINGEN         

3000 Skyddsavdelningen 100 15 85 100 

  Summa Skyddsavdelningen 100 15 85 100 

            

   Totalt 11 581 4 013 7 568 7 062 

 

Den nya tankbilen har levererats till Filipstad och har tagits i bruk, kostnaden uppgår till 3,1 mkr. En ny 

släckbil till Storfors är upphandlad och leverans beräknas ske under våren 2021. Förbundet kommer att 

betala utrustning 400 tkr och chassit cirka 1,3 mkr under 2020 och resterande 2,2 mkr under 2021. 

Beredskapsfordonen som köptes in under 2019 har fått ytterligare utrustning och lösen för en tidigare 

leasad en personbil har genomförts. Under hösten påbörjas upphandling av ny personbil, typ skåpbil med 

5 platser och avskilt lastutrymme till förbundet att påbörjas. 500 tkr är avsatt i årets investeringsbudget 

för denna upphandling. 

Kristinehamns station har köpt in nya möbler till personalmatsalen, gräsklippare, gymutrustning samt 

påbörjat uppgradering av IT-utrustningen i konferens- och utbildningslokaler. 

Byggnationen på både Kristinehamn och Karlskogas övningsfält är påbörjad och beräknas vara 

färdigställd innan årets slut. Övriga investeringar som är genomförda under perioden är slangset, 

oljelänsar, sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning. 

Prognosen för året är att 7,1 mkr kommer att förbrukas och endast de medel som avser pågående 

investeringar, som exempelvis släckbilen i Storfors, förs över till 2021 års investeringsbudget. 
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Resultaträkning 

(tkr)  Not 2020-08-31 2019-08-31 
Budget  

2020 
Prognos  

2020 
Avvikelse 

2020 

         

Verksamhetens intäkter  2 13 065 12 169 20 090 19 399 -691 

Verksamhetens kostnader  3 -69 002 -70 117 -105 897 -107 104 -1 207 

Av- och nedskrivningar  4, 9 -2 638 -2 547 -4 000 -4 000 0 

Verksamhetens nettokostnader   -58 574 -60 495 -89 807 -91 705 -1 898 

         

Medlemsbidrag  5 61 215 62 262 91 158 92 553 1 395 

Statsbidrag  6 260 0 100 299 199 

Resultat före finansnetto   2 901 1 767 1 451 1 147 -304 

         

Finansiella intäkter  7 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader  8 -836 -1 -1 451 -1 257 194 

              

Periodens resultat    2 066 1 765 0 -110 -110 
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Balansräkning 

(tkr) Not 2020-08-31 2019-12-31 

     
TILLGÅNGAR     

     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     

Maskiner och inventarier 9 32 648 31 272 

Summa anläggningstillgångar  32 648 31 272 

     
Fordringar     
Fordran medlemskommuner 10 55 818 55 818 

Kortfristiga fordringar  11 12 676 32 178 

Summa fordringar  68 494 87 996 
     

Kassa och bank 12 22 618 14 654 
 

   
 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  123 760 133 922 

     

     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

     
Eget kapital 13 -41 674 -39 609 

Därav delårsresultat  -2 066 43 

     
Avsättningar 14    
Avsättningar för pensioner  -58 265 -55 818 

     
Kortfristiga skulder     
Kortfristiga skulder 15 -23 821 -38 496 

     
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -123 760 -133 922 

     
Ansvarsförbindelser 16    
Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt  41 739 41 739 

Beräkning från KPA 2019-12-31     
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys (tkr) Not 2020-08-31 2019-12-31 

     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  2 066 -43 

Justering för gjorda av- och nedskrivningar 4,8 2 638 3 801 

Justering för rörelsekapitalets förändring 16 2 093 7 841 

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital  6 796 11 599 

     
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  19 502 -9 608 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  -14 675 -1 990 

Medel från den löpande verksamheten  11 624 1 

     
Investeringsverksamheten     
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -4 014 -3 514 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar  354 307 

Medel från investeringsverksamheten  -3 660 -3 207 

     
Finansieringsverksamhet     
Ökning(-)/Minskning(+) av långfristig fordran  0 0 

Medel från finansieringsverksamhet  0 0 

     
Årets kassaflöde  7 964 -3 206 

Likvida medel vid årets början 12 14 654 17 858 

Likvida medel vid periodens slut  22 618 14 654 
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Noter 

Not 1 – Redovisningsprinciper 
Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska gen en rättvisande bild över Bergslagens Räddningstjänst 

finansiella ställning. Förbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala 

redovisningslagen (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning) och god redovisningssed. 

Grundläggande redovisningsprinciper 

Kundfordringar har tagits upp till det värde som finns bokfört.  

Utställda kundfakturor, överstigande 5 tkr, efter den 31 augusti som avser redovisningsperioden har bokförts som tillgång 

och tillgodoförts på periodens resultat. 

Skulder har tagits upp till bokfört värde. 

Leverantörsfakturor och andra kända kostnader, överstigande 5 tkr, som avser redovisningsperioden har bokförts som 

skuld och belastat periodens resultat. 

En periodiserad kostnad gällande löner för räddningspersonal i beredskap (Rib), ersättningar för övertid finns bokad som 

en interimsskuld. Löneökning enligt budget från april 2020 finns uppbokad som en skuld eftersom årets avtalsförhandlingar 

ännu inte påbörjats. Skuld för semester och okompenserad övertid avser uppbokad skuld per den 31 december 2019. 

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella påslag i samband med löneredovisningen.  

De påslag som använts är följande: 

Arbetsgivaravgifter enligt lag  31,42 % 

Avtalsförsäkringar     0,13 % 

Kollektivavtalad pension    8,60 % 

Summa sociala avgifter  40,15 % 

Pensionsskuldens ökning, det vill säga avsättningen för den särskilda ålderspensionen inklusive löneskatt har redovisats i 

verksamhetens kostnader. Den individuella delen inklusive löneskatt har avsatts som kortfristig skuld och ingår i 

verksamhetens kostnader. Löneskatt har beräknats med 24,26 %. 

Materiella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med årliga avskrivningar. Med 

anläggningstillgångar avses objekt som har en ekonomisk livslängd om minst tre år och med en total utgift på ett halvt 

prisbasbelopp exklusive moms.  

De anläggningstillgångar som fanns i samband med förbundets bildande har tagits upp till det värde som åsattes 

inventarierna. 

Avskrivningar 

I balansräkningen är anläggningstillgångarna upptagna till anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag, 

avskrivningar och nedskrivningar. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningarna påbörjas när 

anläggningarna tas i bruk. Längden på avskrivningen grundar sig på den genomsnittliga livslängden hos Bergslagens 

Räddningstjänst enligt upprättad investeringspolicy (dnr: 2019/0583-113).  

Brand- och räddningsfordon   20 år 

Bilar och andra transportmedel   7–10 år 

Maskiner   5–10 år 

Inventarier    5–10 år 

 

Övrig upplysning 

Förbundets anläggningsregister har lästs in i ekonomisystemet per den 1 januari 2019. Innan inläsningen har en 

genomgång av samtliga anläggningar gjorts då registret inte varit uppdaterat med de utrangeringar som borde ha gjorts 

tidigare år. En rapport (Dnr: 2019-000497) med upplysningar om genomförda utrangeringar finns upprättad utifrån den 

granskning som gjordes för förbundets anläggningsregister under 2017. I samband med inläsningen av 
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anläggningsregistret gjordes omklassificeringar av tillgångarna enligt Kommunbas-20 vilket framgår i notredovisningen 

(not 9). 

En övergång till Kommunbas-20 har genomförts under 2019 vilket kan medföra att jämförelsesiffrorna för föregående års 
resultat motsvarande period påverkas i redovisningen. 
 

Not 2 - Intäkter (tkr) 2020-08-31 2019-08-31 

Försäljningsintäkter 198 1 

Taxor och avgifter 10 921 9 065 

Hyror 523 493 

Försäljning av verksamhet 1 069 2 512 

Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier 354 166 

Summa intäkter 13 065 12 237 

    
Not 3 - Kostnader (tkr) 2020-08-31 2019-08-31 

Personalkostnader -45 135 -47 183 

Pensionskostnader -8 534 -6 636 

Revision -87 -95 

 - varav granskning för delårsrapport och årsredovisning -33 -33 

Lokalhyror -5 430 -5 170 

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -1 074 -1 321 

Reparation och underhåll -1 086 -812 

Kostnader för transportmedel -659 -861 

Försäkringar -303 -347 

Övriga verksamhetskostnader -6 695 -7 693 

Summa verksamhetens kostnader -69 002 -70 117 

    
Not 4 - Av- och nedskrivningar (tkr) 2020-08-31 2019-08-31 

Planmässiga avskrivningar -2 638 -2 419 

Utrangeringar 0 -128 

Summa av- och nedskrivningar -2 638 -2 547 

    
Not 5 - Kommunala medlemsbidrag (tkr) 2020-08-31 2019-08-31 

Kristinehamn 17 262 17 699 

Karlskoga 21 579 21 840 

Filipstad 7 689 7 713 

Hällefors 4 952 5 105 

Degerfors 6 856 6 942 

Storfors 2 877 2 963 

Summa kommunala medlemsbidrag 61 215 62 262 

    
Not 6 - Statsbidrag (tkr) 2020-08-31 2019-08-31 

MSB 0 69 

Försäkringskassan 260 0 

Summa statliga bidrag 260 69 

    
Not 7 - Finansiella intäkter (tkr) 2020-08-31 2019-08-31 

Ränteintäkter 0 0 

Summa finansiella intäkter 0 0 

    
Not 8 - Finansiella kostnader (tkr) 2020-08-31 2019-08-31 

Dröjsmålsränta på leverantörsfakturor 0 1 

Räntekostnad på pensionsskuld, exkl. löneskatt 825 0 

Bankkostnader 11 0 

Summa finansiella kostnader 836 1 
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Not 9 - Materiella anläggningstillgångar (tkr) 2020-08-31 2019-12-31 

Ingående värde 71 793 95 647 

Årets investeringar 3 879 3 497 

Årets pågående investeringar 135 18 

Årets försäljningar/utrangeringar -841 -27 368 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 74 966 71 793 

    
Ingående av- och nedskrivningar -40 521 -64 040 

Årets avskrivningar -2 638 -3 664 

Årets försäljningar/utrangeringar 841 27 183 

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar -42 317 -40 521 

    
Planenligt restvärde 32 649 31 272 

    
Bokförda värden per typ av materiella anläggningstillgångar    
Maskiner 1 466 1 431 

Inventarier 2 076 1 820 

Bilar och andra transportmedel 25 927 24 471 

Byggnadsinventarier i annans fastighet 1 696 1 955 

Övriga maskiner och inventarier 1 349 1 569 

Pågående investeringar 135 26 

Planenligt restvärde 32 649 31 272 

    
Not 10 - Fordran medlemskommuner (tkr) 2020-08-31 2019-12-31 

Avser fordran hos medlemskommunerna för upparbetad 
pensionsskuld från och med 1998 som hanteras via upprättade 
reverser. 55 818 55 818 

 - varav Kristinehamn 15 376 15 376 

 - varav Karlskoga 18 886 18 886 

 - varav Filipstad 7 320 7 320 

 - varav Hällefors 5 035 5 035 

 - varav Degerfors 6 270 6 270 

 - varav Storfors 2 931 2 931 

    
Not 11 - Kortfristiga fordringar (tkr) 2020-08-31 2019-12-31 

Kundfordringar 1 923 19 783 

Övriga kortfristiga fordringar 479 1 363 

Kortfristig fordran medlemskommuner, pensionsskuld 8 472 7 542 

Interimsfordringar 1 803 3 490 

Summa kortfristiga fordringar 12 676 32 178 

    
Not 12 - Kassa och bank (tkr) 2020-08-31 2019-12-31 

Nordea 22 618 14 654 

    
Not 13 - Eget kapital (tkr) 2020-08-31 2019-12-31 

Ingående eget kapital -39 609 -39 652 

Återställande av eget kapital 0 0 

Årets resultat -2 066 43 

Summa eget kapital -41 674 -39 609 

    
Not 14 - Avsättningar (tkr) 2020-08-31 2019-12-31 

Pensionsavsättningar -46 890 -44 920 

Löneskatt på pensionsavsättningar -11 375 -10 898 

Summa avsättningar -58 265 -55 818 
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Not 15 - Kortfristiga skulder (tkr) 2020-08-31 2019-12-31 

Leverantörsskulder -1 039 -1 390 

Personalens källskatt -1 327 -1 232 

Upplupna löner -3 559 -3 189 

Upplupna semesterlöner -2 887 -2 887 

Upplupen arbetsgivaravgift -2 494 -2 379 

Löneskatteskuld -588 -590 

Avgiftsbestämd ålderspension -2 335 -2 309 

Övriga interimsskulder -9 592 -24 520 

Summa kortfristiga skulder -23 821 -38 495 

    
Not 16 - Justering för rörelsekapitalets förändring (tkr) 2020-08-31 2019-12-31 

Förändring avsatta pensioner inkl. löneskatt 2 447 8 102 

Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar -354 -307 

Differens inläsning anläggningsregister   46 

Summa justering för rörelsekapitalets förändring 2 093 7 841 
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VERKSAMHETERNA 

Förbundstab 
Förbundsstabens uppdrag är att medlemskommunerna erhåller en effektiv räddningstjänst till en 
sammantaget låg kostnad utifrån förbundsordning, handlingsprogram och budget. Förbundsstaben 
ansvarar för de övergripande administrativa arbetsuppgifterna inom förbundet. 

Årets verksamhet 

Arbetet med att kunna skicka och ta emot elektroniska fakturor påbörjades under hösten 2019 och blev 

klart under våren. Det tidigare administrativt krävande arbetet med manuell registrering av fakturor 

kommer frigöra tid inom administrationen. Staben behöver se över processer och vilka arbetsuppgifter som 

krävs för att kunna bistå organisationen det administrativa stödet som krävs.  

Förbundet har öppnat upp för diskussioner gällande mer samverkan inom IT och administrativa områden 

tillsammans med medlemskommunerna för att möjliggöra en mer kostnadseffektiv organisation. 

Arbetet med att ta fram en gemensam grafisk profil för förbundet har påbörjats och vissa blev klart efter 

sommaren. 

Prognostiserat resultat 

Inför 2020 gjordes en upphandling av företagshälsovård och det nya avtalet gäller från och med den 1 

maj 2020. Budgeten för 2020 ligger i samma nivå som för 2019, men under 2019 blev utfallet 153 tkr 

mer än budget. I samband med det nya avtalet har en tydligare rutin för nyttjandet av 

företagshälsovården upprättats i försök att minska kostnaderna men prognosen för hela året är något 

osäker än. I dagsläget ser det ut att bli cirka 100 tkr mer än budgeterat. Under 2020 kommer bland 

annat fler nyanställnings-undersökningar att behöva göras för både RIB-anställningar och våra nya 

semestervikarier jämfört med föregående år. 

Arbetet med att minska konsultkostnaderna för IT påbörjades i slutet av 2019 och förbundet har vänt sig 

till medlemskommunerna för eventuellt samarbete kring IT och även dataskyddsombud. Nuvarande avtal 

löper ut den 1 november och prissättningen för det nya avtalet är ännu inte klart. Därför är prognosen för 

IT-kostnaderna för året fortfarande något oviss. 

Budgeten för pensionskostnader är beslutad utifrån KPA:s prognos från den 31 december 2018. Den 
prognos som KPA presenterade den 31 december 2019 visar att kostnaden för pensioner 2020 kommer 
att uppgå till 13,7 mkr (inklusive löneskatt) vilket är 1,2 mkr högre än budgeterat.  
Prognosen visar på 1,4 tkr i ökade pensionskostnader. Medlemsbidraget för pensioner regleras i slutet av 
året mellan förbundet och medlemskommunerna utifrån faktiskt utfall och som utgår från den prognos KPA 
lämnar i slutet av 2020. 
På grund av osäkerhetsfaktorer i budgeten även 2020 rekommenderar förbundets ledning att de medel 

som är avsatta för oförutsedda händelser (200 tkr) inte tas i anspråk under året.  

Nyckeltal 

Förbundsstaben har inga nyckeltal att rapportera. 

Framtid 

Den tjänst som förbundet köper gällande lönehantering kommer att ses över i samband med att 

lönehanteringen digitaliseras och samtidigt utvecklas i verksamhetsstödssystemet Daedalos. 

Administrationen kommer att kartlägga processer för att se hur vi arbetar på effektivaste sätt samt 

dokumentera rutiner för arbetsuppgifter som utförs inom administrationen för att på så sätt minska 

sårbarheten. 
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Räddningstjänst 

Räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor samt att 
hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Enligt förbundsordningen ska BRT även 
ansvara för Räddningstjänst under höjd beredskap (RHUB) i samtliga medlemskommuner. 

Årets verksamhet 

Från 1 januari 2020 började den nya organisationen av räddningsavdelningen att gälla med bland annat 

fasta skiftlag på heltidsstationerna med tydlighet i närmaste chef (SL), tydligare arbetsgivaransvar för 

stationscheferna på BRT:s alla åtta stationer där de fem stationscheferna på RIB-stationerna är 

underställda stationschef/enhetschef i Filipstad och där avdelningschefen för Räddning är närmaste chef 

för endast nio personer, istället för som tidigare all personal på avdelningen. 

I Karlskoga och Kristinehamn har två brandman pool tillsatts på prov under 2020 så att varje skiftlag har 

en extra brandman vilket förhoppningsvis ska minska kostnaderna vid sjukdom, semester eller annan 

kortare frånvaro. Detta gör att man ofta är en extra person i utryckningsstyrkan (1+5 i Kristinehamn och 

1+6 i Karlskoga) som är till fördel vid insatser och det gagnar även förbundet i stort för transporter, 

övningsverksamhet, underhåll och annat väsentligt arbete. 

Uppstarten av den gemensamma Räddningsregion Bergslagen (RRB), som startade 12 maj 2020 har krävt 

mycket arbete och resurser av förbundets personal under hela inledningen av året. Arbetet har bestått i 

arbetsmöten, teknikanpassning, utbildning för all personal i BRT mm. En av många följder som uppstarten 

av RRB medför för BRT är att förbundet med start den 1 juni förändrar insatsledarorganisationen så att 

det endast finns en insatsledare i tjänst för hela BRT. Detta görs på prov under resterande året med 

kontinuerlig utvärdering. Efter avslutad provperiod kommer utvärderingen att sammanställas för att 

eventuellt permanentas i handlingsprogrammet från årsskiftet 2020/2021. 

Tanken var att skiftlagen på heltid skulle med start 2020 arbeta mer målinriktat med olika projekt och 

uppgifter ute i kommunerna men pandemin covid-19 nådde Sverige och från februari månad påverkades 

hela samhället, så även räddningstjänsten. Precis som för många andra verksamheter i landet har mycket 

blivit inställt, förskjutet eller förändrat och mycket tid har lagts ner för att hantera denna pandemi. 

Filipstads brandstation har fått den nya tankbilen levererad till sig och den är nu i drift. Ny släckbil till 

Storfors är beställd och investeringen avser år 2020 men leverans blir under 2021. Upphandling av ny 

släckbil Degerfors har påbörjats, investeringen avser år 2021, och genom att starta upphandlingen tidigt 

hoppas förbundet hamna rätt så att leverans av fordon sker samma år som investeringen avser. 

Under året 2020 kommer en upphandling av ny personbil, typ skåpbil med 5 platser och avskilt 

lastutrymme att påbörjas. 500 tkr kommer att vara avsatt för detta i investeringsbudgeten. 

 

STÖRRE HÄNDELSER 

Under perioden jan-aug 2020 har BRT haft 21 större händelser som inneburit ganska stora personella 
insatser (insats som krävt minst 30 personaltimmar totalt). 
Dessa insatser har under perioden bestått av 9 st. brand i byggnad (3 st. i Kristinehamn, 3 st. i Degerfors, 
2 st. i Karlskoga och en i Storfors). Inga personskador har rapporterats vid dessa bränder. 
Vidare har det inträffat 8 mark-och skogsbränder av något större omfattning, 1 brand i avfall/återvinning 
och en drunkning/tillbud. 
7 personer har avlidit i samband med larm som BRT varit inblandade i (IVPA). 
Andra nämnvärda händelser där BRT varit hjälpta av eller behjälpliga åt RRB är: 
2020-06-03 Brand i skog eller mark Vansbro, BRT insatta i händelsen. 
2020-06-26 Brand i byggnad Örebro, BRT insatta i händelsen. 
2020-06-28  Brand i skog eller mark Molkom, BRT insatta i händelsen. 
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2020-07-06 Brand i byggnad Gåsgruvan Filipstad, flera resurser från RRB inblandade. 

ÖVRIGA HÄNDELSER 

En brandinspektör som även haft funktionen insatsledare Syd (IL-S) har gått i pension från och med sista 
april och har ersatts av en nytillträdd brandinspektör tillhörande Skyddsavdelningen som även åker som 
IL-S. 

Prognostiserat resultat 

Intäkterna för så kallade onödiga larm är för perioden något lägre än budgeterat. Om antalet onödiga 

larm kommer att vara i nivå med 2019 kommer det innebära lägre intäkter än budgeterat.  

Den 12 maj gick Bergslagens Räddningstjänst med i Räddningsregion Bergslagen (RRB). Kostnaden för 

2020 beräknas uppgå till 743 tkr och förbundet har hela kostnaden budgeterad. Förbundet har och 

kommer bistå med tjänster i RRB som ersättning erhålls för. Även kostnader för beredskapsersättning som 

förbundet betalat ut för RCB har delvis att försvunnit i samband med deltagandet i RRB. Det är i 

dagsläget för tidigt att säga hur mycket nettokostnaden kommer att bli för deltagandet i RRB 2020 då 

delar av förbundets organisation behöver återbesättas. 

I samband med att förbundet gick in i RRB omförhandlades avtalet för SOS alarm för att gälla samtliga 

medlemmar i RRB. Det nya avtalet innebär något ökade kostnader mot det som finns budgeterat för året. 

Budgeten för utbildning kommer under hösten att ses över då den hade ett stort underskott 2019. Den 

innefattar både utbildning av vår personal och kostnader för nyutbildande av RiB-personal.  

Samtliga stationskonton följer budget för perioden, men ett mindre underskott prognostiseras för hela året. 

Hittills så är kostnaderna för fordon, verkstäder och teknisk utrustning enligt budget, men för att prognosen 

ska kunna hållas krävs det att inga oförutsedda underhålls- eller större reparationskostnader tillkommer 

utöver budgeterat. 

Årets prognos med nu kända avvikelser beräknas till ett underskott på -200 tkr vilket beror på lägre 

intäkter än budgeterat.  

Nyckeltal 

 2016 2017 2018 2019  jan-aug 2020 

Antal larm (st.) 1 487 1 440 1 503 1 309 712 

Varav:      

 Brand i byggnad 160 157 163 140 98 

 Brand ej byggnad 178 182 195 156 84 

 Trafik 227 207 210 212 104 

 Automatlarm, ej brand 474 398 342 316 168 

 Hisslarm 36 54 61 58 17 

 IVPA larm 145 107 128 126 65 

 Drunkning/tillbud 8 3 8 6 4 

 Övriga larm 259 332 396 295 172 

            

Insats per stationsområde (st.) 2016 2017 2018 2019  jan-aug 2020 

Karlskoga 409 400 450 359 191 

Kristinehamn 385 350 369 354 219 

Filipstad 220 216 217 195 83 
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Degerfors 126 118 94 77 51 

Hällefors 117 146 119 85 65 

Storfors 72 63 74 82 40 

Lesjöfors 143 134 162 127 40 

Åtorp 15 11 18 30 14 

Annat insatsområde i RRB - - - - 9 

 

Framtid 

Följande behöver arbetas vidare med: 

• Räddningsavdelningen behöver fortsätta arbeta med kartläggningen av arbetsuppgifter för all 

personal och utveckla vissa områden såsom civilt försvar, arbetsmiljöarbete, logistik/underhåll, 

förebyggande med mera. 

• Fortsatt arbete för att tillsammans med övriga ingående räddningstjänster utveckla den gemensamma 

räddningsregionen RRB. 

• Utvärdera utfallet av förstärkningen som genomförs med brandman pool heltid för att minska 

övertidskostnaderna och ha som mål att få en optimal bemanning med avseende på kostnad/nytta. 

• Fortsätta arbetet för att få en likvärdighet i utrustning och kompetens i hela förbundet. 

• Arbeta med rekrytering och utbildning så att vi har en tryggad drift av räddningstjänstpersonal i 

beredskap på våra stationer. 

 

För att ta fram ovanstående punkter behövs både tid, personal och pengar vilket kan bli en utmaning, men 

förbundet får göra det bästa med de resurser som tilldelats. 

Räddningstjänstförbundet skall gemensamt med kommunerna jobba med att höja förbundets förmåga att 

möta ett väpnat angrepp. Eventuella kostnader skall tas från det stadsbidrag som kommunerna har fått 

för civilt försvar. 

 

Skyddsavdelning 

Kommunens och därmed räddningstjänstens lagstadgade skyldighet beträffande den förebyggande 
verksamheten är att ”se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder 
samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder". 
Vidare skall kommunen (läs räddningstjänsten) ”genom rådgivning, information och på annat sätt 
underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag". 
I handlingsprogrammet framgår skyddsavdelningens uppdrag och dess innebörd på ett tydligare sätt.   

Årets verksamhet 

Den sista april gick en av skyddsavdelningens medarbetare i Kristinehamn i pension. Ersättaren har gått 

parallellt sedan årsskiftet och från den 1 maj har han ersatt tjänsten som brandinspektör/insatsledare med 

utgångsplacering i Kristinehamn. 

Sedan början av mars har skyddsavdelningens verksamhet gått på sparlåga, på grund av restriktioner 

som vidtagits med anledning av Covid-19. Restriktionerna har inneburit att alla externutbildningar ställts in 

tillsvidare. Tillsynsverksamheten har också bromsats in, dock har de inte upphört helt utan ett antal tillsyner 

vid lämpliga verksamheter (generellt där få personer vistas i en för övrigt inte uppenbart riskfylld miljö, 

exempelvis kyrkor, vandrarhem etcetera) har genomförts. Hänsyn har också tagits till hur verksamheterna 

själva ställt sig till att ta in externa i sin verksamhet. Många har undanbett sig tillsynsbesök och då har 
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utgångspunkten varit att tillmötesgå deras önskemål för att istället ta ny kontakt vid senare tillfälle. Olika 

möten har, om de inte kunnat planerats om till digitalt format, ställts in eller flyttats på framtiden.  

Den enda del av ordinarie verksamhet som fortsatt i vanlig ordning är frågor och ärenden som kommit in 

via telefon eller på annat digitalt format.  

Skyddsavdelningen har under våren arbetat med nya projekt såsom Blåljuskampen och brandmusikal som 

skulle ha genomförts under våren, men på grund av rådande omständigheter har dessa fått skjutas på 

framtiden. 

Efter semestern har utvecklingsarbete inletts kring att ta fram koncept och former för web-baserad 

utbildning mot allmänheten, i första hand GBK genom Teams. Ambitionen är att under hösten kunna 

erbjuda allmänheten digitala kurser, det återstår dock att se om allmänheten under rådande förhållanden 

är intresserade av att ta del. Det måste nog hållas för troligt att utbildningsverksamheten, oavsett form, 

kommer att bedrivas i låg omfattning åtminstone tills samhället och ekonomierna återhämtat sig. 

Prognostiserat resultat 

Årets prognos är i stor utsträckning beroende på hur situationen runt Covid-19 fortlöper, men sannolikt 

kommer varken de ekonomiska målen eller alla resultatmål att uppnås. Möjligen kan målet om 150 

utförda tillsyner vid årets slut uppnås, och antal utfärdade tillstånd borde inte påverkas i någon större 

utsträckning.  

Den externa utbildningsverksamheten har ställts in sedan början av mars och det kan inte anses otroligt att 

det inte kommer genomföras särskilt många externutbildningar under resten av året även om ”samhället 

återöppnas” efter sommaren. Även med tanke på det allmänna ekonomiska tappet hittills under året kan 

det antas att kurser och utbildningar kommer prioriteras lågt för kommuner och verksamheter som har haft 

ökade kostnader/minskade intäkter.  

Efter april ligger personalkostnaderna något högt med tanke på den rekrytering som gjordes för att 

ersätta avdelningens pensionsavgång. Pensionsavgången kommer att medföra en minskning i avdelningens 

semesterlöneskuld vid årets slut.  

Skyddsavdelningens prognos ser i dagsläget ut att hamna på ett rejält underskott på grund av de 

tappade intäkterna för främst utbildningsverksamheten. Om utbildningarna kommer igång under hösten 

kommer underskottet att minska, men prognosen i dagsläget visar ett underskott på -580 tkr.  

Nyckeltal 

(st.) 2016 2017 2018 2019 jan-aug 2020 

Antal utbildningstillfällen 182 120 124 82 
17 

(40 inställda) 

Antal utbildade i någon form av      
brandutbildning 

2 850 2 011 2 285 1 590 

589 
(ca. 1700 personer 

inkl. skolelever 
missade pga. 

inställda 

utbildningstillfällen) 

Genomförda tillsyner LSO 180 180 170 135 85 

Övriga förebyggande ärenden,       

remisser, rådgivning etc.. 377 475 428 311 186 

Tillståndsärenden 72 62 31 56 30 

Brandutbildning skolelever 1 624 1 405 1 400 1 886 0 
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Framtid 

I det korta perspektivet ska skyddsavdelningen försöka sätta sin organisation, där hälften är relativt nya i 

sina roller. Dessutom ska utfallet av indelningen i distrikt norr och syd utvärderas. Myndighetsutövning, 

främst i form av tillsyn, tillståndsgivning och annan ärendehantering samt rådgivning åt företag och 

allmänhet, kommer fortsatt att vara huvuduppdraget. 

Ett eftersatt och svåråtkomligt område är försöka höja brandskyddet i bostäder. Att hitta fungerande 

former för hembesök i bostäder har visat sig svårt. Kanske kommer det att visa sig att information via 

sociala medier är den väg som visar sig framkomlig för att nå ut med information, arbetet med att hitta 

lösningar för detta fortsätter. En rutin ska tillsammans med larmcentralen tas fram för hur larmtekniker kan 

dokumentera brandskydd vid hembesök gällande trygghetslarm. 

En av skyddsavdelningens nyrekryteringar har fallenhet för att driva brandförebyggande arbete i 

projektform och ambitionen är att utnyttja den kompetensen. Exempel som inletts under året men som på 

grund av Covid-19 pausats är Blåljuskampen (alla 8:e klasser), en brandmusikal i samverkan med den 

lokala musikskolan samt besök i förskolor. Dessa projekt drivs i Kristinehamn och är tänkta att ske årligen, 

och om utfallet blir positivt kanske flera kommuner kan inkluderas om formerna för detta kan hittas.  

 

Larmcentral 

Larmcentralen ska vara Bergslagens räddningstjänsts egen telefonväxel, larm- och kommunikationscentral 

samt sambands- och ledningscentral. Detta innebär att larmcentralen ska fungera som utalarmeringcentral 

för utryckningsstyrkan samt vara mottagare av tekniska larm och trygghetslarm från i första hand 

medlemskommunerna. Larmcentralen bedrivs som en självfinansierad verksamhet vilket innebär att samtliga 

kostnader som finns inom larmcentralen ska täckas av de intäkter verksamheten har. 

Årets verksamhet 

I samband med larmcentralens budgetarbete inför 2020 höjdes två halvtidstjänster till två 75 % tjänster 

för att höja grundbemanningen och samtidigt minska vikariekostnader. Tanken är att underlätta vid 

schemaläggning för frånvaro som exempelvis sjukdom, semester och föräldraledighet. 

Larmcentralen har startat upp en ny bevakningstjänst för Länsstyrelsen i Örebro som innebär möjlighet att 

bevaka deras fältpersonal. Utvärdering av arbetet kommer att ske under hösten för se om fler kan 

erbjudas tjänsten. 

Larmchefen som har varit tjänstledig till en början har nu lämnat in sin avskedsansökan. Arbetsuppgifterna 

har till en början av tjänstledigheten fördelats ut till övrig personal, men nu har arbetet med att se över 

larmcentralens organisation påbörjats. Den nya organisationen beräknas vara klar senast till årsskiftet.  

Larmcentralen kommer att ha en pensionsavgång för en larmoperatör under hösten så rekrytering kommer 

att påbörjas. 

På grund av Covid-19 har antalet installationer av trygghetslarm minskat under första delen av året.   

Inköp av tillsynskameror (E-tillsyn) för nattillsyn inom äldreomsorg har gjorts och kommer att kunna 

erbjudas som en tjänst inom kort. 

Prognostiserat resultat 

Larmcentralen har infört ett nytt beräkningssätt för trygghetslarmstaxan som kommer gälla nya avtal från 

1 mars 2020.  
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Larmcentralens verksamhet finansieras genom så kallad självkostnadsprincip vilket innebär att eventuella 

överskott ska fördelas till medlemskommunerna. Årets prognos ser ut att kunna bli ett mindre överskott på 

65 tkr för främst personalkostnader på grund av tjänstledighet. 

Nyckeltal 

 2016 2017 2018 2019 Jan-aug 2020 

Tekniska larmpunkter 4 632 5 056 5 292 5 463 6 100 

      

Trygghetslarm/år/ 
medlemskommun (st.) 2 622 2 524 2 562 2 523 2 519 

varav:         

Kristinehamn 713 706 711 688 681 

Karlskoga 870 833 843 832 834 

Filipstad 322 320 355 344 369 

Hällefors 322 284 282 256 232 

Degerfors 288 264 258 266 281 

Storfors 107 117 113 124 122 

Framtid 

Larmcentralen kommer att arbeta vidare inom följande områden: 

- Andra aktörer vill ha hjälp av larmcentralen, för att säkerställa sin personals säkerhet.  

- Kamerabevakning åt kommunerna. 

- Tekniska- och driftlarm åt andra räddningstjänster. 

- På grund av deltagandet i Räddningsregion Bergslagen kommer den interna försäljningen av 

utalarmeringstjänst åt räddningstjänstavdelningen att förändras eller eventuellt försvinna från den 

1 januari 2021. Under hösten kommer en analys av vilket behov som eventuellt finns inom 

förbundet för denna tjänst. 
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KOMMUN Datum

2020-11-20
Diarienummer
KS/2020:530

Genomgång av ej besvarade motioner och 
medborgarförslag 
till och med 2020-11-20

Motion:
KS/2020:321 – Motion från Kristdemokraterna digitalisera kommunhuset
Inkom: 2020-06-16

Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-25 § 46:
Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning





                                                                   20201116

Kristdemokraterna i Storfors

MOTION från Kristdemokraterna i Storfors

Till KF 20201126

Kristdemokraterna i Storfors föreslår att kommunen 
snarast inrättar en Frivillig resursgrupp, så kallad FRG,
i kommunen.

En FRG har som uppgift att finnas till hands när ordinarie 
resurser behöver förstärkas i kommunen  tex vid större 
bränder, olyckor, evakueringar, information och medmänskligt 
stöd eller nu när hjälp kan behövas under corona pandemin.

FRG finns i många kommuner och består av personer från 
olika frivilligorganisationer. FRG utbildas och organiseras av 
Civilförsvarsförbundet och Sveriges kommuner och regioner.
FRG kallas in på begäran av kommunledningen när något 
extraordinärt inträffar. (Wikipedia)

Kristdemokraterna i Storfors föreslår därför att en Frivillig 
resursgrupp (FRG) inrättas i Storfors kommun.

Storfors 20201116

Monica Ståhl
Kristdemokraterna i Storfors
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Rapport Näringslivsklimat Storfors kommun 2020
I september kom rankingen och enkätundersökningen från Svenskt Näringsliv.
Enkäten skickas ut till slumpmässigt valda företag och politiker i början av året.

Storfors är en av de tryggaste kommunerna i Sverige enligt tillfrågade företagare. Kommunen 
är också i ”topp 40” av landets 290 kommuner när det gäller dialog med kommunens 
beslutsfattare och tjänstemännens attityder.
Det visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet.
Storfors kommun tappar några placeringar och går från plats 155 till plats 170 totalt sett, men 
samtidigt har företagarna gett högre betyg för service och bemötande än förra året. Just på den 
punkten ligger Storfors kommun på plats 52 i landet.
Punkten handlar om kommunens förståelse för företagarnas villkor, tillgänglighet, rimliga 
handläggningstider och hur man fått råd och vägledning.
Rankingen av näringslivsklimatet bygger på flera olika delar. Dels enkätfrågor till utvalda 
företagare, ett sammanfattande omdöme från företagarna samt olika statistikfaktorer. I 
Storfors svarade 52 företag på enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 43 procent. 
Sverigesnittet var 50 procent.
En av de punkter där kommunen gjort den allra största klättringen är konkurrens från 
kommunens verksamheter. Där har Storfors klättrat från plats 199 i landet till plats 96 – en 
förbättring med 103 placeringar.
På tre punkter av elva ligger Storfors lägre än plats 100. Det gäller vägnät, tåg- och 
flygförbindelser, hur lätt det är för företagen att få tag på medarbetare med relevant 
kompetens samt mobilnät och bredband.
De områden där Storfors tappat flest placeringar i jämförelse med andra kommuner är 
”medarbetare med relevant kompetens”, ”sammanfattande omdöme” och ”kommunpolitikers 
attityder”.
Under Kommunstyrelsens möte den 2 november kommer en utförligare rapport att ges av 
Näringslivsutvecklare Kristina Karlsson och Anna Hedberg, Svenskt Näringsliv.
Mer info finns på: https://www.foretagsklimat.se/

Storfors placering bland Sveriges 290 kommuner 2020
Total placering 170
Sammanfattande omdöme 154
Negativ påverkan av brottslighet /otrygghet 9
Dialog med kommunens beslutsfattare 33
Tjänstemännens attityder 34
Kommunens service och bemötande 52
Kommunens information till företagen 55
Kommunpolitikers attityder 77
Kommunens upphandling 85

https://www.foretagsklimat.se/
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2020-09-22
Diarienummer
KS/2020:386

Handläggare: 
Eva Turunen
Enhetschef

Tjut Avgifter trygghetslarm 2021
Diarienummer: KS/2020:386
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Kostnaden för den enskilde kundens trygghetslarm varierar mellan landets kommuner samt 
om avgiften ingår i maxtaxan eller ligger utanför. 
Kommuner tar även ut avgift för installation av trygghetslarm och/eller timkostnad för 
utryckning vid larm. 
Förslag till avgifter grundar sig på nya beräkningsunderlag från Bergslagens räddningstjänst 
samt omvärldsspaning.

Nuvarande avgift för trygghetslarm som den enskilde betalar är 310 kronor per månad. 
Kostnaden inkluderar installation, drift, service samt åtgärd i samband med larm. 
Ingen avgift utgår för närvarande vid behov av tilläggslarm som exempelvis röklarm eller 
rörelselarm. 
Vid dom fallen där gifta/sammanboende har trygghetslarm betalar paret endast för ett 
trygghetslarm men inte för det extra medföljande larm knappen.

Den enskildes kostnad för trygghetslarm inkluderas i maxtaxan.
Den enskilde debiteras för kommunens faktiska kostnader om larm knapp/larmenhet förstörs 
eller tappas bort under förutsättning att kunden har orsakat skadan.

För närvarande belastar kommunens kostnad för larmen ansvar 420 även om larmet avser 
verksamhetslarm inom ansvar 350.

Finansiering
Kostnaden för den enskildes trygghetslarm ska belasta verksamhet 5103 ansvar 420 då det är 
ett biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen, SoL.
Kostnaden för trygghetslarm kopplade till verksamheten, LSS boendet, ska belasta ansvar 
350, verksamhet 5138. Inget SoL-beslut utan ett verkställighetsbeslut. 

Beslutsunderlag
Taxa för trygghetslarm 2020
Taxa för tilläggslarm 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

- Kostnaden för trygghetslarm ändras från 310 kronor till 335 kronor per 
biståndsbedömt larm och månad.

- För installation av larm betalar den enskilde en engångskostnad på 440 kronor. 
- Den enskilde betalar faktisk kostnad för tilläggslarm, ex röklarm, rörelselarm.
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- Avgift för trygghetslarm och övrig merkostnad ska inte räknas in i maxtaxan.
- Avgifterna gäller från och med 2021-01-01 samt att avgifter följer gällande avtal 

2020-03-01 samt taxa för tilläggslarm.

Beslutet ska skickas till
Eva Turunen
Minna Uusimäki Rudnick
Margareta Albért
Cecilia Collin
Annette Olsson



1

Taxa för trygghetslarm

Gäller för nya avtal från den

1 mars 2020
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Sammanfattning
Inför verksamhetsåret 2020 har larmcentralens interna budget setts över för att spegla de kostnader 
och intäkter verksamheten har.

Uppräkning av personalkostnader har gjorts med 2,8 %. Kostnaderna har budgeterats utifrån faktiska 
kostnader vilket har inneburit att vissa poster i budgeten har minskats medan andra ökats. Det har 
med andra ord inte skett någon generell uppräkning för kostnaderna.

Tidigare år har flera interna debiteringar gjorts inom förbundet, vilka har minimerats för att minska 
administrationen. Fördelningar av exempelvis personal och hyror sker direkt i systemen istället för 
interna transaktioner. Samtliga kostnader är hämtade från internbudget larmcentralen 2020, 
antagen i direktion 2019-12-04.

Personalkostnader 2020
Personalkostnaderna totalt för larmcentralen är budgeterade till 6,5 mkr varav 75 % av kostnaden, 
4,9 mkr avser trygghetslarm.

Fördelningen över personalkostnaderna är följande:

Funktion Del av personalkostnad
Avdelningschef 40 %
Driftansvarig 50 %
Larmtekniker 100 %
Larmtekniker/larmoperatör 70 %
Larmtekniker/larmoperatör 70 %
Larmoperatörer 75 %

Timtaxan för larmtekniker baseras på en genomsnittlig lönekostnad av ovanstående funktioner och 
uppgår 2020 till 314 kr/timme.

Driftbudget 2020
Larmcentralens driftbudget är fördelad på gemensamma kostnader (larmcentralen, kostnader drift), 
trygghetslarm drift samt larmcentralen interna kostnader.

De gemensamma kostnaderna uppgår till 1 mkr. De interna kostnaderna avser larmcentralens del i 
kommunikationskostnader, stabskostnader samt pensionskostnader och uppgår till 3,3 mkr

De gemensamma kostnaderna samt interna kostnaderna uppgår totalt till 4,3 mkr varav 75 % 
fördelas på kostnad för trygghetslarm, 3,2 mkr (samma fördelningsnyckel som för 
personalkostnader).

Budgeten för trygghetslarm drift uppgår till totalt 2,6 mkr.

Utsättning av trygghetslarm
Utsättning av nytt trygghetslarm debiteras med en timmes personalkostnad enligt timtaxan 314 
kronor. Till detta tillkommer ersättning för resetillägg som är differentierat, se nedan. 

För att minimera den administrativa kostnaden för milersättning har en schablon beräknats fram per 
kommun. Ersättningen utgår alltid från att larmtekniker åker från brandstationen i Karlskoga till 
respektive kommun. 
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Avståndet till respektive kommun har beräknats som 70 % av ett genomsnitt av avståndet till 
centrum och avståndet som är längst bort från centrum i den kommunen. 

Genomsnittet minskas med 30 % eftersom det är fler installationer i eller i närheten av 
centrumkärnan. Reseersättningen uppgår till 2 kr/kilometer.

Schabloniserat resetillägg är följande:

Genomsnitt km Resetillägg (kr)
Filipstads kommun 176,0 246
Kristinehamns kommun 90,2 126
Karlskoga kommun 27,6 39
Degerfors kommun 57,0 80
Hällefors kommun 148,8 209
Storfors kommun 90,0 126

Avslutat larm
För avslutade larm debiteras en timmes personalkostnad för administrativa åtgärder i system samt 
rengöring av utrustningen enligt timtaxan 314 kronor.

Månadskostnad för trygghetslarm
De kostnader som ska belasta trygghetslarm uppgår till totalt 10,7 mkr.

o Personalkostnader 4,9 mkr
o Gemensamma kostnader 3,2 mkr
o Trygghetslarm drift 2,6 mkr

För att räkna ut månadsdebiteringen har följande faktorer tagits hänsyn till.

Antal larmenheter 2 500
Uppskattat antal nya larm/år 850
Uppskattat antal avslutade larm 680

Kostnaden för uppskattat antal nya och avslutade larm har räknats bort från de totala kostnaderna 
och kvar blir 10,1 mkr att fördela på 2 500 trygghetslarm vilket ger en månadskostnad på 335 kronor.

Avstämning mot utfall efter verksamhetsårets slut
När verksamhetsåret är slut görs en avstämning vilket innebär att eventuella över- eller underskott 
ska regleras mot medlemskommunerna.

2020-02-13

Madelene Hedström
Ekonomichef
Bergslagens Räddningstjänst



Debitering Tillbehör
Karlskoga 2020-08-03

Avser Juli månad
Tillbehör Antal á pris Summa

Dörrlarm 3 69,00 207,00
Mattlarm 2 183,00 366,00
Rörelselarm IR 0 91,00 0,00
Sänglarm 0 153,00 0,00
Larmknapp 36 26,00 936,00
Epilepsilarm 1 194,00 194,00
Röklarm  3 58,00 174,00
Extra larmenhet 2 115,00 230,00
Fallarm 0 218,00 0,00

Antal larmenheter 831
Totalt summa 2107,00



Debitering Tillbehör
Kristinehamn

2020-08-03
Avser Juli månad

Tillbehör Antal á pris Summa
Dörrlarm 14 69,00 966,00
Mattlarm  1 183,00 183,00
Rörelselarm IR 0 91,00 0,00
Sänglarm 0 153,00 0,00
Extra Larmknapp 25 26,00 650,00
Epilepsilarm 2 194,00 388,00
Röklarm 0 58,00 0,00
Fallarm 1 218,00 218,00
Kamera-antal tillsyner 41 511,50 20971,50
Extra larmenhet 0 115,00 0,00

Totalt summa 23376,50



Debitering Tillbehör
Degerfors

2020-08-03
Avser Juli månad

Tillbehör Antal á pris Summa
Dörrlarm 3 69,00 207,00
Mattlarm  0 183,00 0,00
Rörelselarm IR 0 91,00 0,00
Sänglarm 0 153,00 0,00
Larmknapp 14 26,00 364,00
Epilepsilarm 0 194,00 0,00
Röklarm 0 58,00 0,00
Extra larmenhet 4 115,00 460,00
Fallarm 0 218,00 0,00

Totalt summa 1031,00



Debitering Tillbehör
                             Filipstad, Nykroppa
                            Lesjöfors 2020-08-03

Avser Juli månad
Tillbehör Antal á pris Summa

Dörrlarm 4 69,00 276,00
Mattlarm 1 183,00 183,00
Rörelselarm IR 0 91,00 0,00
Sänglarm 0 153,00 0,00
Larmknapp 8 26,00 208,00
Röklarm 1 58,00 58,00
Epilepsilarm 1 194,00 194,00
Extra larmenhet 1 115,00 115,00
Fallarm 0 218,00 0,00
Kamera-antal tillsyner 16 511,50 8184,00

Antal larmenheter 368
Totalt summa 9218,00



Debitering Tillbehör
Storfors

2020-08-03
Avser Juli månad

Tillbehör Antal 120á pris Summa
Dörrlarm 0 69,00 0,00
Mattlarm 0 183,00 0,00
Rörelselarm IR 0 91,00 0,00
Sänglarm 0 153,00 0,00
Larmknapp 2 26,00 52,00
Epilepsilarm 0 194,00 0,00
Röklarm 3 58,00 174,00
Extra larmenhet 0 115,00 0,00
Fallarm 0 218,00 0,00

Antal larmenheter 119
Totalt summa 226,00



Debitering Tillbehör
Hällefors

2020-08-03
Avser Juli månad

Tillbehör Antal á pris Summa
Dörrlarm 5 69,00 345,00
Mattlarm 0 183,00 0,00
Rörelselarm IR 0 91,00 0,00
Sänglarm 0 153,00 0,00
Larmknapp 3 26,00 78,00
Epilepsilarm 0 194,00 0,00
Röklarm 0 58,00 0,00
Extra larmenhet 8 115,00 920,00
Fallarm 1 218,00 218,00

Antal larmenheter 233
Totalt summa 1561,00



Debitering Tillbehör 20200226
                                                      PKV     2,3 Okt.-19     

Start okt-19 1,023xsumman

Tillbehör 2020 Inköpspris
Dörrlarm 69,07
Mattlarm 183,16
Rörelselarm IR 91,05
Sängvakt 152,81
Larmklocka 25,89
Röklarm 57,82
Epilepsilarm 194,30 6995,00 200519

Extra larmapp. 115,12
Fallarm 217,93
Kamera 511,50
mBox 59,44 2140,00 200519
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1. Allmänna bestämmelser
Ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Storfors kommun ligger hos 
Kommunfullmäktige.
Gällande bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i miljöbalken, avfallsförordningen, 
andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i Storfors kommuns 
avfallsföreskrifter och anvisningar.

1.1 Principer
Avfallstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot målen i Storfors kommuns 
avfallsplan. Miljöbalkens 27 kap. 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant 
sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.

Taxan ska:

 vara miljöstyrande

 ge kunden valfrihet 

 vara rättvis

 stimulera en god arbetsmiljö

 vara tydlig och enkel att förstå och kommunicera

 täcka de totala kostnaderna för hantering av det kommunala avfallet

1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar
Storfors kommun ansvarar för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 
avfall som åligger kommuner i Miljöbalkens 15 kap. med tillhörande lagstiftning. 
Avfallsinsamlingen i kommunen utförs av Renhållningsbolaget i Mellansverige AB, nedan 
kallad Renhållaren, på uppdrag av Storfors kommun.

Storfors kommun ansvarar enbart för insamling och bortskaffande av hushållsavfall.

Med kommunalt avfall avses enligt 15 kap. 3 § miljöbalken avfall från hushåll och sådant 
avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.

Förpackningar, tidningar och avfall från elektriska och elektroniska produkter omfattas av 
producentansvar och ingår ej i det kommunala ansvaret.

1.3 Fastighetsägarens ansvar för avfallet
Fastighetsägaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som uppkommer på 
fastigheten, liksom att avfallet sorteras i enlighet med gällande lagstiftning inklusive lokala 
avfallsföreskrifter och anvisningar. Liksom fastighetsägarens ansvar har Renhållaren ett 
ansvar att kontrollera att fastighetsägarna uppfyller de lokala avfallsföreskrifterna och 
anvisningarna. 
Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör avfallshanteringen ska snarast 
anmälas till Renhållaren. Fastighetsägare som inte har anmält en förändring som skulle ha 
medfört högre avgift, påförs den högre avgiften retroaktivt.
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Fastighetsägarens ansvar gällande behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar med mera 
återfinns i de lokala avfallsföreskrifterna och tillhörande anvisningar.

1.4 Avgiftsskyldighet
Avgiftsskyldig enligt denna taxa är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 § 
fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Varje fastighetsägare i kommunen ska 
betala avgift enligt denna taxa och teckna abonnemang för aktuella avfallsslag.
Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då behållaren inte använts sedan föregående 
tömningstillfälle samt de tillfällen då behållaren inte varit tillgänglig för Renhållaren vid 
tömningstillfället.

1.5 Betalning
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Renhållaren.
Debitering av avgift för permanent bebyggelse sker 1 - 12 gånger per år enligt överenskommelse med 
kund. Vid byte av tjänst sker ändring i faktureringen nästkommande månad.

1.6 Storlekar på kärl för hushållsavfall
De kärlstorlekar som Renhållaren tillhandahåller för villor är 140 eller 240 liter för matavfall 
och 190, 240, 370 liter för brännbart avfall. För flerbostadshus, samfälligheter och 
verksamheter tillhandahålls även kärl på 660 liter för brännbart avfall.
Kärl ägs och tillhandahålls av Renhållaren om inget annat överenskommits. 

1.7 Särskilda hämtningsförhållanden

1.7.1 Delat kärl
Fastighetsägare kan få rätt att använda delat kärl efter anmälan till Renhållaren. Faktura ställs 
till samtliga fastighetsägare som delar på kärlen.

1.7.2 Samfälligheter och liknande
Fastighetsägarna inom en samfällighet eller liknande som har gemensam hämtning har två 
val:

1. Alla inom samfälligheten behandlas som enstaka kunder och betalar enligt taxan för 
delat kärl.

2. Samfälligheten kan även bli kund istället för de enskilda fastighetsägarna. Då tar 
samfälligheten över ansvaret och kostnaderna. Prissättningen blir då utifrån antal kärl. 

1.7.3 Uppehåll i hämtning av hushållsavfall
Uppehåll i hämtning vid permanentbostad, fritidsbostad eller områden med gemensam 
avfallsbehållare kan, efter anmälan till Renhållaren, medges fastighetsägare eller 
nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas. 

Detaljerna kring uppehåll samt ändring av kärlstorlekar regleras i kommunens 
avfallsföreskrifter.
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2. Kärlavfall

2.1 Kommunalt avfall
Avgifterna i avfallstaxan är uppbyggd av en grundavgift, kostnader för hämtning och 
behandling av avfall samt eventuella miljöstyrande påslag eller avdrag. Avgiften är beroende 
av vilket abonnemang och kärlvolym fastighetsägaren har valt. Avgiften finansierar även 
kostnader för kärl.

2.1.1 Grundavgift
Grundavgift ska betalas av fastighetsägare och verksamheter och går inte att avsäga sig. Den 
finansierar återvinningscentralen, insamling av farligt avfall (ex. samlarna), administration, 
information m.m. och fördelas på kundgrupper efter bedömt nyttjande. De kunder som endast 
betalar grundavgiften är de som har uppehåll eller undantag från regelbunden sophämtning. 

2.2 Tilläggstjänster
I tilläggstjänster återfinns de tjänster som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret men som 
inte utnyttjas av taxekollektivet som helhet.

2.2.1 Extra hämtning
Abonnenter kan beställa extra hämtning utöver ordinarie hämtning mot extra avgift. Vid 
budning har abonnenten ingen regelbunden hämtning och ansvarar därför själv för att beställa 
hämtning vid behov.

2.2.2 Felsorteringsavgift
Om otillåtet avfall läggs i behållare avsedda för annat avfall har Renhållaren rätt att ta ut en 
felsorteringsavgift för sortering och behandling. Otillåtet avfall i detta sammanhang är till 
exempel: förpackningar, tidningar, farligt avfall, batterier, elektriska och elektroniska 
produkter. Felsorteringsavgift kan även tas ut i de fall då felaktigt avfall läggs i kärl för 
matavfall, samt matavfall som läggs i kärl för brännbart.

2.2.3 Städavgift
Om avfall sprids utanför behållare har Renhållaren rätt att ta ut en städavgift.
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3. Latrin
Latrinhämtning är en tilläggstjänst och debiteras de som har beställt budning.
Latrinet från fastigheten hämtas efter beställning från kund.

4. Slam från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare
Slamtömning från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare är en tilläggstjänst och 
debiteras de som har ett sådant abonnemang eller som har beställt budning.

5. Fosforfällor
Tömning av enskilda fosforfällor är en tilläggstjänst och debiteras de som har ett sådant abonnemang 
eller som har beställt tömning.

6. Icke fastställda avgifter
För tjänster som inte är taxesatta, eller där speciella förhållanden råder, tillämpas avgift 
baserad på timpriser och behandlingsavgifter.
Efter överenskommelse och godkännande från Renhållaren kan andra lösningar för enskilda 
kunders avfallshantering medges än vad Renhållaren idag tillhandahåller. För sådan hämtning 
där andra metoder än vad som angivits i denna taxa tillämpas, eller där förhållandena 
väsentligt avviker från vad som är normalt får Renhållaren besluta om särskild avgift i 
enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5 § 
Miljöbalken.

7. Taxetabeller
Mervärdesskatt (moms) för närvarande 25 procent är medräknat i alla priser i tabellen. 
Priserna avser avgift i kr/år om inget annat anges. Priser som anges med * inkluderar både 
hämtningsavgift och grundavgift.
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Grundavgift

Grundavgift villa. 970

Grundavgift fritidshus. 480

Grundpaket

190 L kärl + 140 L kärl. 3 175 *

Stort paket

370 L kärl + 140 L kärl. 5 380 *

Hemkompostering
Endast hämtning av kärl för brännbart

190 L kärl var 2:a vecka. 2 410 *

190 L kärl var 4:e vecka. 1 540 *

190 L kärl var 6:e vecka. 1 230 *

190 L kärl var 8:e vecka. 1 000 *

Mer sällan tömning
Kund med 140 L kärl var annan vecka

190 L kärl var 4:e vecka. 2 000 *

190 L kärl var 6:e vecka. 1 700 *

190 L kärl var 8:e vecka. 1 400 *

Delat kärl

190 L kärl + 140 L kärl. 1 335 *

370 L kärl + 140 L kärl. 2 380 *

Extra hämtning/budning
Specifikation
Gäller enbart kärl för brännbart

Avgift kr/tillfälle

Tömning av kärl 190 L. 460

Tömning av kärl 370 L. 810 

Tömning av kärl 660 L. 1 550
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Brännbart hämtning en gång i veckan
Gäller normalt flerfamiljshus, samfälligheter och verksamheter

370 L kärl. 6 350

660 L kärl. 9 250

Tillägg vid hämtavstånd över 10 meter. 2 875

Matavfallskärl
Gäller normalt flerfamiljshus, samfälligheter och verksamheter

140 L kärl varje vecka. 2 615

140 L kärl varannan vecka. 1 330

240 L kärl varje vecka. 3 025

240 L kärl varannan vecka. 1 485

Grundpaket
Fritidsbostäder

190 L + 140 L kärl vid respektive fastighet. 1 600 *

Områdesgemensamt hämtställe (Går ej att kombinera med uppehåll). 1 060 *

Hemkompostering
Fritidsbostäder. endast hämtning av kärl för brännbart

190 L kärl var 2:a vecka. 1 280 *

190 L kärl var 4:e vecka. 1 055 *

190 L kärl var 6:e vecka. 855 *

190 L kärl var 8:e vecka. 655 *

Mer sällan tömning
Fritidsbostäder, kund med 140 L kärl var annan vecka

190 L kärl var 4:e vecka. 1 200 *

190 L kärl var 6:e vecka. 1 000 *

190 L kärl var 8:e vecka. 800 *

Felsorteringsavgift
Avgift kr/tillfälle

Felsorteringsavgift. 3 175
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Tilläggstjänster
Trädgårdsavfall

370 L kärl. 825

Latrinhämtning
Avgift kr/kärl

Budning. 3 000

Slamtömning

Framkörningsavgift/Bomkörningsavgift. 1 010

Tömningsavgift, installerad brunnskapacitet 0-4 m³. 445

Tillägg per m³ för installerad brunnskapacitet utöver 4 m³. 275

Slamtömning
Tilläggsavgifter som läggs till ordinarie avgift
 Avgift kr/tillfälle

Avstånd mellan bil och brunn mer än 10 m. 505

Extra tömning som kan ske efter tre arbetsdagar. 505

Akuttömning inom 24 h (ej storhelg). 1875

Akuttömning inom 24 h, storhelg. 3 000

Tömning av fosforfällor

Bortforsling, omhändertagande och återföring av fosfor. 5 250

Byte av filtermassa inkl. nytt material (500 kg säck), bortforsling, 
omhändertagande och återföring av fosfor.

7 750

Byte av filtermassa inkl. nytt material (löst), bortforsling, 
omhändertagande och återföring av fosfor.

18 200

Bomkörningsavgift, när byte/hämtning ej kan utföras enligt ordinarie 
schema pga. hinder i vägen.

2 250

Extra byte utöver ordinarie byteslista (tillägg till ordinarie avgift). 1 500
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Avfallstaxa 2021
Diarienummer: KS/2020:435
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Miljösamordnare har tillsammans med Karlskoga energi och miljö arbetat fram förslag till ny 
avfallstaxa. 

Det var bara 6 månader sedan den gällande taxan arbetades fram med hjälp av en politisk 
referensgrupp. Detta förslag på avfallstaxa stärker den miljöstyrning som då arbetades fram. 
Ett identiskt förslag på avfallstaxa tas upp i Karlskoga kommun. 

Den största delen av höjningen läggs på de vanligaste tjänsterna med brännbart avfall. Detta 
främst för att de mesta kostnadsökningarna berör Mosserud samt behandlingskostnader för 
brännbart avfall.

Som exempel innebär förslaget en ökning av priset för grundpaketet med 33 kr/månaden.

Det görs även vissa mindre ändringar för att styra mot bättre arbetsmiljö samt en 
miljöstyrning genom att flera delar av taxan lämnas utan höjning. 

Strukturen rörande priser på slamhämtning görs om för att bli tydligare samt för att ge 
renhållaren möjlighet att ta ut en avgift för så kallad ”bomkörning”, exempelvis när 
slamtömning inte kunnat utföras på grund av icke farbar väg eller annat hinder.

Detaljerna kring bomkörning rörande när avgiften får tas ut kommer tas med i 
avfallsanvisningarna. 

Avfallstaxan förslås börja gälla från 2021-01-01.

Bakgrund
Brukningsavgifterna för renhållningen är idag för låga för att täcka de kostnader bolaget har 
för verksamheten i Karlskoga och Storfors. Anledningen till förändringen är:

• Förbränningsskatten höjs from 1 januari 2021.

• Generella kostnadsökningar för löneökningar, övriga personalkostnader, drivmedel och 
fordonsrelaterade kostnader.

• Den enorma ökningen av kunder på ÅVC. Framförallt Mosserud, men även ökade volymer i 
Storfors. Samtidigt som avsättningen för det material som kommer in, i princip gått ned till 0. 
Detta som en följd av Corona-pandemin
(ökning av kunder och minskning av avsättningen). 
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En trend bolaget bedömer kommer hålla i sig och påverka kostnaderna även framöver.

• Investeringar i biogasdrivna fordon och IT-system.

• Före ändring 1 januari 2019 hade taxan har varit oförändrad sedan 1 januari 2014. Detta har 
lett till ackumulerade förluster i Renhållningsbolaget i Mellansverige AB.

Självkostnadsprincip gäller för avfallsinsamling. Vilket betyder att kommunen eller dess 
bolag inte får göra vinst eller förlust. 

Behovet av höjning av avfallstaxan är inget unikt för Karlskoga/Storfors. 

Nästa år planeras en större översyn av hela taxans delar och struktur.
Det arbetet kommer starta upp i god tid innan beslut om taxan ska tas.
Det finns planer att på sikt föreslå att taxejusteringar görs via ett index.

Beslutsunderlag
Avfallstaxa 2021, 2020-10-02

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

- Anta Avfallstaxa 2021
- Taxan ska gälla från 2021-01-01

Beslutet ska skickas till
Andreas Eriksson
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB



      
      

    

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2020-10-02  

 

Dnr: RH 2020/08 Storfors kommun 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Box 1001  

688 29 Storfors 

Förändring av Avfallstaxan from 1 januari 2021 

Sammanfattning 

Renhållningsverksamheten ska bedrivas affärsmässigt till självkostnadspris. Renhåll-

ningsbolaget ser kommande kostnadsökningar i verksamheten som inte kan täckas av 

nuvarande intäktsnivå i taxan. Intäktshöjningen behöver totalt vara ca 4,3 Mkr. Detta 

motsvarar +12,5% relativt total omsättning i bolaget. För att stämma med viljan och 

inriktningen i avfallsplan och avfallsföreskrifter föreslås i huvudsak en höjning på villor 

och flerfamiljshus, samtidig som flera andra av tjänsterna inte höjs alls, eller endast höjs 

av ”indexkaraktär”.  Därför är inte höjningen +12,5% rakt över alla tjänster, utan det 

varierar.  

 

Prisförändringen innebär att grundpaketet med ett 190 liters grönt och ett 140 liters 

brunt kärl ökar med 400 kronor per år (ca 33 kronor per månad). Prisförändringen är 

angiven inklusive moms. 

 

Beslutsunderlag 

 Taxa presenterad av Samhällsbyggnads i Karlskoga 

 Renhållningsbolaget i Mellansverige AB styrelseprotokoll 2020-10-01 

 Denna tjänsteskrivelse 

 

Bakgrund 

Brukningsavgifterna för renhållningen är idag för låga för att täcka de kostnader bolaget 

har för verksamheten i Karlskoga och Storfors. Anledningen till förändringen är att: 

 

 Förbränningsskatten höjs from 1 januari 2021.  

 Den enorma ökningen av kunder på ÅVC. Framförallt Mosserud, men även 
ökade volymer i Storfors. Samtidigt som avsättningen för det material som 
kommer in, i princip gått ned till 0. Detta som en följd av Corona-pandemin 
(ökning av kunder och minskning av avsättningen). En trend bolaget bedömer 
kommer hålla i sig och påverka kostnaderna även framöver.  

 Generella kostnadsökningar för löneökningar, övriga personalkostnader, 
drivmedel och fordonsrelaterade kostnader. 

 Investeringar i biogasdrivna fordon och IT-system 
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 Före ändring 1 januari 2019 hade taxan har varit oförändrad sedan 1 januari 
2014. Detta har lett till ackumulerade förluster i Renhållningsbolaget i 
Mellansverige AB 

 

 

Ska bolaget kunna behålla den goda servicen och tillgänglighet som också stämmer med 

viljan i avfallsplanen, för såväl Mosserud och Storfors ÅVC, så måste intäkterna öka.  

 

 

Effektiviseringar i verksamheten 

Renhållningsbolaget arbetar kontinuerligt med att hålla nere kostnaderna, dels via effek-

tiviseringar, smarta lösningar och långsiktiga planer men också genom hur arbetet 

utförs och organiseras. 

 

Renhållningstaxan i Sverige 

Före den här prisjusteringen visar 2019 års Nils Holgersson-undersökning att Riket 

ligger på 22 kr/kvm och Karlskoga/Storfors ligger på 15 kr/kvm för typisk 

bostadsfastighet. I vår region, Örebro/Värmland har Karlskoga/Storfors kommun den 

tredje lägsta taxan (2019), enligt Nils Holgersson-undersökningen. 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen i Renhållningsbolaget i Mellansverige AB föreslår Kommunstyrelsens 

ledningsutskott i Storfors besluta att:  

 
- godkänna en höjning (debiteringsgrundande avgifter) enligt av samhällsbyggnads 

presenterad avfallstaxa.  
 

- prisförändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2021. 

Ärendet skall därefter vidare till Kommunstyrelsen och ytterst till Kommunfullmäktige 

för vidare beslut i frågan.  

Med vänlig hälsning 

 

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 

 

 

Sebastian Cabander 
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Protokoll nr 4/20 extra styrelsesammanträde i Renhållningsbolaget 
i Mellansverige AB 

Datum: 2020-10-01, klockan 17.00-17.30 

Plats: Teams/Telefon 

Deltagare 

 

 

 

 

 

 

Ledamöter 

Dan-Åke Widenberg, ordförande  

Jan Frisk, ordinarie ledamot 

Håkan Larsson, ordinarie ledamot  

Lennart Johansson, ersätter Hans Jildesten 

  

Övriga 

Sebastian Cabander, vd 

Annika Söderman, sekreterare 

 

§ 1 Öppnande 

Ordförande Dan-Åke Widenberg öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.  

  

§ 2 Fastställande av föredragningslista 

Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

§ 3 Val av justerare 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Jan Frisk. 
 

§ 4 Beslut - Taxejustering 1 januari 2021 

Handling är utsänd. (Bilaga 1 och 2)                     

En total taxehöjning på cirka 12,5 procent behövs (ca 4,2 Mkr) för att uppnå de intäkter 

som krävs. Dessa beräknas i huvudsak belasta villor och flerfamiljshus för att tillmötesgå 

samhällsbyggnadsförvaltningens önskemål om en taxehöjning som stämmer med 

förskrifterna om ökad miljöstyrning. Dessutom föreslås en höjning för trädgårdsavfalls-

tjänsten. 

Vd redogör för en ny struktur gällande taxan för slamtömning. Denna har arbetats fram  

i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen och ger en höjning på cirka 1,9 %. Den nya 

strukturen innebär att man separerar framkörningsavgift och tömning vilket möjliggör  

att framkörningsavgiften kan tas ut som en bomavgift om man inte kommer åt att 

tömma.  
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Protokoll 2 (2) 

  Datum   

  2020-10-01   

 

 

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag om taxeförändring från 2021-01-01. 

Ärendet ska först vidare till Samhällsbyggnads, därefter upp i respektive (Karlskoga och 

Storfors) kommunstyrelse samt kommunfullmäktige för beslut.  

§ 5 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 6 Avslutning 

Inget ytterligare ärende finns till behandling och sammanträdet avslutas. Nästa ordinarie 

sammanträde är torsdagen den 26 november 2020 klockan 15.00 på Karlskoga Energi & 

Miljös kontor.  

 

Vid protokollet Justeras Justeras  

Annika Söderman Dan-Åke Widenberg Jan Frisk 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (3)STORFORS
KOMMUN Datum

2020-09-10
Diarienummer
KS/2020:412

Handläggare: 
Minna Rudnick
Enhetschef

Tjut- Uppföljning Solforsen - Korttidsboende för kvinnor 
och barn med skyddsbehov
Diarienummer: KS/2020:412
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Solforsens skyddade boende startade verksamheten den 2019-08-30, mycket arbete riktades 
på att marknadsföra boendet. Inom en verksamhet som är beroende av externa placeringar är 
det av största vikt att de placerande kommunerna är nöjda med sina placeringar samt upplever 
att kunderna fått det förväntade stödet. Referenser och ett gott rykte är avgörande och det tar 
tid att bygga upp. 

Solforsen byggdes upp utifrån indikationen på att lagstiftning om skyddade boenden skulle 
trätt i kraft 1 juli 2019.  Lagstiftningen ”Ett fönster av möjligheter” är nu under remittering ” 
och ska inlämnas november 2020 ärendet kommer att beredas vidare inom Regeringskansliet. 

Skyddat boende kan inom en snar framtid bli en ny placeringsform enligt socialtjänstlagen. 
Behovet av verksamheter som uppfyller dessa krav skulle då öka eftersom placeringar på 
vandrarhem/ hotell etc. då inte kan ske. De kvalitetskrav som föreslås för skyddade boendet 
finns redan som befintliga rutiner på Solforsens boende och är väl implementerade. 

Det har varit ett svårt läge att starta verksamhet och etablera Solforsen på marknaden under 
det ansträngda ekonomiska läget som kommunerna befinner sig i samt att skyddat boende inte 
varit lagstadgat. 

Solforsen har från den 22 april 2020 ändrat boendets upplägg med att starta ett stödboende i 
samma byggnad med befintlig personalstyrka. Genom detta kan Individ- och familjeomsorgen 
få utökade möjligheter gällande placeringsalternativ. Solforsens stödboende har haft 2 kunder 
placerade vilket inneburit att externa placeringar inte krävts i dessa fall. 

Solforens boende utför även familjestödsinsatser på uppdrag av individ och familjeomsorgen. 
Totalt har 5 kunder har fått stöttning. Familjestödsinsatser utförs en gång per vecka/ kund och 
pågår under 6 månader. 

Fram till 2020-06-30 har Solforsens personal bemannat nattjouren på Stjärnforsens 
stödboende.

Via Solforsens boende finns även kapacitet och ökade möjligheter att snabbt kunna ställa om 
verksamheten inför eventuella nya placeringsbehov som kan uppstå i kommunen, exempelvis 
korttids, utredning av föräldraförmåga, boende som ersätter sociala kontrakt eller placering av 
ensamkommande barn. Även intern placering av skyddat boende skulle kunna ske. 

Totalt har det sedan den 2019-08-30 bott 17 kvinnor+ 23 barn från 10 olika kommuner. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (3)STORFORS
KOMMUN Datum

2020-09-10
Diarienummer
KS/2020:412

Solforsens hyresavtal löper till och med 2021-12-31

Finansiering

Solforsen kostnad

Lokalkostnad 168 tkr månad 
Personalbemanning 6,0 tjänster, 277 tkr/ månad, totalt 3 603 tkr/år

Intäkter

1200 kr/ kvinna och dygn
500 kr/ barn och dygn
600 kr/h extra insatser

Ekonomi:

Skyddad boende utfall jan - augusti 2020 

Stödboende Solforsen utfall jan – aug 2020

Observera att kostnad för externplaceringar i stödboende kan variera kraftigt. 
Kostnadsreduceringar syns inom individ- och familjeomsorgen verksamheten eftersom 
externplaceringar undviks. 

Utfall jan - augusti 2020 (exkl. stödboende)

Resultat
Utfall juni 

2020
Utfall juli 

2020
Utfall augusti 

2020
Utfall jan - 
aug 2020

Budget 
Helår

Prognos 
Helår 2004

Prognos 
Helår 2008*

Verksamhetens intäkter 325 280 377 1 759 5 760 2 063 2 760
Verksamhetens personalkostnad -222 -247 -302 -1 887 -3 072 -3 139 -2 999
Verksamh kostn. exkl. personal -196 -189 -195 -1 525 -2 503 -2 274 -2 300
Avskrivningar 0 0 0 0 -20 0 0
Totalt per månad i tkr -93 -156 -120 -1 654 166 -3 350 -2 539

Resultat Utfall juni 
2020

Utfall juli 
2020

Utfall 
augusti 2020

Utfall jan - 
aug 2020

Budget 
Helår

Prognos 
Helår 2004

Prognos 
Helår 2008*

Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Verksamhetens personalkostnad -89 -99 -121 -308 0 0 -955
*40 % av tota la  personalkostnader ansvar 370 -89 -99 -121 -308 0 0 -955

Verksamh kostn. exkl. personal -88 -84 -94 -449 0 0 -786
*50% av lokalhyra, konto 6011 -84 -84 -84 -420 0 0 -756

*Inredning av stödboende -4 0 -10 -30 0 0 -30

Avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0
jun 20 jul 20  aug 20

Totalt per månad i tkr -177 -183 -215 -758 0 0 -1 741



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 3 (3)STORFORS
KOMMUN Datum

2020-09-10
Diarienummer
KS/2020:412

Beslutsunderlag
Fönster av möjligheter
Hyresavtal

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Bevilja fortsatt verksamhet vid Solforsens skyddade boende/Stödboende. 

Beslutet ska skickas till
Minna Rudnick
Ing-Marie Thyr
Margareta Albert

Resultat Utfall juni 
2020

Utfall juli 
2020

Utfall 
augusti 2020

Utfall jan - 
aug 2020

Budget 
Helår

Prognos 
Helår 2004

Prognos 
Helår 2008*

Verksamhetens intäkter 325 280 377 1 759 5 760 2 063 2 760
Verksamhetens personalkostnad -222 -247 -302 -1 887 -3 072 -3 139 -2 999
Verksamh kostn. exkl. personal -196 -189 -195 -1 525 -2 503 -2 274 -2 300
Avskrivningar 0 0 0 0 -20 0 0
Totalt per månad i tkr 93 -              156 -           120 -           1 654 -          166 3 350 -      2 539 -         
Stödboende 177 -           183 -           215 -           543 -             20 -         - 1 741 -         
Solforsen exkl. stödboende i tkr/ mån 83 27 95 1 111 -          186 3 350 -      798 -             







Stärkt barnrättsperspektiv i skyddat 
boende
Publicerad 01 juli 2020

Socialdepartementet föreslår att socialnämnden ska få en ny befogenhet att 
omedelbart kunna placera ett barn i skyddat boende tillsammans med en 
vårdnadshavare när det saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren. Syftet 
med promemorian är att den ska komplettera betänkandet Ett fönster av möjligheter 
– stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112). Nu skickas 
promemorian på remiss.

– Vi ser att det finns ett behov av att omedelbart kunna placera barn 
i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare, även när 
det saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren, säger 
socialminister Lena Hallengren.

Skyddat boende är en vanlig och i det akuta skedet många gånger 
avgörande insats för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn. 
Enligt Socialstyrelsens senaste kartläggning vistades drygt 6 000 
barn och lika många vuxna minst en natt i skyddat boende under ett 
år.

Det saknas i dag en tydlig reglering och definition av insatsen 
skyddat boende. Vidare saknas det tillståndsplikt och särskilda 
kvalitetskrav. I betänkandet Ett fönster av möjligheter (SOU 
2017:112) föreslås att skyddat boende ska regleras som en ny 
placeringsform enligt socialtjänstlagen, och omfattas av 
tillståndspliktigt samt särskilda kvalitetskrav.

I promemorian som nu remitteras föreslås förutom möjligheten att 
besluta om omedelbar placering också nya bestämmelser för att 
möjliggöra sekretess hos kommuner och regioner för adresser till 
skyddade boenden. Det föreslås också vissa tydliggörande vad 
gäller elevers rätt att gå i skola när de vistas i skyddat boende.  



RAPPORT Sida 1 (1)STORFORS
KOMMUN Datum

2020-10-21
Diarienummer
KS/2020:412

Handläggare: 
Minna Rudnick
Enhetschef
Ing-Marie Thyr
Verksamhetschef

Rapport
Beräkning Solforsen
Personalkostnad: 3,5 mkr
Hyra: 2 mkr
Övriga kostnader: 0,2 mkr
Totalt: 5,7 mkr

Kapacitet för 10 kvinnor samt 15 barn
Intäkt: 1200 kr/ kvinna och 500 kr/ barn
Totalt vid full kapacitet: 7,1 mkr

Läge senaste 3 månaderna
Intäkt: 0,95 mkr

Motsvarande årsintäkt: 3,8 mkr

Samarbete med socialtjänsten 
Familjestödsinsatser, stödboende, utredningsplaceringar, HVB placeringar eller 
utslussningsboende i form av förebyggande insatser för att undvika externa placeringar. En 
extern placering kan kosta från 2-7 tusen kronor/dygn.

Bedömning
Utifrån ovanstående beräkning behöver lokalen, Tallbacksgatan 5 sägas upp senast april 2021.
Ny utvärdering av Solforsens verksamhet behöver göras vid halvårsskiftet 2021 för att se 
vilken utveckling som skett. 
Samarbete med socialtjänsten kommer att fortsätta oavsett vilken lokal som använts. 
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KOMMUN Datum

2020-08-20
Diarienummer
KS/2020:365

Handläggare: 
Oskar Eklöf
Kanslichef

Deltagande på distans vid administrativa nämndens 
sammanträden
Diarienummer: KS/2020:365
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Utgångspunkten i kommunallagen är att möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och nämnder är fysiska. Sedan 2014 finns dock möjlighet för fullmäktige att medge 
deltagande på distans för ledamöter i fullmäktige och nämnder. 

Med anledning av det pågående utbrottet av Coronaviruset (Covid-19) har frågan aktualiserats 
om möjligheter till möten på distans.

Administrativa nämnden är en gemensam nämnd vilket innebär att samtliga ingående 
kommuners kommunfullmäktigen behöver fatta beslut om att tillåta möten på distans. 

Administrativa nämnden diskuterade möjligheterna för distansmöten på sitt sammanträde 
(admnämnd § 15/2020-04-03). 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Administrativa nämnden 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 två dagar i förväg anmäla detta till respektive 
ordförande. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. 

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

Beslutet ska skickas till
Administrativa nämnden, Kristinehamns kommun



Ämne: Distansmöten för administrativa nämnden
Från: Susanna Göransdotter
Till: Kommun <kommun@filipstad.se>; info@karlskoga.se <info@karlskoga.se>; 
StorforsKommun
Mottaget: 2020-08-04 15:02:19

Hej!
 
Bifogat finns en tjänsteskrivelse med förslag till beslut som möjliggör för administrativa nämnden att ha 
möten på distans. Vänligen skicka över respektive kommunfullmäktigebeslut till mig när beslut har 
fattats.
 
Vänligen
/Susanna
 
____________________________________________________
Susanna Göransdotter
Ungdoms- och demokratistrateg
Kommunledningsförvaltningen
Direkt: 0550-880 45
 
Kristinehamns kommun 
Kungsgatan 30, 681 68 Kristinehamn 
www.kristinehamn.se 
 

 
Kristinehamn 2030 – den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen 
När du skickar mejl till oss registreras dina personuppgifter för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och uppfylla kraven i 
offentlighets- och sekretesslagen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på vår webbplats https://www.kristinehamn.se/
______________________________________________________________________
 
 

https://www.kristinehamn.se/kommun-och-politik/sa-jobbar-vi-med-olika-fragor/personuppgifter/
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Kristinehamns kommun
E-post
kommunen@kristinehamn.se

Telefon
0550-880 00 vx

Fax
0550-382 52

Bankgiro
110-0213

Organisationsnr
212000-1868

Postadress
1. Kommunledningsförvaltningen
681 84 Kristinehamn

Besöksadress
Uroxen
Kungsgatan 30

ÖVERSIKT
Sida

1(2)

Datum

2020-08-04
Diarienummer

Admnämnd/2020:2

Kommunledningsförvaltningen
Susanna Göransdotter, 0550-880 45
susanna.goransdotter@kristinehamn.se

Deltagande på distans vid administrativa nämndens 
sammanträden

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att administrativa nämnden 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 två dagar i förväg 
anmäla detta till respektive ordförande. Ordförande avgör om 
närvaro får ske på distans. 

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

Sammanfattning
Utgångspunkten i kommunallagen är att möten med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder är fysiska. 
Sedan 2014 finns dock möjlighet för fullmäktige att medge 
deltagande på distans för ledamöter i fullmäktige och nämnder. 
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Med anledning av det pågående utbrottet av Coronaviruset (Covid-
19) har frågan aktualiserats om möjligheter till möten på distans.

Administrativa nämnden är en gemensam nämnd vilket innebär att 
samtliga ingående kommuners kommunfullmäktigen behöver fatta 
beslut om att tillåta möten på distans. 

Administrativa nämnden diskuterade möjligheterna för 
distansmöten på sitt sammanträde (admnämnd § 15/2020-04-
03). Nästa sammanträde för nämnden är inplanerat till 2020-10-
28.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen i 
Kristinehamns kommun, 2020-06-29
Admnämnd § 15/2020-04-03

Beslutet skickas till
Administrativa nämnden, Kristinehamns kommun

Görel Jernberg Jenny Alpmyr
Lönechef HR-chef



PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (4)STORFORS KOMMUN
Datum
2020-10-15

Organ
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

Dnr KS/2020:312, KS/2020:309 

§ 96 Partistöd

Beskrivning av ärendet
I kommunallagen 4 kap. § 32 framgår det att beslut om att betala ut partistöd sk fattas minst en gång 
per år.

I kommunallagen 4 kap. 31 framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet används för det ändamål som anges i kommunallagen 4 kap. § 29. 
En redovisningsblankett finns framtagen.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-28 § 121 samt bilaga 3 om regler för kommunalt partistöd i 
Storfors kommun.

I bilaga 3 KF 2019-02-28 § 121 Regler för kommunalt partistöd Storfors kommun § 5 står det 
följande:

* En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap. 29 § första 
stycket. 

* Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

* Redovisningen ska gälla för perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter räkenskapsårets gång.

* Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter
och aktiviteter som genomförts i kommunen för partistödet eller verksamhetsredogörelse.

* I redovisningen bör även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av 
partiorganisationen utanför Storfors kommun samt vilka motprestationer som erhållits.

Enligt § 6 Om ett parti inte lämnar redovisning eller granskningsintyg till kommunstyrelsen enligt 
Kommunallagen 4 kap § 31 utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

Enligt kommunallagen 4 kap. § 31 ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
ett partistöd används för det ändamål som anges i kommunallagen 4 kap § 29. Vidae ska ett 
granskningsintyg bifogas.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-25 återremitterades ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.



STORFORS KOMMUN
/Organ/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 

Sida
2(4)

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-17 § 133 beslutades att återremittera till 
tjänstemannaorganisationen att be nedanstående partier att inkomma med fullständiga handlingar:
- Moderaterna.
- Storforsdemokraterna.

För övriga partier föreslog Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige 
att utbetala partistöd till:
- Vänsterpartiet.
- Socialdemokraterna
- Kristdemokraterna
- Sverigedemokraterna.

Storforsdemokraterna hade inkommit med följande:
* Ansökan om partistöd 2020.
* Ifylld redovisningsblankett ”Redovisning av partistöd”.
* Verksamhetsberättelse för Storforsdemokraterna 2019.

(Handling inför årsmötet)
* Revisionsberättelse

(Handling inför årsmötet)
* Protokoll från Storforsdemokraternas årsmöte 2020-06-14.

Finansiering
Ansvar 100 verksamhet 1110

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktige 2019-02-29 § 121 samt bilaga 3.
 Ansökan om partistöd för 2020
 Redovisning av partistöd 2019.
 Verksamhetsberättelse för Storforsdemokraterna 2019, förslag inför årsmötet 2020. 
 Revisionsberättelse 219, förslag inför årsmötet 2020.
 Kommunfullmäktige 2020-06-25 § 52.
 Kommunstyrelsen 2020-08-17 § 133.
 Årsmötesprotokoll från Storforsdemokraternas årsmöte 2020-06-14. 
 Tjänsteutlåtande från Lennart Aronsson, 2020-09-15

Storforsdemokraterna
Diskussion förs på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Storforsdemokraterna är invalda 
i kommunfullmäktige i Storfors. Partiet Storforsdemokraterna har 1 mandat. 
Partiet bedriver politisk verksamhet inom Storfors kommun. 
Del av partistödet har ej utsänts regionalt eller centralt utan verksamhet har bedrivits inom Storfors 
kommun.
 
Enligt uppgift från Urban Persson (StDe) deltog två personer på årsmötet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att det var 2 personer närvarande på Storforsdemokraternas 
årsmöte 2020-06-14, bör inte hindra att partiet erhåller partistöd 2020 för att bedriva politik inom 
Storfors kommun. 

Moderaterna
Moderata samlingspartiet har inkommit med kompletterande handlingar verksamhetsberättelse och 
resultaträkning 2019, som inkom 2020-08-26.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige

Utbetala partistöd 2020 till Storforsdemokraterna.

Utbetala partistöd 2020 till Moderaterna. 

___________________

Beslutet ska skickas till
Urban Persson
Ekonomiavdelningen

____________________
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KOMMUN Datum

2020-09-22
Diarienummer
KS/2020:416

Handläggare: 
Annette Olsson
Ekonomichef

Tjut Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Diarienummer: KS/2020:416
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Storfors Kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en 
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala 
sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en 
solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard 
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i 
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som 
krävs av finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett 
separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog 
i förlagslånen. 

Storfors kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-10 till 700 000 kronor, 
jämte ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas 
in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till 
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid 
medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen 
till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i 
enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till 
Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga 
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för 
att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till 
Föreningen i form av en kapitalinsats.

Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 
tilläggsinsats.
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Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av en obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. 
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per 
invånare för regioneer, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den 
nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar succesivt under de kommande fyra 
åren enligt följande:
År Kapitalinsats (kr/invånare)

(kommun)
2020 900
2021 1 000
2022 1 100
2023 1 200
2024 1 300
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst 
uppgår till ovan angivna belopp.

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en 
insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per 
invånare för kommuner.

Finansiering
Total kapitalinsats beräknas per invånare. I Kommuninvest använder en beräkning av 4106 
invånare i Storfors Kommun, den totala kapitalinsatsen uppgår då till 1 642 400 kronor.
Vare sig utbetalningen av förlagslån eller ökning av kapitalinsatsen belastar kommunens 
resultat förutom med eventuella räntor. Däremot sker en påverkan av likviditeten, positiv 
påverkan när förlagslånet betalas ut och negativ påverkan när kapitalinsatsen ska ökas för 
respektive år.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomisk förening till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 
1 300 kronor per invånare.
Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person för att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna 
enligt besluten ovan.

Beslutet ska skickas till
Annette Olsson
Mats Öman
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Till  KSAU 20201026

                                                                                                       
Kristdemokraterna i Storfors
Några synpunkter /tillägg  på MÅL för Storfors kommun

1. Bra att kommunen fastställer målen för Storfors kommun

2. Kommunens långsiktiga mål:
Punkt 1  
KD vill ha ett tillägg på mening 1:
………..Nöjda kommuninvånare och nöjd och frisk personal

NY  punkt:
Att Storfors kommun år 2030 skall ha 4500 invånare

3  Kommunfullmäktiges inriktningsmål
Punkt 1
Som erbjuder bra miljö,…………………..

Punkt 4
Som ger varje elev god arbetsmiljö, lust att lära 
samt…………………….

Punkt 5
Som utformas i nära samverkan mellan kund och personal.

Kommunens finansiella mål
Punkt 3
Ytterligare investeringsvolymer…….

Bjurtjärn 20201023

Monica Ståhl
Kristdemokraterna





Hej alla,

Endast ett par ändringsförslag på sid 2;

I punktlistan om Trygg vård och omsorg där ordet "brukare" används. Ordet "brukare" klingar för mig 
negativt (= belastande mm.). Används av någon märklig anledning i många sammanhang i samhället, 
speciellt inom äldreomsorgen. Skulle vara "vårdtagare" eller "omsorgstagare" i stället. Vänligen läs 
länkarna nedan.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/kommunen-slutar-anvanda-brukare-ger-fel-signaler
https://www.dn.se/kultur/sprakkronika-darfor-ogillas-bruket-av-brukare/
https://www.senioren.se/nyheter/vad-som-helst-utom-brukare/

I punktlistan om Effektiv organisation som börjar med "Med nya arbetssätt .....".  Om någonting är 
nytt betyder inte med automatik att det också är bättre eller ens att föredra.
Skulle skriva istället "Med utvecklade - anpassade arbetssätt ......".

Mvh Juhani

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/kommunen-slutar-anvanda-brukare-ger-fel-signaler
https://www.dn.se/kultur/sprakkronika-darfor-ogillas-bruket-av-brukare/
https://www.senioren.se/nyheter/vad-som-helst-utom-brukare/


Ämne: VB: Mål för Storfors kommun
Från: Lennart Aronsson
Till: Cecilia Collin
Mottaget: 2020-11-03 12:22:26

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Aaro Juhani Verkkoperä
Skickat: den 21 oktober 2020 11:23
Till: Lennart Aronsson <lennart.aronsson@storfors.se>; Eva-Lotta Härdig 
Eriksson <eva-lotta.hardigeriksson@storfors.se>; Peter Högberg 
<peter.hogberg@storfors.se>; Håkan Larsson <hakan.larsson@storfors.se>; 
Dag Peter Farrington <dagpeter.farrington@storfors.se>; Monica Ståhl 
<Monica.Stahl@storfors.se>; Urban Persson <Urban.Persson@storfors.se>
Ämne: SV: Mål för Storfors kommun

Hej alla,

Endast ett par ändringsförslag på sid 2;

I punktlistan om Trygg vård och omsorg där ordet "brukare" används. Ordet 
"brukare" klingar för mig negativt (= belastande mm.). Används av någon 
märklig anledning i många sammanhang i samhället, speciellt inom 
äldreomsorgen. Skulle vara "vårdtagare" eller "omsorgstagare" i stället. 
Vänligen läs länkarna nedan.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/kommunen-slutar-anvanda-brukare-
ger-fel-signaler
https://www.dn.se/kultur/sprakkronika-darfor-ogillas-bruket-av-brukare/
https://www.senioren.se/nyheter/vad-som-helst-utom-brukare/

I punktlistan om Effektiv organisation som börjar med "Med nya arbetssätt 
.....".  Om någonting är nytt betyder inte med automatik att det också är 
bättre eller ens att föredra.
Skulle skriva istället "Med utvecklade - anpassade arbetssätt ......".

Mvh Juhani
________________________________________
Från: Lennart Aronsson
Skickat: den 20 oktober 2020 19:04
Till: Eva-Lotta Härdig Eriksson; Peter Högberg; Håkan Larsson; Dag Peter 
Farrington; Monica Ståhl; Aaro Juhani Verkkoperä; Urban Persson
Ämne: Mål för Storfors kommun

Ärendet behandlades på Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15 § 109.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att:
1. Förslaget till Mål för Storfors kommun utsänds till samtliga partier 

som är representerade i kommunfullmäktige i Storfors, se bilaga 8.
2. Synpunkter skall ha inkommit senast 2020-10-23.
3. Ärendet Mål för Storfors kommun behandlas av Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2020-10-26

Bifogar KSAU 2020-10-15 § 109 Mål för Storfors kommun samt bilaga 8.



OBS Svar skall ha inkommit senast 2020-10-23.
Enligt uppdrag.

Med vänlig hälsning

Lennart Aronsson
Kommunsekreterare
Storfors kommun
Telefon: 0550-65147
Besöksadress: Djupadalsgatan 20
Postadress: Box 1001, 688 29 Storfors
Hemsida: www.storfors.se<http://www.storfors.se/>

[cid:image001.jpg@01D5E35C.8C442430]
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2020-10-30
Diarienummer
KS/2020:483

Handläggare: 
Mats Öman
Kommunchef

Tjut - Inriktning AB Storfors Mark och Industrifastigheter
Diarienummer: KS/2020:483
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Storfors kommun har mottagit en skrivelse från det kommunala bolaget, AB Storfors Mark 
och Industrifastigheter, nedan kallad SMI, se bilaga 1. Skrivelsen innehåller en fråga huruvida 
ägaren ställer sig till en eventuell framtida försäljning av Lungsundet 1:105. 

I ägardirektivet anges det under verksamhetens inriktning att SMI ”ska på affärs- och 
miljömässiga grunder uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter”. 
Det anges även att ”övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt” så skall 
kommunfullmäktiges godkännande inhämtas. Därav bedömde SMI att kommunfullmäktige 
skulle tillfrågas.

När fastigheten förvärvades under 2015, efter beslut från kommunfullmäktige, uppgick 
köpeskillingen till 7,8 mkr. Syftet med köpet var att säkerställa att anläggningen enskilt och i 
samspel med andra aktörer fortsättningsvis skulle stimulera turismverksamheten i kommunen 
och runt sjösystemet Bergslagskanalen. Sedan köpet av anläggningen har fyra olika 
entreprenörer bedrivet verksamhet under SMI´s försorg varav den senaste bedrev verksamhet 
fram till 2020-09-30. Idag är anläggningen outhyrd men där SMI genom enskilda avtal har 
säkerställt så att säsongscamparna får vara kvar fram till 2020-03-31. Vad som händer efter 
denna period är det i dagsläget ingen som kan svara på. 

Som anges i SMI´s skrivelse har det sina för- och nackdelar att hyra ut en fastighet. En av 
nackdelarna är att en entreprenör normalt inte vill, av förståeliga skäl, investera och utföra 
underhåll i en fastighet som annan aktör äger. Underhållsbehovet av byggnaderna i 
fastigheten Lungsundet 1:105 och området som helhet är stora i syfte att uppnå en ökad 
attraktivitet att välja just Lungsundet som camping, hotell/pensionat och konferens. Samtidigt 
har både ägaren och SMI begränsade ekonomiska och personella resurser varav de senaste 
åren endast absolut nödvändiga investeringar och underhåll har utförts på fastigheten. Vid en 
försäljning, till en entreprenör med rätt ambitioner, erfarenhet och ekonomiska resurser skulle 
anläggningen kunna få en rejäl ansiktslyftning. 

Fördelarna med att hyra ut fastigheten är att bolaget och kommunen själv styr över 
fastighetens användningsområde. 

SMI skulle även kunna försöka hitta en ny lämplig arrendator, vilket i dessa pandemitider inte 
är helt enkelt. Att sedan arrendatorn skulle betala en hyra motsvarande ca 60 000 kr per 
månad så att de fasta kostnaderna täcks är mycket osannolikt. Mer sannolikt är att SMI hittar 
en arrendator som kan erlägga en låg hyra och samtidigt hålla anläggningen flytande utan 
större utveckling. 
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Vid en eventuell försäljning skall bolaget värdera fastigheten av oberoende samt beskriva 
vilka krav som säljaren ställer på köparen genom ett övertagande. 

Finansiering
Om värdet av en försäljning inte överstiger nuvarande tillgångar, 8 936 000 kr, angivet i 
årsbokslutet 2019-12-31, så kommer en eventuell förlust att drabba bolaget och ägaren 
negativt.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse från AB Storfors Mark och Industrifastigheter, ställd till kommunfullmäktige
2. Bolagsordningen AB Storfors Mark och Industrifastigheter
3. Ägardirektiv AB Storfors Mark och Industrifastigheter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Ge styrelsen i AB Storfors Mark och Industrifastigheter att oberoende av varandra aktivt 
arbete för att finna en ny entreprenör alternativt förbereda en försäljning av fastigheten 
Lungsundet 1:105. 

Uppdra till kommunstyrelsen att godkänna en eventuell försäljning av anläggningen 
Lungsundet 1:105.

Uppdra till kommunstyrelsen att godkänna eventuell köpare och köpeskillingen av fastigheten 
Lungsundet 1:105 

Uppdra till kommunstyrelsen att vid en eventuell försäljning av Lungsundet 1:105 säkerställa 
att kommande entreprenör bedriver näringsverksamhet med inriktning turism i fastigheten.

Uppdra till styrelsen inom AB Storfors Mark och Industrifastigheter att vid en eventuell 
försäljning värdera fastigheten och genomföra en försäljning till marknadsmässigt pris. 

Beslutet ska skickas till
Ledamöter AB Storfors Mark och Industrifastigheter
Tf Enhetschef teknisk drift



Till: Storfors kommun, kommunfullmäktige 

AB Storfors Mark och 
Industrifastigheter 
AB Storfors Mark och Industrifastigheter, nedan kallad SMI, äger fastigheten Lungsundet 
1:105. Fastigheten förvärvades under våren 2015 efter att Storfors kommunfullmäktige 
fattat beslut. Köpeskillingen landade på 7,8 mkr. Sedan köpet har fyra olika entreprenörer 
bedrivit verksamhet i fastigheten. Förnärvarande bedrivs ingen verksamhet i fastigheten och 
tidigare entreprenör lämnade 30/9-2020. 

Att hyra ut en fastighet har sina för- och nackdelar. En av nackdelarna är att entreprenören 
inte vill, av förståeliga skäl, investera och utföra underhåll i fastigheten. Underhållsbehovet i 
byggnaden och området som helhet är omfattande för att kunna nå en ökad attraktivitet att 
välja just Lungsundet som camping, hotell/pensionat och konferens. 

Styrelsen har under senare tid fört diskussioner om olika scenarier som berör driften av 
anläggningen. Ett scenario som styrelsen vill undersöka vidare är möjligheten till en 
försäljning av Lungsundet 1:105   

Efter att ha studerat såväl bolagsordningen som ägardirektivet kan följande konstateras; 

 I bolagsordningen anges det i § 3 att SMI får sälja fastigheter. 

 I ägardirektivet anges det bland att SMI ska utföra sin verksamhet så att den 
långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja utveckling och tillväxt inom 
kommunen. 

Skrivelsen i punkt två innebär att en försäljning av anläggningen Lungsundet 1:105 
skulle kunna främja utvecklingen inom kommunen. 

Utkast från Bolagsordning – AB Storfors Mark och Industrifastigheter 
(Se bilaga 1 i sin helhet) 

§ 1 
Bolagets firma är Aktiebolaget Storfors Mark- och Industrifastigheter. 

§ 2 
Styrelsen skall ha sitt säte i Storfors kommun, Värmlands län. 

§ 3 
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Bolagets verksamhet skall ha till föremål att uppföra, köpa, sälja, hyra ut och förvalta mark- och 
fastigheter i industri, hantverk, turism och bostadsbebyggelse samt bedriva därmed förenlig 
verksamhet. 

Utkast från Ägardirektivet – AB Storfors Mark och Industrifastigheter 
(Se bilaga 2 i sin helhet) 

”Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra sin 
verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja utveckling och 
tillväxt inom kommunen. Det innebär bland annat att bolaget ska arbeta för att följa 
kommunens antagna vision.”

”Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande 
till kommunen genom

a) Gällande bolagsordning
b) Gällande ägardirektiv
c) Av fullmäktige och/eller kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv
d) Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.”

1. Kommunfullmäktiges roll

”Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser

a) Bildande eller förvärv av dotterföretag.
b) Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
c) Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den ska 
underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsen.”

2. Ekonomiska principer för bolagets verksamhet

”Verksamhetens syfte
Bolagets syfte är att främja utvecklingen kring det lokala näringslivet genom att köpa, 
bygga, förvalta och hyra ut fastigheter utan att skapa osund konkurrens. 

Verksamhetens inriktning 
Bolaget ska på affärs- och miljömässiga grunder uppföra, köpa, sälja och förvalta 
fastigheter. Om möjligheter ges skall bolaget hyra ut hela eller delar av sitt bestånd.” 
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I ägardirektivet anges särskilt i punkt 1, Kommunfullmäktiges roll, område c, att övriga frågor 
av principiell beskaffenhet eller av större vikt skall godkännas av kommunfullmäktige innan 
SMI får agera. Därav skickar nu AB Storfors Mark och Industrifastigheter en fråga till bolagets 
ägare, Storfors kommunfullmäktige, om en försäljning av Lungsundet 1:105 får genomföras 
av bolaget och om ägaren har något specifikt att tillägga gällande en möjlig försäljning. 

Storfors 2020-10-14

Hans Jildesten Mats Öman 
Ordförande VD
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