
   KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
   2020-04-16 
Till Kommunstyrelsen 
   
Tid och plats för sammanträde OBS! Spångbergsgymnasiet sal 268 den 22 

april 2020 kl. 13.30 
   
  
 
Kommunfullmäktigeärende 
 

1. Redovisning obesvarade motioner 
2. Biblioteksplan 2020-2024 
3. Renovering av Orren 2, Leko-huset-Etapp 2 
4. Revisionsreglemente 
5. Närvaro på distans vid nämnder och styrelse 

 
Kommunstyrelseärende 
 

6. Redovisning av medelsplacering, lån och likviditetsställning 
7. Budgetuppföljning mars 2020 
8. Remissvar Bergslaget  
9. Svar på revisionsrapport – Samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre 
10. Information om arbetet med Corona 
11. Delgivning 
12. Anmälningsärenden 

 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
       
Kommunstyrelsen  22 april 2020  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

  6 april 2020 
 

 2 
 
 

  Au § 21                             Dnr 2020/113 
 
Redovisning obesvarade motioner 
 
Enligt av fullmäktige antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen jämlikt 
§ 29 årligen till kommunfullmäktiges sammanträden i april/maj och 
oktober/november redovisa de motioner vilkas behandling ännu inte 
slutförts. Den redovisning som ska presenteras för fullmäktige i maj 
avges enligt följande: 
 
Christer Olssons (M) Motion angående förslag till avskaffande av 
karensdag orsakad av smittsam sjukdom som är arbetsrelaterad, 
har behandlats av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Motionen är 
remitterad till personalchefen. 
 
Nils-Erik Mellström (C) och Peter Johanssons (C) Motion angående 
konsekvensanalyser avseende levnadsvillkor på landsbygden, har 
behandlats av kommunfullmäktige 17 april 2019. Motionen är remitterad 
till kommunchefen. Motionen behandlas i Kf 23 april 2020  
 
Sverigedemokraterna i Filipstads Motion om återvändande IS-
terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av 
detta, har behandlats av kommunfullmäktige 17 april 2019. Motionen är 
remitterad till kommunchefen. Motionen behandlas i Kf 23 april 2020. 
 
Ulf Söhrmans (M) Motion om att ingå inre stödområdet, har 
behandlats av kommunfullmäktige 12 september 2019. Motionen är 
remitterad till kommunchefen. Motionen behandlas i Kf 23 april 2020 
 
Peter Johansson (c) och Nils-Erik Mellströms (C) Motion om matsvinn 
inom kommunens olika verksamheter, har behandlats av 
kommunfullmäktige 11 december 2019. Motionen är remitterad till 
teknikutskottet. 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 28 november 1999, § 89, 
beslutat att respektive beredningsorgan skriftligt eller muntligt vid 
fullmäktigesammanträdet ska redovisa sin beredning av motionerna och 
ange beräknad tid för sitt yttrande. 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga motionsredovisningen till handlingarna  
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
        
Kommunstyrelsen  22 april 2020  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
 

 6 april 2020  3 
 
 

       att notera att Kommunallagen stadgar att en motion ska beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes.  
 
att delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu 
inte besvarat motionerna samt 
 
att notera att Kommunallagen stadgar att en motion ska beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes.  
_______ 
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       Ks § 
Tu § 36                             Dnr 2020/25  
 
Biblioteksplan 2020-2024 
I tjänsteskrivelse 19 mars 2020 skriver teknisk chef Inge Nilsson Piehl 
och bibliotekschef Jan Fröding att i Bibliotekslagen framgår i 17 § att 
Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. Lag (2019:961).  
Filipstads kommun har sedan tidigare en biblioteksplan för perioden 
2015-2018. Den föreslagna planen bygger på den tidigare planen men är 
uppdaterad och reviderad. 
TU har vid ett tidigare sammanträde beslutat att biblioteksplanen skulle 
ut på samråd till pensionärsrådet- och rådet för funktionshinderfrågor 
samt ungdomsrådet. 
Dessa samråd har nu genomförts. 
Teknikutskottet föreslås besluta 
Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
förslaget till Biblioteksplan för 2020-2024. 
 
Biblioteks- och tf kulturchef Jan Fröding föredrar ärendet.  
 
Teknikutskottet beslutar 
Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
förslaget till Biblioteksplan för 2020-2024. 
_______ 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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SYFTE OCH UPPDRAG 
 

Enligt Bibliotekslagen skall kommunerna anta  

planer för biblioteksverksamheten. Syftet är att ta till 

vara och utveckla kommunens biblioteksresurser. 
 

Lagen anger att alla medborgare skall ha tillgång till 

ett folkbibliotek för att främja intresset för 

läsning och tillgång till litteratur. Biblioteket skall 

avgiftsfritt tillhandahålla litteratur oavsett publi-

ceringsform. Biblioteket skall tillhandahålla 

information, upplysning och utbildning samt 

kulturell verksamhet i övrigt. 
 

Biblioteksservicen skall vara tillgänglig för alla och 

anpassad till kommuninvånarnas behov. Enligt  

bibliotekslagen skall folkbiblioteken ägna särskild 

uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja 

deras språkutveckling och stimulera till  

läsning. Särskild uppmärksamhet skall också ägnas 

åt personer med funktionsnedsättning, nationella 

minoritetsgrupper och personer med annat 

modersmål än svenska, bland annat genom att 

erbjuda litteratur  

anpassad efter deras behov. 

 

Från och med 1 januari 2020 är Barnkonventionen 

lag i Sverige. Med utgångspunkt i de fyra 

huvudprinciperna; alla barns lika värde, barnets 

bästa i första hand, barns rätt till utveckling, barns 

rätt till delaktighet, kommer biblioteket arbeta för att 

tillgodose våra yngsta medborgares behov. 

Sett från bibliotekslagens perspektiv är det 

framförallt §2(verka för det demokratiska 

samhällets utveckling) och §8(barn är en prioriterad 

målgrupp) vi har att ta hänsyn till. 

       
 

 

 

 

I 2 kap. 36 § skollagen som började tillämpas 1 juli 2011, 

står det att elever i grundskola, grund- särskola, 

specialskola, sameskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola ska ha tillgång till skol- bibliotek. 

Bestämmelsen gäller såväl kommunala som fristående 

skolor. För skolbibliotek gäller även 6-8 § i 

bibliotekslagen. 

Vår ambition är att Filipstads biblioteksplan ska tyd- 

liggöra hur kommunens bibliotek skall utvecklas. Det 

är vår strävan att planens innehåll skall var kärn- fullt 

och kortfattat så att den blir lätt att använda och lätt 

att följa upp. På så vis skall planen bli ett verktyg att 

använda i det dagliga arbetet. Vi vill också att planen 

på ett visionärt sätt skall inspirera för  

framtiden. 

Planen skall följas upp varje år och redovisas i 

Teknikutskottet samt informeras om i Kultur- och 

föreningsutskottet. 

 
 

Bibliotek är öppna platser där människor i olika åld- 

rar, från olika kulturer och med olika bakgrund kan 

mötas och ta del av litteratur, berättelser och pro- 

gram, för sin utbildning, rekreation och hälsa. Biblio- 

tek bidrar på så sätt till att skapa ett hälsosamt och 

demokratiskt samhälle, där tillit, respekt och med- 

mänsklighet står i fokus. 
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BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD 
 

 

Kommunens bibliotek har sin grund i en tydlig idé- 

tradition för bibliotek: Att ge kostnadsfri tillgång till 

kultur, information och kunskap till alla. 

I en tid av snabba förändringar av informations- 

vanor och snabb teknikutveckling är det en utmaning 

att stå för både kontinuitet och förändring. 

All förnyelse skall ske med utgångspunkt i  

bibliotekets värdegrund och verksamhetsidé. 

 
 

Värdegrund 
 

• Värna demokratiska värden 
 

• Sätta användaren i centrum 
 

• Bemöta användaren med servicekänsla,  

kompetens och respekt 

• Vara öppen för nya tankar och idéer 
 

• Verka för ökad integration 
 

• Redovisa verksamheten öppet 
 

• Samverka med andra bibliotek, kommunala 

verksamheter och aktörer 

 
Verksamhetsidé 
• Erbjuda ett brett sortiment av medier i olika for- 

mat gratis 

• Vägleda den som söker information, kunskap  

och läsupplevelser 

• Vara en plats för möten mellan människor, idéer 

och upplevelser 

• Erbjuda programverksamhet 
 

• Ägna särskild uppmärksamhet år barn- och ung- 

domar, personer med funktionsnedsättning och 

personer med annat modersmål än svenska. 

 
Detta för att: 

 
• Stödja och stimulera läslust och språkutveckling 

 
• Kultur och litteratur berikar människors liv 

 
• Välinformerade människor bättre kan tillvarata 

sina demokratiska rättigheter och påverka sina liv 

Vision 
• Biblioteken i Filipstad skall vara en lockande och tillgänglig mötesplats för 

alla 
 
• Biblioteken ska vara en källa till kunskap, personlig utveckling och läsglädje 
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VERKSAMHETEN IDAG 
Filipstads bergslags bibliotek består av huvud-

biblioteket i Filipstad, Folkets hus samt filialen i 

Lesjöfors, Stålvallaskolan och en bokbuss. 

Huvudbiblioteket har öppet 42 timmar per vecka 

och filialen i Lesjöfors 5 timmar per vecka. Bok- 

bussen har ca 40 hållplatser som besöks ca 1 gång 

per månad. Biblioteken erbjuder service och medier 

för människor i alla åldrar. 
 

Medier 
Böcker och andra tryckta media är grunden i 

bibliotekets sortiment, ljud, film och e-media  

kompletterar sortimentet och utgör en växande 

andel. 
 

Programverksamhet 
Idag erbjuder biblioteket i Filipstad 3-4 

vuxenarrangemang/termin och 2-3 barn- 

ungdomsarrangemang/termin. 

 
 
 

Biblioteket skall vara… 
 

Ett självklart centrum för kulturen i Filipstads 

kommun, där mångfald, öppenhet och närhet  

präglar verksamheten. Att besöka biblioteket ska 

vara en upplevelse som överraskar. 

• en självklar arena för demokratisk 

opinionsbildning. 

•  öppet för det senaste inom teknik och nya 

medieformat 

• ha engagerad och kunnig personal som 

tillsammans med bibliotekets användare 

utvecklar verksamheten tillsammans. 

• en bra arbetsplats som attraherar, stimulerar och 

utvecklar medarbetare. 

Antal besökare på huvudbiblioteket 
i Filipstad 2018 
87 076 

(För filialen i Lesjöfors och bokbussen finns ingen statistik 
att tillgå) 
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Utvecklingsområden 
• Fler arrangemang riktade till barn och unga 

 
• Medieutbud - Biblioteket ska möta användarnas 

behov av aktuella medier. 

• Medieplanering – ett statistiskt analysarbete 

som syftar att anpassa inköp och gallring 

• Biblioteket skall möta användarnas behov av 

nya medieformat. 

• Digital delaktighet. Biblioteket ska verka för 

kommuninvånarnas möjlighet att få tillgång till 

de delar av funktionerna som sker digitalt. 

• Webbservice. Biblioteket skall tillsammans med 

övriga kommuner inom Bibliotek Värm- land 

fortsätta att utveckla servicen och  

tillgängligheten via webbsidan. 

• Utveckla samarbetet med externa aktörer 
 

• Nå nya målgrupper 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD 
- mål under perioden 

 
• För att möta behovet av aktuella media och nya 

format under perioden skall medieanslaget för- 

stärkas jämfört med 2019 års budget 

• Att fortsätta erbjuda attraktiva arrangemang för 

barn och vuxna 

 
• Minst 5 arrangemang per termin, varav minst 2 

riktat till barn och unga. 

 
• Samarbete med studieförbund, skolor, 

förskolor, Barnavårdscentralen, ungdomens 

hus, föreningar etc. 

 
• Formulera en medie -och informationsplan 

 
 



5  

BIBLIOTEK VÄRMLAND 
 

I Bibliotek Värmlandsamarbetet ingår de 16 kom- 

munbiblioteken i Värmland samt sjukhus- och  

universitetsbiblioteken. Genom Bibliotek 

Värmland får användarna tillgång till stora delar av 

Värmlandsbibliotekens utbud och service 

oberoende av tid och plats. 

 
Biblioteken samverkar också vad gäller t.ex. inköp 

av media. Transporter går två gånger i veckan  

mellan biblioteken för att underlätta flödet av 

medier mellan de enskilda biblioteken. 

 
Bibliotekets tillgänglighet omfattar inte bara de 

fysiska biblioteken utan även det webbaserade 

biblioteket. Kommunbiblioteken samverkar i det 

gemensamma bibliotekssystemet Book-IT samt den 

gemensamma webbplatsen bibliotekvarm- land.se. 

 
Webbplatsen är de 16 bibliotekens gemensamma 

katalog, vari användarna själva kan reservera  

media, låna om etc. På webbplatsen finns även 

litteraturtips och aktuella artiklar. Via webbplatsen 

finns också möjlighet till att ladda ner e-böcker samt 

information om biblioteken och deras verk- 

samheter. Via appar för telefoner o surfplattor finns 

också möjligheten att läsa och lyssna till e-böcker, 

ljudböcker, tidningar och tidskrifter. 

Gemensamma framtidsfrågor 
• Gemensam marknadsföring 

 
• E-medier 

 
• Läsfrämjande åtgärder 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

Länkar till Bibliotek Värmland 
 

 
https://www.bibliotekvarmland.se/web/arena/bibliotek#bibliote
ken-i-filipstad 

 

BIBLIOTEK VÄRMLAND 
– mål under perioden 

 
• Filipstads bibliotek skall, utifrån våra 

förutsättningar, medverka i projekt initierade 

inom ramen för Bibliotek Värmland-

samarbetet. 

• Filipstads bibliotek ska verka för organiserat 

samarbete vad gäller arrangemang, vuxen och 

barn. 

 

 

 

https://www.bibliotekvarmland.se/web/arena/welcome
https://www.bibliotekvarmland.se/web/arena/bibliotek%23biblioteken-i-filipstad
https://www.bibliotekvarmland.se/web/arena/bibliotek%23biblioteken-i-filipstad
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PRIORITERADE OMRÅDEN 
Barn och unga 
– folkbibliotek 
 
Verksamheten idag 
Biblioteket arbetar för att stimulera till läsning 

bland annat genom 

• Att hålla bokprat för skolklasser 
 

• Att leverera bokpaket till skolor och förskolor 
 

• Att erbjuda anpassade medier för barn och unga 

som har funktionsnedsättning 

• Att erbjuda medier på barnens modersmål 
 

• Att informera pedagoger i förskola och skola 
 

Folkbiblioteket är främst till för barnens  

fritidsläsning och eget kunskapande samt förskolans 

behov men stöttar både skola och elever i deras 

skolar- bete. 
 

Övergripande mål 

• Att nå alla barn 

• Att främja läsintresset hos barn och unga 

• Att arbeta utifrån barnkonventionens intentioner 
• Att erbjuda ett brett utbud av medier för  

lustläsning och eget kunskapande 

• Att ägna särskild uppmärksamhet åt barn med 

särskilda behov 

• Att ägna särskild uppmärksamhet åt barn med  

annat modersmål 
 

Samarbeten 
Biblioteket samarbetar med förskoleverksamheten, 

skolan och Familjecentralen. 

 

Utvecklingsområden 
• Utveckla samarbete med skolan och lärarna 

• Utveckla samarbetet med förskolan 
 

• Läsfrämjande arbete 
 

• Utveckla ett samarbete med studieförbund, 

Ungdomens hus och föreningar.

BARN OCH UNGA 
– mål under perioden 

• alla klasser i årskurs 4-6 skall erbjudas bokprat/ 

besök på biblioteket, eller på plats i klassrummet 
 
• alla förskolegrupper skall även i fortsättningen 

erbjudas bokprat på plats, besök med bokprat på 

biblioteket och besök av bokbussen 

• alla nyfödda i kommunen skall erbjudas barnens 

första bok 

• alla 6-åringar skall få barnens andra bok 
 
• 75 % av alla 10-12-åringar skall ha lånekort 

 
• Fortsätta samarbetet mellan skola och bibliotek i 

form av en grupp bestå ende av representanter 

från bägge verksamheterna inkl. grundskolans 

verksamhetsledare 

• Formulera en medie- och informationsplan 

• Alla lärare i årskurs 4 får låneförbindelser som de 
kan dela ut i samband med utvecklingssamtal 
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Skolbibliotek 
- grundskola och gymnasieskola 
Grundskole- och gymnasiebibliotekens huvudman 

är Barn- och utbildningsnämnden. Huvudmannen är 

enligt skollagen ansvarig för att skapa goda 

förutsättningar för att kvalitativa skolbibliotek kan 

utformas samt främja likvärdigheten. Barn- och 

utbildningsnämnden ansvarar för att  

skolbiblioteken utformas på ett lämpligt sätt som 

uppfyller lagens krav 

Verksamheten idag 

In gen utbildad bibliotekspersonal finns att tillgå på 

grundskolebiblioteken, inköpen sköts av barn- och 

ungdomsbibliotekarien på huvudbiblioteket, 

böckerna läggs se- dan in i den gemensamma 

bibliotekskatalogen av huvudbibliotekets personal. 
 

Filialbiblioteket i Lesjöfors, nyttjas även av 

Stålvallaskolan som skolbibliotek, bemannat endast 

i samband med filialens öppethållande. Samtliga 

skolbibliotek och gymnasiebiblioteket hanterar 

fortfarande böcker och lånerutiner manuellt. 
 

Skolorna i Brattfors, Nordmark och Nykroppa samt 

Persbergs friskola får regelbundna besök av bok- 

bussen 1-2 gånger per månad. 
 

Övergripande mål 
• Alla elever skall ha tillgång till fungerande skol- 

bibliotek 

• En gemensam bibliotekarieresurs för kommu- 

nens grundskolor 

 

 
Samarbeten 
Folkbiblioteket köper in media till samtliga grund- 

skolor och ser till att medierna hamnar i den, för 

Värmland, gemensamma bibliotekskatalogen. I stort 

sett alla grundskolor har ett skriftligt avtal som 

reglerar samarbetet med biblioteket. (se bilaga) 

Gymnasiebibliotekarien sköter medieurvalet till  

gymnasiebiblioteket och bibliotekspersonalen köper 

in och ser till att det hamnar i den gemensamma 

bibliotekskatalogen. Inga avtal finns som reglerar 

detta. 
 

Utvecklingsområden 
• Gemensam bibliotekarieresurs för kommunens 

grundskolor. 

• Datorisering av utlåning/återlämning 
 
 

 

SKOLBIBLIOTEKEN 
– mål under perioden 

 
• En bibliotekarie med ansvar för att utveckla 

verksamheten vid kommunens grundskolor  

anställs 

• Gymnasiet, Ferlinskolan och Stålvallaskolan – 

möjligheten att datorisera utlån/återlämning 

utreds/ses över 

• Samarbete mellan skola och bibliotek (se mål 

barn och unga) 
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Mångfald och integration 
 

Verksamhet idag 
• Biblioteket erbjuder medier i olika format på  

ett antal språk, för barn och vuxna 

• Biblioteksvisningar för elever inom frivilliga 

skolformer och grundläggande vuxenutbildning 

samt externa aktörer 

• Inga formella samarbeten mellan biblioteket 

och andra aktörer. 

Övergripande mål 
• Att möta den språkliga och kulturella  

mångfalden i kommunen i utbud och service 

• Att särskilt se till barns och ungdomars behov 
 

• Att vara en angelägen och inkluderande  

mötesplats 

• Att verka för medborgarnas delaktighet i  

samhället 

Utvecklingsområden 
 

• Att bättre nå ut med information om  

bibliotekets verksamhet 

• Att utveckla biblioteket som mötesplats för nya 

invånare 

• Att förbättra tillgången på litteratur på olika 

språk 

• Att göra kunskap och samhällsinformation till- 

gänglig för alla oavsett bakgrund 

• Att utveckla samarbetet med Arbets- och  

integrationsenheten och fristående 

organisationer

MÅNGFALD OCH INTEGRATION 
– mål under perioden 

 
• Förbättra tillgången på litteratur –  

förstärkning av medieanslaget 

• Att bättre nå ut med information om  

bibliotekets verksamhet 

• Utveckla kontakten med frivilliga skolformer 

och övriga aktörer 

• Utveckla kontakten med Arbets- och  

integrationsenheten 

• Utveckla kontakten med representanter för 

olika språkgrupper 

• Formulera en medie- och informationsplan 
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Tillgänglighet 
 
Med begreppet tillgänglighet avses hur pass väl 

bibliotekets verksamhet och lokal fungerar för 

människor med funktionshinder. Detta innefattar 

lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till in- 

formation och ett bra bemötande. Till denna  

definition av tillgänglighet läggs också att även 

kom- muninvånare som befinner sig geografiskt 

långt bort från bibliotekets lokaler ska ha tillgång 

till fullgod biblioteksservice. 
 

Verksamheten idag 
• Biblioteket bedriver bokbussverksamhet i 

samarbete med Kristinehamns kommun, bussen 

har ca 40 hållplatser på olika håll i kommunen, 

antalet hållplatser kan variera år från år 

• Anpassade medier för vuxna, såsom talböcker, 

storstil, böcker på lätt svenska etc. 

• Anpassade medier för barn såsom talböcker, 

böcker på lätt svenska etc. 

• Boken kommer, en hemservice för den som inte 

fysiskt kan ta sig till biblioteket 
 
Övergripande mål 
Alla skall ha tillgång till så bra biblioteksservice 

som möjligt, oavsett var i kommunen man bor samt 

oberoende av eventuella funktionsnedsättningar. 

Utvecklingsområden 
• Att nå fler personer med funktionsnedsättning 

 
• Att förbättra tillgängligheten vad gäller utbud och 

service 

• Att utveckla samarbetet med omsorgen och andra 

aktörer 

• Ny bokbuss 
 
 
 
 
 TILLGÄNGLIGHET 

– mål under perioden 
 
• Att nå fler personer i behov av Boken  

kommer. I slutet av planperioden skall antalet 

personer som nås av Boken kommer-service 

vara minst 20 stycken 

• Formulera en medie- och informationsplan 

• Inköp av ny bokbuss under perioden 
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VERKSAMHET RIKTAD TILL 
VUXNA 

 
Verksamheten idag 

 
• Studieplatser med dator 

 
• Tillgång till WIFI 

 
• Kurslitteratur för vuxenstuderande på alla  

nivåer. Antingen i egna samlingar, eller i form 

av lån från övriga Värmland eller övriga Sverige 

• Möjlighet för släktforskning 
 

• Bokcirklar 
 

• Programverksamhet såsom författarbesök och 

föreläsningar 

 
Övergripande mål 

 
• Att vara ett lokalt kunskapscentrum för formellt 

och informellt lärande 

• Att fungera som en resurs för vuxenutbildning- 

en 

• Stödja och stimulera läslust och språk-

utveckling 

 
 

Samarbeten 
 

• Samarbetar med övriga bibliotek i länet i fråga 

om lån av kurslitteratur och annan media. 

Utvecklingsområden 
 

• Att i ökad omfattning erbjuda kurslitteratur på 

alla nivåer 

• Att medverka till att ge vuxenstuderande medie- 

och informationskompetens för att underlätta  

studierna 

• Att personalen håller sig à jour med den senaste 

IT-utvecklingen inom biblioteksområdet 

• Att locka nya målgrupper till biblioteket. 
 
 
 
 
 
 
 

VUXNA – mål under perioden 
 
• Förstärkning av medieanslaget jämfört med 

perioden 2019 

• Formulera en medie- och informationsplan 
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STATISTIK 
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BILAGOR 

 
Bibliotekslag SFS 2013:801 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2013-801/ 

 

Regional biblioteksplan för Värmland 2017-2020 
- För Värmland som en stark biblioteksregion 
 
https://www.regionvarmland.se/globalassets/global/kultur/kulturutveckling/biblioteksutveckling/biblioteksplan-
20172020.pdf 

 

Skollag SFS 2010:800 

Kap 2, §36 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/ 

 

UNESCO:s folkbiblioteks– och skolbiblioteksmanifest 
Svenska UNESCO-rådets skriftserie 1/2006 
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/05/Unesco.pdf 
 
Förslag till Nationell biblioteksstrategi 
https://www.kb.se/om-oss/nationell-biblioteksstrategi.html 
 
Barnkonventionen 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/03/prop2.-201718186/ 
 
Avtal mellan Filipstads bibliotek och skolorna i kommunen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2013-801/
https://www.regionvarmland.se/globalassets/global/kultur/kulturutveckling/biblioteksutveckling/biblioteksplan-20172020.pdf
https://www.regionvarmland.se/globalassets/global/kultur/kulturutveckling/biblioteksutveckling/biblioteksplan-20172020.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/05/Unesco.pdf
https://www.kb.se/om-oss/nationell-biblioteksstrategi.html
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/03/prop2.-201718186/
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Avtal mellan Filipstads bibliotek och skolorna i kommunen 
 
 
 
 

 
 
 
Samarbetsavtal mellan Filipstads bergslags bibliotek och …….skolan i Filipstads kommun 
 
Avtalet bygger på ömsesidig service, ansvar, rättigheter och skyldigheter. Syftet är att på bästa sätt ge eleven ökad läslust och 
bibliotekskunskap. Bibliotek och skola samverkar kring läs-, skriv- och författarprojekt efter överenskommelse. Avtalet syftar 
till att underlätta samarbetet och informationsflödet mellan skolan och biblioteket. 
Avtalet ersätter inte skolans skyldighet, enligt skollagen, att tillhandahålla skolbibliotek. 
 
 
Filipstads bibliotek erbjuder: 
 

• Regelbundna, schemalagda, besök för alla klasser på huvudbiblioteket. 
Läraren bokar in tid. 

 
• Lånekort till alla elever, delas ut i samband med 6-årsvisningen. Läraren delar ut låneförbindelse till målsman inför 

besöket. 
 
• 6-årsvisning och bokgåva.(barnens andra bok). 
 
• Bokprat för skolorna, på huvudbiblioteket eller på skolan. 1ggn/termin. 
 
• Biblioteksvisningar. 
 
• Bokfika för lärare (1 ggn/termin). 

 
Bibliotekets ansvar: 
 

• Bibliotekspersonalen/Barn- och ungdomsbibliotekarien tar kontakt med skolan vid terminsstart och ger förslag på 
besökstider. 
 

• Kontaktar skola/lärare vid eventuella återbud. 
 
• Biblioteket köper in litteratur/media till skolbiblioteken och ansvarar för att den läggs in i den gemensamma katalogen. 

 
• Delta i biblioteksråd* (1 ggn/år) 
 
Ovan beskrivna tjänster är kostnadsfria och utförs av bibliotekspersonalen, tjänster utöver detta kan komma att 
kostnadssättas. Skolans motprestation är att utse ansvariga kontaktpersoner som deltar i biblioteksrådet. 
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Skolans ansvar: 
 

• Läraren bokar alla klassbesök på biblioteket samt ansvarar för sin klass under besöket. Gäller även när klassen skall 
låna och lämna böcker på biblioteket. 
 

• Läraren bokar in sina klasser för bokprat och biblioteksvisningar. 
 
• Läraren kontaktar biblioteket vid eventuella återbud. 
 
• Ansvarar för att inköpta medier placeras i skolbiblioteket. 
 
• Delta i biblioteksråd* (1ggn/år). 

 
 

 
 
 
 
*Biblioteksråd – bibliotek och skola i samverkan, diskuterar relevanta biblioteksfrågor. 
 
 
 
 
För Filipstads bergslags bibliotek   För skolans namn 
 
 
 
Bibliotekschef    rektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
     
Kommunstyrelsen  22 april 2020    

Kommunstyrelsens teknikutskott  
 
 
 
 

 6 april 2020 
  

 7 
 
 

       Ks § 
Tu § 40                              Dnr 2019/123  
 
Renovering av Orren 2, Leko-huset-Etapp 2 
 
I tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2020 skriver teknisk chef Inge Nilsson 
Piehl och fastighetschef Per Green att fastighetsenheten har utrett 
möjligheten att iordningställa resterande del av fastigheten inklusive yttre 
miljö som fastighetsenheten fick i uppdrag av Teknikutskottet 8 maj 
2019, Tu § 40, Dnr KS 2019/123 i samband med beslut om renovering 
av etapp 1. 
Etapp 1, renovering av lokalen, fasad och tak påbörjas inom kort då 
hyresavtal med hyresgäst är undertecknat.  
Fastighetsenheten önskar genomföra etapp 1 och 2 samtidigt då 
enheten ser möjligheter till samordning mellan olika arbeten i de olika 
etapperna, ex. arbeten från byggnadsställning. 
Resterande del av byggnaden består av lägenheter i två plan som är i 
dåligt skick och kräver en totalrenovering för att ställas i uthyrningsbart 
skick. I etapp 2 planeras renovering av lägenheterna, rivning av befintliga 
uthus och uppförande av nytt servicehus samt iordningsställande av yttre 
miljö. 
Kostnaden för etapp 2 beräknas till 5 589 000 kr varav ca 3,6 miljoner 
avser invändig renovering och finansieras inom ramen för 
fastighetsenhetens investeringsbudget. 
Etapp 1 beräknas starta omgående och vara färdigställd till preliminärt 
tillträde 1/10 – 2020. Delar av etapp 2 beräknas starta omgående men 
större delen påbörjas hösten 2020 med planerat färdigställande våren 
2021.  
Teknikutskottet föreslås besluta 
Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att uppdra till 
förvaltningen att genomföra renovering av Orren 2 – Etapp 2, under 
förutsättning att hyresavtal tecknas. 
 
Fastighetschef Per Green föredrar ärendet.  
 
Teknikutskottet beslutar 
Att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige att uppdra till 
förvaltningen att genomföra renovering av Orren 2 – Etapp 2, under 
förutsättning att hyresavtal tecknas. 
________ 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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 Ks §                    Dnr 2020/126 
 
Reglemente för revisorerna i Filipstads kommun 
 
Kommunrevisionen har inkommit med förslag på nytt reglemente.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att   anta förslag till reglemente för revisorerna samt 
 
att   det nya reglementet gäller från och med 1 maj år 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



Reglemente för revisorerna i Filipstads kommun 

 

Revisionens formella reglering 
§ 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 

utfärdade ägardirektiv för kommunala företag 

Revisorernas antal och organisation 
§ 2 Kommunen har sju ( 7 ) revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en 

mandatperiod. Majoriteten av dessa skall representera fullmäktiges oppositionspartier.Om en 
revisor avgår eller uppdraget på något annat sätt upphör under mandatperioden förrättar 
fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

§ 3 Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget i en samlad revision. 

§ 4 Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och ersättare till kommunens 
aktiebolag och revisorer med ersättare i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje 
enskilt företag. 

§ 5 Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice ordförande. 
Ordförande är sammankallande och leder gemensamma sammankomster och sammanträden. 
Ordförande hämtas ur minoritetens partier i fullmäktige. 

§ 6 Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under 
det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat 
revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer. 

Revisorernas uppgifter 

§ 7 Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna for granskningen av till kommunen lämnade 
donationsstiftelser. 

§ 8 I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 

Revisorernas ekonomi och förvaltning 

§ 9 För beredning av budget till revisorerna, lekmannarevisorerna och av fullmäktige utsedda 
revisorer i stiftelser utser fullmäktige en särskild oberoende beredning. Fullmäktiges presidium 
upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet. 
Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet lägger fast. 

§10 Fullmäktige beslutar om arvoden och budget för lekmannarevisorerna och av fullmäktige utsedda 
revisorer i stiftelser. Kostnaderna belastar respektive företag. 

§11 För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler 
som gäller för en kommunal nämnd. 

§12 Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som fullmäktige utsett for 
revisorernas budget. fullmäktiges presidium. 
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning. 

Revisorernas sakkunniga biträden 

§13 Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den 
omfattning som behövs for att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling 



tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva 
om upphandling. 

§14 Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till 
upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna. 

Revisorernas arbetsformer 

§15 Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbete och till sammanträden i 
ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för mötet, den kan ske 
skriftligt eller digitaltdigitalt. 
Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 
fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. 
 
Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans. 
Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till sammankallande/ordföranden som avgör 
om så är möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i 
realtid och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor. 

 

§16 Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbete. Ordföranden 
ansvarar för att anteckningar upprättas. 

§17 De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 

§18 En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbete fordrar att alla revisorer ar eniga om 
innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden. 

Revisorernas rapportering 

§19 Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast fem veckor efter det styrelsen överlämnad 
årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna. Till revisionsberättelsen fogas en 
sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning. 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid tidpunkt som 
fullmäktige bestämmer. 

§20 Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till styrelsen senast tre veckor efter det att 
styrelsen tagit ställning till delårsrapporten och beslutat att överlämna den till revisorerna. 

§21 Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. 
De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges 
presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning 
till fullmäktiges alla ledamöter. Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas 
rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som 
förmedlas till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.  

Revisorerna och fullmäktige 

§22 Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två gånger varje 
år. 
Revisorerna bar rätt att närvara vid fullmäktiges möten med samma ekonomiska villkor som 
fullmäktiges ledamöter. Revisorerna har en stående punkt på fullmäktiges sammanträden vid 
vilken revisorerna kan informera om revisionens arbete och resultat. 
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i fullmäktige. 

 



§23 Revisorerna kan initiera ärenden i fullmäktige i anledning av sin granskning och om sin 
förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar for att sådana ärenden tas 
upp till behandling sa snart som möjligt efter att beredning skett. 
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser i anledning av sin granskning när de bedömer 
att så behövs. Nämndens ordförande svarar for att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som 
möjligt. 
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke om att brott av 
förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. 
Om berörd nämnd ej vidtagit tillfredställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till 
fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som 
möjligt efter att beredning har skett. 

Personuppgiftsansvar 

§24 Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud 

Revisorernas arkiv 

§25 För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt 
arkivreglemente. 

Reglementets giltighet 

§26 Reglementet gäller från 2007-01-01 2020-03-01 till dess fullmäktige fattar annat beslut. 
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       Ks  §                            Dnr  2020/127 
 
Beslut om att låta nämnder genomföra möten med närvaro på 
distans 
 
Kanslichefen Catrin Marsell meddelar i tjänsteskrivelse 15 april 2020 att 
med anledning av den pågående smittspridningen av Covid-19 (Corona) 
aktualiseras möjlighet för ledamöter i Filipstads kommuns nämnder och 
styrelser att delta på distans. 
 
Deltagande på distans förutsätter att fullmäktige har beslutat i vilken 
utsträckning det får ske, 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska i sådant fall ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor på 
motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL 
 
I Filipstads kommun bör medges att styrelse, nämnder och utskott tillåts 
ha tjänstgörande deltagare på distans om så är nödvändigt för att 
sammanträdet ska vara beslutsfört. Deltagande på distans kan tillämpas 
då varken ledamöter eller ersättare kan delta i tillräckligt stor utsträckning 
för att sammanträdet är beslutsfört.  
 
Ledamot som är förhindrad att fysiskt närvara vid mötet men som ser att 
man har möjlighet att delta på distans om så behövs anmäler detta till 
kansliet så snart som möjligt efter att kallelse skickats ut. Ordförande 
kallar sedan in för tjänstgöring och deltagande på distans i den ordning 
ledamöterna är valda, tills tillräckligt många är tjänstgörande för att mötet 
ska vara beslutsfört. Om inte beslutsförhet kan uppnås med ledamöterna 
kallas ersättare enligt den inkallelseordning som gäller, tills tillräckligt 
många är tjänstgörande för att mötet ska vara beslutsfört. 
 
Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
Att godkänna närvaro på distans för kommunstyrelsen, nämnderna och 
utskott då så krävs för att vara beslutsföra samt 
 
att närvaro på distans hanteras enligt förvaltningens förslag ovan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



Till Kommunstyrelsen

Förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning

Enligt kommunens placeringsreglemente ska ekonomienheten kontinuerligt redovisa till 

kommunstyrelsen om likviditetsställning, placeringar och andra transaktioner som löper.

Avstämningstidpunkt: 15 April 2020  (11 Mars 2020)

Sammanställning:

Likvida medel: Swedbank 12,6 mkr [Filipstads kommun -11,9 mkr, Stadshus 24,5 mkr]

Ränta inlåning 0,000% (0,000%)

Ränta utlåning 0,630% (0,600%)

Placeringar:

Lånesituation: Belopp mkr Ränta % Räntebindningstid / Förfallodag

Svensk upplåning Kommuninvest 24,5 1,93% F kvartalsvis / 2024-11-11

Kommuninvest 17,0 0,11% F kvartalsvis / 2024-10-02

Kommuninvest 12,8 -0,05% F kvartalsvis / 2022-09-15

Kommuninvest 15,0 0,36% R kvartalsvis / 2020-09-01

Kommuninvest 14,0 0,44% F kvartalsvis / 2021-11-16

Kommuninvest 14,3 0,76% F kvartalsvis / 2023-11-13

97,5 genomsnittlig ränta 0,73 %  (0,73 %)

Övertagna lån 11,6 0,34% F kvartalsvis / 2022-10-24

stiftelsen 6,0 0,22% R kvartalsvis / obestämd tid

3,6 0,56% R kvartalsvis / 2020-05-05

21,1 genomsnittlig ränta 0,34 %  (0,29 %)

118,6 genomsnittlig ränta 0,66 %  (0,65 %)

Total låneskuld   

 

Ekonomienheten  2020-04-15
 

Britt-Inger Gustafsson

O:\Arbetsgrupper\Ekonomi\Ekonomi - CENTRALT\EKONOMI\Lån och skuldebrev\Info till KS om likviditet\Information till 
kommunstyrelse avs. placeringar m.m
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 Ks §                    Dnr 2020/115 
 
Budgetuppföljning mars 2020 
 
Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per mars månad 
2020 för kommunstyrelsens, miljö- och byggnadsnämndens, 
socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens samt övriga nämnders 
verksamhetsområden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



BUDGETUPPFÖLJNING

FILIPSTADS KOMMUN

Mars 2020



SAMMANSTÄLLNING 

Period: Januari -  Mars 2020

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

i perioden i perioden perioden

KS 47 796 43 395 4 403 182 740 182 367 373

MOB 805 614 191 3 297 3 297 0

BUN 51 795 56 591 -4 797 208 350 226 340 -17 990

SOC 82 224 86 524 -4 300 336 501 343 801 -7 300

ÖVRIGA NÄMNDER 637 440 197 2 548 2 548 0

TOTALT verksamheterna 183 257 187 564 -4 306 733 436 758 353 -24 917

FINANSIERING 184 136 179 918 -4 218 735 039 740 839 5 800

TOTALT RESULTAT före 
extraordinära poster 879 -7 646 -8 524 1 603 -17 514 -19 117

Extraordinära kostnader

TOTALT RESULTAT efter 
extraordinära poster 879 -7 646 -8 524 1 603 -17 514 -19 117  

 

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning: 
 
Utfall avvikelse:  -8 524 tkr    Prognos = -17 514 tkr 
Filipstads kommun redovisar sammantaget ett utfall i perioden på -8 524 tkr. 
 
Verksamheternas prognostiserade avvikelse mot budget uppgår till -24 917 tkr.  
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KS - Kommunstyrelsen 
Utfall avvikelse: 4 403 tkr    Prognos = 373 tkr 
KS’s bokförda avvikelse efter tre månader uppgår till 4 403 tkr. Överskott finns inom alla utskott. 
 
KS prognostiserar ett överskott med 373 tkr.  
Inom Ksau prognostiseras ett överskott med 1 030 tkr. Överskott beräknas främst inom Ekonomi- och AIE-enhet där befintlig 
personal bokförs i projektet Move (yrkesanpassad utbildning för vuxna). Inom stabsenhet förväntas underskott då kostnaderna för 
Bergslagens räddningstjänst förväntas överstiga budget med -400 tkr. 
Inom KFU beräknas alla medel förbrukas under året. 
TU prognostiserar ett överskott med 1 070 tkr. Överskott finns främst inom Gata/park, 700 tkr och Fastighetsenhet, 220 tkr ,där den 
milda vintern har gjort att kostnader för uppvärmning och vinterväghållning ligger under budgeterad nivå.  
 
 
MOB - Miljö- och byggnadsnämnd 
Utfall avvikelse:  191 tkr    Prognos = 0 tkr 
MOB redovisar sammantaget ett överskott i perioden som uppgår till 191 tkr beroende på att intäkter från livsmedelstillsyn inte har 
periodiserats rätt än men kommer att justeras under april. 
 
MOB beräknar ett prognos i balans med budget för 2020. 
  
 
BUN – Barn- och utbildningsnämnd 
Utfall avvikelse:   -4 797 tkr    Prognos = -17 990 tkr 
BUN’s bokförda underskott efter mars uppgår till -4 797 tkr. Underskott finns främst inom Grundskolan och Gymnasium. 
 
BUN prognostiserar ett underskott med -17 990 tkr. Inom Grundskolan prognostiseras en avvikelse mot budget med -12 350 tkr 
vilken främst beror på högre personalkostnader jämfört med budget. Inom Gymnasiet ligger prognosen på -4 200 tkr vilket också är 
att hänföra till högre personalkostnader än budgeterat.  
 
SOC - Socialnämnd 
Utfall avvikelse:   -4 300 tkr    Prognos = -7 300 tkr 
SOC´s avvikelse i perioden uppgår till -4 300 tkr. Avvikelsen beror främst på höga kostnader inom försörjningsstöd, placeringar och 
våld i nära relation. 
 
SOC´s prognos visar ett underskott med -7 300 tkr efter tre månader.  
Prognostiserat underskott finns främst inom Individ- och familjeomsorg där underskottet beräknas till – 7050 tkr.  
Försörjningsstöd beräknas uppgår till 31 000 tkr. En ökning med ca -1 900 tkr jämfört med budget.  
Kostnad för Våld i nära relation beräknas till 1 300 tkr. En ökning med -600 tkr jämfört med budget. 
Placeringar för Barn och unga beräknas till 27 700 tkr. En ökning med -4 700 tkr jämfört med budget.            
 
Övriga nämnder 
Utfall avvikelse:  197 tkr    Prognos = 0 tkr 
Övriga nämnder redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 197 tkr.  
 
Alla övriga nämnder förväntar en prognos i balans med budget.  
 
 
Finansiering4 
Utfall avvikelse:  -4 218 tkr    Prognos = 5 800 tkr 
Finansieringen redovisar ett utfall i perioden på – 4 218 tkr.  Det beror framförallt på att budgeterat intäkt från Avsatta medel med 
12 500 tkr inte bokförts i resultatet. 
 
Prognosen beräknas till 5 800 tkr. Det senaste cirkuläret från SKR, 20:8 2020-02-13, visar överskott med 1 534 tkr. Då är det i 
prognosen hänsyn tagen till den omräkning av LSS-utjämningen som Filipstads kommun har begärt till följd av att vissa justerade 
kostnadsberäkningar för 2019 har gjorts och godkänts av skatteverket. Förändringen för LSS uppgår till 3 190 tkr. 
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Riksdagen har därutöver fattat beslut om extra välfärdsmiljarder under 2020 som totalt uppgår till 7,5 mdr. För Filipstads kommuns 
del innebär det 5 400 tkr. 
Ytterligare medel har tilldelats från regeringen och dess samarbetspartner p.g.a. den rådande coronosituationen som råder i landet 
med 15 mdr. För Filipstads kommuns del innebär det en intäkt med 10 900 tkr. 
I prognosen har inte någon hänsyn kunnat tagits till hur slutavräkningen för skattemedel och generella statsbidrag kommer att 
utvecklas i rådande ekonomiska situationen som landet befinner sig i. Nästa cirkulär från SKR avseende skatter och generella 
statsbidrag är utlovat till 2020-04-29. 
  
Prognosen för schablonintäkter är i balans med budget och förväntas uppgå till 6 000 tkr. 
  
Inom finansiella intäkter visar prognosen ett överskott med 1 000 tkr. Utdelningen från Filipstads Värme AB kommer att bli högre än 
budgeterat. 
 
Prognosen visar också att internräntan kommer att understiga budget med -450 tkr till följd av en låg investeringstakt. 
Övriga konton inom finansieringen förväntas vara i balans med budget. 
 
 

Åtgärder 
 
 
Prognosen för mars visar på ett totalt underskott på -17,5 mkr. Verksamheternas underskott uppgår till samtidigt till -25,0 
mkr. På finansieringen har extrastöd (corona) tagits upp med närmare 11,0 mkr samtidigt som vi i likhet med 2019 tagit bort 
avsatta medel. SKR’s prognos för skatteintäkter är fortfarande osäker. Bedömningen är att nytillskottet troligtvis inte ens 
räcker till att täcka minskningen av skatteintäkter p.g.a. Coronaeffekten. 
Vårt stora problem förutom förlorade skatteintäkter och övriga minskningar av intäkter är att våra två stora verksamheter, 
BUN och SOC, drivs med för höga kostnader. Totalt står dessa verksamheter för hela differensen på -25,0 mkr. 
Framtida arbetet måste inriktas på att få verksamheternas nettokostnad att under 2020 sänkas så att de på årsbasis ligger 
på rätt nivå inför 2021. 
Kommunstyrelsen måste vara tydlig och kräva att nämnderna varje månad redovisar till KS om vilka åtgärder som vidtagits 
för att nå en budget i balans. 
 
 
Underskrift 
Claes Hultgren 
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KOMMUNSTYRELSEN 
 

Period: Januari -  Mars 2020

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

i perioden i perioden perioden

KSau 16 278 15 553 727 68 328 67 298 1 030

KFU 2 688 1 119 1 569 3 470 3 470 0

TU 29 262 26 677 2 585 112 669 111 599 1 070

Ej fördelade åtgärder -432 46 -478 -1 727 0 -1 727

TOTALT 47 796 43 395 4 403 182 740 182 367 373  

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning KS:    
 
Utfall avvikelse:  4 403 tkr    Prognos = 373 tkr 
KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 4 403 tkr. Överskott finns alla utskott. 
Prognosen beräknas till ett överskott med 373 tkr. I prognosen är inga effekter av Coronasituationen beaktad. Alla kostnader som är 
förknippade med Corona kommer att bokföras på specifik projektkod. 
  
 
KSau - Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Utfall avvikelse:  727 tkr    Prognos = 1 030 tkr 
KSau's bokförda avvikelse efter tre månader uppgår till 727 tkr. Överskott finns inom alla enheter förutom personalenheten. 
 
KSau prognostiserar ett överskott med budget 1 030 tkr.  
Inom Ekonomi- och AIE-enhet förväntas överskott med sammanlagt 1 430 tkr, främst till följd av att befintlig personal bokförs i 
projektet Move (yrkesanpassad utbildning för vuxna) under året. Inom stabsenhet förväntas underskott då kostnaderna för 
Bergslagens räddningstjänst förväntas överstiga budget med -400 tkr. 
 
KFU - Kultur och föreningsutskott 
Utfall avvikelse:  1 569 tkr    Prognos = 0 tkr 
KFU har en stor positiv bokförd avvikelse, 1 569 tkr, då de flesta budgeterade bidrag har, enligt budgetkurvan, lagts i januari 
eftersom det är svårt att fördela över året då utbetalningstillfällena varierar mycket. 
 
KFU prognostiserar ett resultat i balans med budget, 0 tkr. 
 
 
TU - Teknikutskott 
Utfall avvikelse:   2 585 tkr    Prognos = 1 070 tkr 
TU's bokförda överskott efter mars uppgår till 2 585 tkr. Överskott finns inom de flesta verksamheter.  
 

5



TU prognostiserar ett överskott med 1 070 tkr.  
Inom IT- (150 tkr), Fastighet- (220 tkr) och Gata/park enhet (700 tkr) prognostiseras överskott. Inom IT-enhet beror överskott på att 
utbyggnaden av fiber är något försenad vilket påverkar kapitalkostnaderna. Även minskade kostnader för resor och kurser pga. 
rådande coronasituation. Inom Fastighetsenhet beror överskott främst på lägre energikostnader till följd av en mild vinter. 
Överskottet motverkas till viss del av högre kostnader på Kalhyttan. 
Inom Gata/park beror prognostiserat överskott främst på lägre kostnader för vinterväghållning. 
 
 

Åtgärder 
 
Sammantaget visar prognosen att budgetram för 2020 kan nås. Största orsaken till detta är att vi under en period kan täcka 
kostnader i förvaltningen med beviljade medel från projektet Move (yrkesanpassad utbildning för vuxna). Parallelt pågår ett 
arbete med att se över organisation etc. för att minska kostnaderna så att budgetram kan hållas på lång sikt. 
 
 
 
Underskrift 
 
Claes Hultgren 
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MILJÖ‐ OCH BYGGNADSNÄMND 
 

Period: Januari -  Mars 2020

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

i perioden i perioden perioden

805 614 191 3 297 3 297 0

  

 

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning Miljö- och byggnadsnämnd: 
 
Utfall avvikelse:  191 tkr    Prognos = 0 tkr 
MOB redovisar sammantaget ett överskott i perioden som uppgår till 191 tkr. Intäkter för livsmedelstillsyn har ännu inte periodiserats 
rätt men kommer att justeras under april. 
 
MOB beräknar en prognos i balans med budget 2020. 
 
 
 
 

Åtgärder 
 
Inga åtgärder är planerade. 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
 
Hannes Fellsman 
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BARN‐ OCH UTBILDNINGSNÄMND 
 

Period: Januari - Mars 2020

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

i perioden i perioden period

51 795 56 591 -4 797 208 350 226 340 -17 990

 

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning BUN: 
Avvikelse utfall = -4 797 tkr   Prognos = - 17 990 tkr     
Barn- och utbildningsförvaltningen visar efter mars en negativ budgetavvikelse med – 4 797 tkr. Underskottet finns främst inom 
Grundskola, Spångbergsgymnasiet och på BUN gemensamt. Avvikelserna beror främst på att personalkostnaderna ligger över 
budgeterad nivå samt projektkostnader under BUN gemensamt. 
Prognos på helår förväntas till -17 990 tkr.      
   
Bun gemensamt       
Avvikelse utfall = -601 tkr   Prognos = -760 tkr     
BUN gemensamts bokförda avvikelse efter tre månader uppgår till -601 tkr. I underskottet ligger högre lönekostnader på BUN 
ledning med -172 tkr. Prognosen är ett nollresultat då kostnaderna framöver efter mars månad beräknas komma att minska då 
verksamhetschef för grundskolan är vakant. Besparingen används till att täcka 1,0 tjänst som ligger ofinansierad.  
Negativt utfall med -151 tkr på övrigt beror på att kostnader för nytt avtal hos Draftit har tillkommit under 2020 samt att kostnaden för 
samverkansavtalet för gymnasieskola i Värmlands har ökat. 
På projekt redovisas ett negativt utfall på -306 tkr. Kostnaderna tillhör projektet Barnhälsa som BUN gemensamt var projektansvarig för. 
Kostnaderna har stämts av månadsvis på projektkod. Bidraget som inkommit efter redovisning har inte täckt de avstämda kostnaderna för 
projektet fullt ut, då det ingår en självfinansiering i projektet. Prognos på helår avrundas till -310 tkr. 
BUN gemensamt prognosticerar ett resultat på -760 tkr.  
 
Förskoleverksamhet       
Avvikelse utfall = 317 tkr   Prognos = -450 tkr     
Förskolan har en positiv avvikelse på 317 tkr. Överskottet beror på högre föräldraintäkter för perioden (151 tkr) mot budgeterat och 
den interkommunala ersättningen har flera barn från andra kommuner som verksamheten får en intäkt för (214 tkr). 
Personalkostnaderna har en negativ avvikelse på grund av extra förstärkning i några stora barngrupper samt insatser för barn med 
funktionsvariationer. Omorganisationer inför hösten samt positivt utfall på föräldraavgifter ska redovisa en nollprognos. 
Bidrag till friförskolorna har ett negativt utfall med -122 tkr då verksamheterna har flera barn mot budgeterat. 
Förskolan prognosticerar ett underskott på -450 tkr gällande bidraget till friförskolorna. 
 
 
Grundskolan       
Avvikelse utfall = - 2 772 tkr   Prognos = -12 350 tkr    
Grundskolan totalt har en negativ avvikelse på -2 772 tkr. Främsta orsaken är att personalkostnaderna ligger över 
budgeterad nivå.  
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Grundskolan prognostiserar sammantaget ett underskott med -12 350 tkr. 

Ike, interkommunal ersättning, beräknar ett underskott med -550 tkr då kostnaden för elever i grundskolan som studerar i 
andra kommuner och är folkbokförda i Filipstad ökar. 

Grundskolan prognostiserar ett underskott med -11 800 tkr främst beroende på att lönekostnaderna är väsentligt högre än 
budgeterat. Verksamheten har gjort besparingar som kommer att genomföras under året. Besparingen avser 4,0 lärartjänst, 
0,8 modersmålstjänst och 9,65 tjänst barnskötare/elevassistent, ca 15 tjänster. Förvaltningen fortsätter arbetet med att se 
vilka besparingar som kan göras utan att statsbidragen påverkas. I prognosen beräknas statsbidrag för Likvärdig skola till 
11 400 tkr och Lågstadiesatsning VT-2020 till 1 250 tkr. 

 
Gymnasiet och IM (Introduktionsprogram)     
Avvikelse utfall = -1 392 tkr    Prognos = -4 200 tkr     
Spångbergsgymnasiet inklusive IM uppvisar en negativ budgetavvikelse på -1 392 tkr för perioden. Främsta orsaken är att 
personalkostnaderna ligger över budgeterad nivå.  
 
Spångbergsgymnasiet inklusive IM prognosticeras ett underskott med -4 200 tkr. 
Spångbergsgymnasiet har en organisation som inte står i proportion till den lagda budgeten. Orsakerna till detta är bland annat att 
budgetramen minskats med cirka 4,5 mkr de sista två åren (2019 och 2020). Verksamheten har även haft intäktsbortfall från 
Migrationsverket, men även sänkningar av bland annat lärlingsbidraget från Skolverket har påverkat resultatet negativt. Sparåtgärder 
pågår även under våren 2020 som kommer att få fullt genomslag under hösten 2020. Åtgärderna beräknas till cirka 1 100 tkr. 
 
IKE, Inackordering, skolskjutsar, antagning     
Avvikelse utfall = -50 tkr    Prognos = -730 tkr    
IKE och Skolskjutsar visar en negativ avvikelse med -50 tkr. Underskottet i utfallet består av ökade kostnader på den 
interkommunala ersättningen och på skolskjutsar. Ökade kostnader för den interkommunala ersättningen beräknas framöver. Då en 
särskoleelev har tillkommit under mars månad 2020 samt tre elever som flyttat till Filipstads kommun fortsätter sina studier i annan 
kommun. 
Prognosticerar ett underskott med -730 tkr.  
 
KAA, Kommunalt aktivitetsansvar      
Avvikelse utfall = -29 tkr   Prognos = 0 tkr     
KAA prognostiserar ett resultat i balans med budget. 
     
Kulturskolan/Fritidsgårdar       
Avvikelse utfall = -5 tkr   Prognos = 0 tkr    
Kulturskolan och fritidsgårdar har ett positivt utfall totalt med -5 tkr. Det är projektkostnader som ligger redovisade som kommer 
rekvireras i efterhand. 
Kulturskolan prognostiserar ett resultat i balans med budget. 
 
Elevhälsan       
Avvikelse utfall = -40 tkr   Prognos = -140 tkr     
Elevhälsans negativa utfall på -40 tkr beror på minskade intäkter gällande statsbidrag. I budgeten är 782 tkr intecknat för att förstärka 
elevhälsan. Beslut från Skolverket visat minskade intäkter med 430 tkr på helår då 2,0 tjänst ämnesutvecklare har flyttats till 
grundskolan. 
Minskade lönekostnader på 2,0 tjänst från maj månad kommer att kompensera del av minskade intäkter. 
Elevhälsan prognosticerar ett underskott med -140 tkr.      
 
Familjecentralen       
Avvikelse utfall = 15 tkr   Prognos = 140 tkr     
Familjecentralen har en avvikelse på 15 tkr.  
Familjecentralens prognosticerar ett överskott med 140 tkr.    
   
 
Stödboende/Bergslagaren      
Avvikelse utfall = -241 tkr   Prognos = 500 tkr   
Negativ avvikelse med -241 tkr beror på högre lönekostnader samt hyreskostnader för Bergslagaren som inte varit budgeterat. 
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Bergslagarens stödboende har hittills organiserats under förvaltningschef för Barn-och utbildningsförvaltningen. För att ge en 
tydligare tillhörighet har verksamheten under mars 2020 flyttas in under rektor vid Spångbergsgymnasiet. Ungdomarna som idag bor 
på Bergslagaren skall få egna lägenheter. Planen framöver är att stödboendet ska vara avvecklat till hösten 2020.  
Stödboendets prognosticerar ett positivt resultat med 500 tkr. 
 
 
 
 

Åtgärder 
 
BUN:s totala årsprognos beräknas till -17 990 tkr per mars månad vilket är en förbättring med 2 320 tkr sedan februari månads  
uppföljning. 
 
Pågående översyn av BUN:s verksamheter för att få budget 2020 i balans kommer att presenteras på BUN’s majsammanträde.  
Prognosen för mars månad har åtgärder medtagits med 2 650 tkr exklusive interkommunal ersättning på Spångbergsgymnasiet 
(-330 tkr). Totalt finns åtgärder under 2020 på 5 250 tkr vilket på årsbasis motsvarar 12 400 tkr. 
 
Följande förändringar har medtagits i prognosen: 
Grundskolan har tagit fram åtgärder som motsvarar en förbättrad prognos med 2 150 tkr. 
Stödboendet Bergslagaren har under mars 2020 flyttats till rektor vid Spångbergsgymnasiet och  
planen är att stödboendet Bergslagaren ska vara avvecklat till hösten 2020. Det ger en beräknad prognos på 500 tkr vilket på  
årsbasis motsvarar 1 500 tkr. 
 
 
 
Underskrift 
Claes Hultgren 
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SOCIALNÄMND 
 

Period: Januari -  Mars 2020

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

i perioden i perioden perioden

82 224 86 524 -4 300 336 501 343 801 -7 300

 

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning SOC: 
Utfall avvikelse: -3 973 tkr     Prognos: -7 300 tkr 
SOC’s avvikelse för perioden uppgår till  -3 973 tkr främst beroende på höga kostnader inom försörjningsstöd, placeringar och våld i 
nära relation. 
SOC’s prognos visar ett underskott på -7 300 tkr efter tre månader, en prognos som är mycket svårberäknad på grund av rådande 
pandemi. Vård och omsorg är verksamheter som bedöms kommer att drabbas hårt samt rehab och korttids. 
 
Socialnämndens ordförande 
Utfall avvikelse: -21  tkr     Prognos: 0 tkr 
Socialnämndens ordförande redovisar en balanserad budget. 
 
Förvaltningsledning/färdtjänst  
Utfall avvikelse: 25 tkr     Prognos: -150 tkr 
Förvaltningsledning redovisar en avvikelse på 25 tkr.  
Förvaltningsledning beräknar en prognos på -150 tkr på grund av att den budgeterade kostnaden för färdtjänst är lägre än utfallet. 
Stor osäkerhet råder dock om den årliga slutavstämningen, Värmlandstrafik aviserar dock att kommunerna kan få minskade 
kostnader på grund av rådande pandemi.  
  
Individ- och familjeomsorgen (IFO) inkl. barn och unga 
Utfall avvikelse: -4 592 tkr    Prognos: -7 050 tkr 
IFO visar en avvikelse på -4 592 tkr på grund av höga kostnader för placeringar, försörjningsstöd och våld i nära relation. 
IFO beräknar en prognos på -7 050 tkr. Budget för försörjningsstöd är 29 140 tkr och den beräknade prognosen är ca 31 000 tkr, en 
avvikelse mot budget med  ca – 1 900 tkr.  
Prognosen för våld i nära relation är 1 300 tkr, budget är 700 tkr vilket ger ett underskott på -600 tkr. Underskottet beror på fortsatt 
pågående ärenden som inte är budgeterade. 
Budget för placeringar barn och unga är 23 000 tkr och den beräknade prognosen är 27 700 tkr, en avvikelse mot budget på -4 700 
tkr. Avvikelsen beror främst på fortsatta placeringar på HVB-hem. Flertalet vårdnadsöverflyttärenden ligger hos tingsrätten i väntan 
på dom vilket gör att kostnaderna inte kunnat minskas enligt plan. 
 
Vård och omsorg 
Utfall avvikelse: -355 tkr    Prognos:  0 tkr 
Vård och omsorg visar en avvikelse på -355 tkr, framförallt beroende på en faktura från Samhall som kom 2020 men tillhör 2019. 
Vård och omsorg beräknar en prognos på +/- 0 dock är prognosen mycket svårberäknad på grund av det rådande läget med Corona 
där sjukfrånvaron är hög och framtiden oviss. 
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Hälso- och sjukvård (HSV) 
Utfall avvikelse: 396 tkr    Prognos: -500 tkr 
HSV visar en avvikelse på 396 tkr främst på grund av att en stor faktura för inköp av hjälpmedel ej kommit, ett 
bostadsanpassningsärende som ligger vilande i väntan på bygglov samt vakanta tjänster inom hemsjukvården. 
HSV beräknar en prognos på -500 tkr beroende på att hemsjukvården tvingas anlita bemanningsföretag för att klara av 
sommarsemestern och för att täcka det stora vikariebehovet på grund av Corona. 
 
Funktionsstöd (LSS) 
Utfall avvikelse: 538 tkr    Prognos: 400 tkr 
LSS visar en avvikelse på 538 tkr.  
LSS beräknar en prognos på  400 tkr på grund av att två enheter har gått från vaken natt till sovande jour. 
 
 
 
 

Åtgärder 
 

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att utreda följande förslag: 

 Att inte bevilja inhandling som serviceinsats hjälp i hemmet 

 Att öka heltidsmåttet för förvaltningens poolverksamhet (har idag ett heltidsmått på 33 timmar per vecka).  

 Att utreda möjligheten att upplåta en lägenhet på Ugglan i Lesjöfors för familjer som akut behöver flytta från sin egen 
bostad. Idag köps insatsen. 

 Verkställa trygghetsbesök i hemtjänsten med trygghetskamera i stället för fysiskt besök. 

 Erbjuda läkemedelsfördelare till personer som enkom har stöd med läkemedelsfördelning. 

 Att utreda beredskapsorganisation inom förvaltningen (socialjour). I detta ingår att se över om samordningsvinster 
kan ske med annan verksamhet som har medarbetare i tjänst under obekväm tid. 

 Att se över avtalet med Karlstads kommun gällande familjerådgivning. Kan det genomföras på annat sätt, till en 
mindre kostnad? 

 Att undersöka samverkansmöjligheter mellan Filipstad, Storfors och Kristinehamn inom hela socialtjänstens område.  

 Att genomföra en djupgående analys av samtliga barn- och ungdomsplaceringar 

 

Socialförvaltningen har bett socialnämnden att till sammanträdet i maj få återkomma med konkreta förslag gällande 
att: 

 Se över möjligheten att reducera tjänster inom förvaltningen  

 Bedöma vilka kostnadsreduceringar som är möjliga i och med att verksamheten för ekonomiskt bistånd påbörjar 
implementeringen av procapita Life Care. 

 Intensifiera det påbörjade utvecklingsarbetet med elevhälsan för att se om utökad samverkan kan ge ekonomiska 
effekter och bättre förutsättningar för barn och unga i kommunen. 

 Ta fram förslag på hur statsbidraget för demens och ensamhet kan användas i verksamheten. 

 Utreda möjligheten att minska användningen av extern handledning till verksamheter inom förvaltningen. 

 Utredningsuppdragen gällande möjliga besparingsåtgärder beslutade av nämnden i mars delges nämnden vid 
sammanträdet i maj tillsammans med ovanstående. 

 
Underskrift 
Åsa Andersson 
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ÖVRIGA NÄMNDER 
 

Period: Januari -  Mars 2020

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

i perioden i perioden perioden

Revision 173 68 105 693 693 0

Valnämnd 2 1 1 10 10 0

Överförmyndare 461 371 91 1 845 1 845 0

TOTALT 636 440 197 2 548 2 548 0   

 

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning Övriga nämnder: 
 
Utfall avvikelse:  197 tkr    Prognos = 0 tkr 
Övriga nämnder redovisar sammantaget ett utfall i perioden med 197 tkr. Främst inom kontot för revision där kostnader för 
revisionsgranskningar ännu ligger under budget.  
Alla enheter förväntar en prognos i balans med budget. 
 
 
 
 
 

Åtgärder 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
 
Britt-Inger Gustafsson 
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FINANSIERING 
 

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

i perioden i perioden perioden

Skatteintäkter 105 474 105 502 28 422 064 422 007 -57

Slutavräkning -373 0 373 -1 494 -2 493 -999

Mellankommunal utj. 475 465 -10 1 900 1 900 0

Generella statsbidrag 71 974 71 788 -186 288 010 290 600 2 590

Integrationsmedel 
'Välfärdmiljoner' 1 530 1 531 1 6 123 6 123 0

Extra Välfärdsmiljoner 
2020 5 400 5 400

Statsbidrag med anl. av 
coronavirus 10 900 10 900

Avsatta medel 3 124 0 -3 124 12 500 0 -12 500

Schablonintäkter 1 499 1 500 1 6 000 6 000 0

HVB-hem 672 0 -672 2 690 2 690 0

'32-kommuners' bidrag 1 749 1 729 -20 7 000 6 916 -84

Finansiella intäkter 1 687 2 055 368 4 950 5 950 1 000

Finansiella kostnader -425 -372 53 -1 700 -1 700 0

Pensionskostnad -13 687 -14 086 -399 -54 770 -54 770 0

Pensionskostnad intern 8 588 8 245 -343 34 366 34 366 0

Kapitalkostnad intern 1 849 1 561 -288 7 400 6 950 -450

TOTALT 184 136 179 918 -4 218 735 039 740 839 5 800  

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning Finansiering: 
 
Utfall avvikelse:  -4 218 tkr    Prognos = 5 800 tkr 
Finansieringen redovisar ett utfall i perioden på -4 218 tkr. Det negativa utfallet beror främst på att budgeterade intäkten från ’Avsatta 
medel’ ej bokförs i utfallet.  
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Prognosen beräknas till 5 000 tkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag är beräknade utifrån senaste cirkuläret från SKR 20:8 
2020-02-13. 
Enligt detta cirkulär redovisas ett underskott mot budget med -1 658 tkr. Dock har Filipstads kommun skickat in en begäran om 
omräkning av LSS-utjämningen pga. justerade kostnadsberäkningar för 2019 vilket har genererat en förändrad intäkt för LSS med  
3 190 tkr vilken är medtagen i prognosen för 2020. Detta gör att förändringen jämfört med budget för skatteintäkter och generella 
statsbidrag uppgår till 1 534 tkr. 
 
Därutöver har riksdagen utlovat ’Extra Välfärdsmiljoner’ med 5 mdr + 2,5 mdr till kommuner och regioner. 70 % av dessa tillfaller 
kommunerna och ska för Filipstads del innebära en intäkt med 5 400 tkr. 
2020-04-01 meddelar regeringen och dess samarbetspartner att, pga. av den coronasituation som råder i landet tilldela kommunerna 
ytterligare 15 mdr vilket för Filipstads kommuns del skulle innebära en intäkt på 10 900 tkr. 
 
Prognosen för schablonintäkter och HVB-hem är oförändrade jämfört med budget och uppgår till 6 000 tkr resp. 2 690 tkr. 
  
Inom finansiella intäkter visar prognosen ett överskott med 1 000 tkr till följd av högre utdelning från Filipstads Värme AB.  
Prognosen visar också att internräntan kommer att understiga budget med -450 tkr till följd av en låg investeringstakt under slutet av 
2019 vilket påverkar 2020. 
Övriga konton inom finansieringen förväntas vara i balans med budget. 
 
 
 
Underskrift   Britt-Inger Gustafsson 
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FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
     
            
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
 
 
 

 2 mars 2020   6 
 
 

       Au § 24                              Dnr  2020/55 
 
Remiss- Medlemsavgift Intresseföreningen Bergslaget 2021 
 
I remiss 14 februari 2020 meddelar ordförande för Intresseföreningen 
Bergslaget att styrelsen vill inför årsmötet 2020 undersöka 
förutsättningarna att justera årsavgiften för år 2021 enligt upprättat 
förslag samt att en årlig justering sker enligt konsumentprisindex från och 
med år 2022.  
 
Mot bakgrund av detta vill styrelsen att medlemmarna bereds möjlighet 
att lämna synpunkter på förslaget inför årsmötet.  
 
Den årliga medlemsavgiften för medlemskap i Intresseföreningen 
Bergslaget har varit oförändrad sedan föreningen bildades 1995. Den 
enda justeringen av medlemsavgiften som tidigare beslutats av årsmötet 
är det maximala takbelopp som infördes år 2005. 
 
Den föreslagna avgiftshöjningen skulle medföra att föreningens totala 
intäkter av medlemsavgifter uppgår till ca 1,5 Mkr.  
 
Detta skulle innebära att ca 1,5 årsarbetskrafter av föreningens 
basverksamhet kan finansieras genom intäkterna av medlemsavgifterna. 
Resterande del av verksamheten bedöms kunna finansieras genom en 
viss reducering av eget kapital och extern projektfinansiering.  
 
För exempelvis en kommun med 20 000 invånare innebär justeringen av 
medlemsavgiften att den totala årsavgiften höjs från 30 000 kronor till 40 
000 kr.  
 
I syfte att medlemsavgiften framöver ska följa den generella kostnads- 
och prisutvecklingen i samhället föreslås även en årlig justering i enlighet 
med konsumentprisindex sker från och med år 2022. 
 
Föreningen emotser svar senast 30 april 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att   utan eget förslag överlämna frågan till kommunstyrelsen 
_______ 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 







         Årsmöte 2020-05-25 
   

 
  
   

Medlemsavgift för medlemskap i Intresseföreningen Bergslaget 2021 
 
Förslag: 
Styrelsen föreslår årsmötet 2020 att årsavgiften för 2021 ska utgå enligt följande: 
 
Fast del: 
- kommuner: 10 000 kronor/kommun 
- regioner: 10 000 kronor/medlemskommun i respektive län, dock högst 50 000 kronor  
 
Rörlig del: 
- kommuner: 1,50 kronor per invånare, dock högst 100 000 kronor 
- regioner: 1,50 kronor per invånare i medlemskommuner i respektive län, dock högst 
110 000 kronor 
 
Den sammantagna avgiften får dock högst uppgå till 160 000 kronor per år. 
 
 
Styrelsen föreslår även en uppräkning enligt konsumentprisindex från och med år 2022. 
 
 
 
Förslag  
 

- Årsmötet fastställer årsavgiften för 2021 enligt ovanstående förslag.  
- Årsmötet beslutar att årsavgiften uppräknas enligt konsumentprisindex från och med 

år 2022. 
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Om Intresseföreningen Bergslaget  
Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening som arbetar för samverkan mellan 
kommuner och regioner i det geografiska området Bergslagen. Föreningen har medlemmar i de 
fem länen Dalarna, Västmanland, Örebro, Värmland och Gävleborg. Föreningen fungerar som 
en aktiv plattform för samarbete vilket ger möjlighet att med en gemensam röst kunna 
kraftsamla och bidra till en positiv utveckling av Bergslagen. En stark, attraktiv och 
konkurrenskraftig Bergslagsregion skapar förutsättningar för en långsiktig hållbar tillväxt. 
 
Medlemmar  
 
Gävleborg  
Region Gävleborg  
Hofors kommun 
Sandvikens kommun 
 
Dalarna 
Region Dalarna 
Avesta kommun 
Borlänge kommun 
Falu kommun 
Hedemora kommun 
Ludvika kommun 
Malung - Sälens kommun 
Smedjebackens kommun 
Säters kommun 
 
Örebro  
Region Örebro län 
Degerfors kommun 
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
Nora kommun 
 
Västmanland  
Region Västmanland 
Fagersta kommun 
Hallstahammars kommun 
Norbergs kommun 
Sala kommun 
Skinnskattebergs kommun 
Surahammars kommun 
 
Värmland  
Region Värmland 
Filipstads kommun 
Kristinehamns kommun 
Storfors kommun 
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Mål och strategi  
Föreningens mål är att bidra till att göra Bergslagen till ett attraktivt område för näringsliv, 
organisationer, invånare och besökare. Detta gör vi genom att:  

- Bidra till en positiv utveckling av Bergslagen genom att arbeta med gränsöverskridande 
samverkan mellan och över kommun, region- och programområden. 

- Initiera, driva och aktivt medverka i och/eller samordna utvecklingsprojekt som är 
gemensamma för alla eller för flertalet av medlemmarna. 

- Driva informationsfrågor och påverkansarbete för området genom att företräda 
medlemmarna i remiss-och påverkanssammanhang.  

- Samordna mötesplatser och nätverk för förtroendevalda och tjänstepersoner för 
erfarenhets-och kunskapsutbyte. 

- Stimulera till internationellt samarbete och då framförallt de möjligheter EU-
medlemskapet innebär genom att delta aktivt i arbetet kring sammanhållningspolitiken. 

- Arbeta för en hållbar utveckling i Bergslagen ur samtliga dimensioner (ekologisk, social 
och ekonomisk). 
 
 

 
Arbetsformer 
Föreningen agerar och samverkar med förtroendevalda och tjänstepersoner verksamma inom 
det ”politiska skiktet” och den offentliga sektorn. Föreningens primära målgrupper är våra 
medlemmar; regioner och kommuner  i Bergslagens fem län. Föreningen samverkar även med 
andra organisationer eller motsvarande i frågor där vi har gemensamma intressen.  
 
Föreningen arbetar kontinuerligt med att utveckla samverkan i form av projekt, nätverk, 
konferenser, seminarier och workshops. Vi arbetar med påverkan gentemot regering, riksdag 
och EU-parlament i form av t.ex. lobbyaktiviteter och remissvar.  
 
För att genomföra planerade insatser krävs samverkan med flera aktörer avseende såväl 
ekonomiska som personella resurser. Under 2020 läggs särskild vikt vid att utveckla samverkan 
med de organisationer som har det regionala utvecklingsansvaret (RUA) samt inom 
fokusområdet med aktörer som verkar för att stärka industrin i Bergslagen. 
 
 
 
Ekonomiska resurser 2020 
Föreningens medlemsavgifter uppgår till ca 1,1 Mkr. Projektet Bruk 2.0 finansieras 2020-2021 
genom projektmedel från länsstyrelserna i Dalarna, Örebro och Västmanland samt Region 
Dalarna. För projektet Bergslagsakademin pågår processen att ansöka om extern finansiering för 
2020-2021. Medlemsavgiften täcker endast en del av basverksamheten vilket medför att varje 
aktivitet behöver externfinansieras specifikt. 
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Verksamhetsområden 
 
 
Infrastruktur- och transporter 
Vi verkar för att Bergslagen ska vara en funktionell region med en god infrastruktur samt 
effektiva transportsystem för personer och gods som skapar förutsättningar för hållbar tillväxt 
och regionförstoring. Insatserna syftar till att skapa ökad tillgänglighet såväl inom Bergslagen 
som till och från området. Aktiviteterna inriktas på att främja person- och godstransporter på de 
genom Bergslagen gränsöverskridande järnvägs- och vägstråken. 
 
Aktiviteter  
 

§ Bevaka och följa upp Bergslagens behov avseende fysisk infrastruktur och 
gränsöverskridande transporter. 

§ Samordna mötesforum med aktörer i Bergslagen för att tillsammans lyfta fram behovet 
av modern och effektiv infrastruktur samt hållbara och konkurrenskraftiga 
transportsystem för näringsliv, invånare och besökare. 

§ Undersöka möjligheterna att utveckla samverkan med aktörer som arbetar för 
infrastruktur som är strategisk för Bergslagen. 
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Gruv- och stålindustri 
Vi bevakar och stödjer utvecklingen av gruv-och stålindustrin, och arbetar med att sprida 
kunskap till medlemmarna kring den framtida och moderna näringens behov, möjligheter och 
begränsningar i syfte att bidra till att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt ur samtliga perspektiv. 
Vi fokuserar på de utmaningar som identifierats för svensk industri som exempelvis; att ta vara 
på digitaliseringens möjligheter, att öka tillgången på kvalificerad kompetens och att främja en 
hållbar produktion. 
 
Aktiviteter  
 

§ Följa utvecklingen inom gruv- och stålindustrin. 
§ Undersöka möjligheten att i samverkan med aktörer som arbetar för utveckling av en 

långsiktigt hållbar industri i Bergslagen öka och sprida kunskap till medlemmarna. 
§ Gränsöverskridande och strategiskt kommunicera Bergslagens industri för att öka såväl 

industrins som regionens attraktionskraft (se Bergslagsakademin). 
 

 
 
EU:s sammanhållningspolitik  
Det internationella perspektivet och EU:s sammanhållningspolitik är strategiska  
utvecklingsfrågor för Bergslagen. Det är därför viktigt att vi bidrar till kunskapshöjande 
aktiviteter i syfte att våra medlemmar ska ha möjlighet att ta tillvara det mervärde som EU-
medlemskapet erbjuder samt möjlighet att påverka EU:s regionalpolitik. 
 
Aktiviteter 
 

§ I samverkan med Central Sweden och regionerna i Bergslagen genomföra 
kunskapshöjande aktiviteter, som exempelvis Europaforum, för att sprida kunskap hos 
medlemmarna om aktuellt och relevant tema.  
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Projekt 
Bergslaget arbetar bland annat med att identifiera projektmöjligheter och att hitta 
samarbetspartners för medlemmarna. Föreningen är också projektägare och ansvarar för 
genomförandet av två gränsöverskridande projekt, för att utveckla Bergslagen. 
 
Bergslagsakademin 
Bergslagsakademin är en kreativ arena och experimentell verkstad för strategiska framtidsfrågor 
i Bergslagen. Akademin är initierad av ett antal medlemskommuner i  
Intresseföreningen Bergslaget med syfte att bidra till hållbar attraktivitet, tillväxt och 
samhällsutveckling i Bergslagen. I projektet testar vi olika arbetssätt genom erfarenhetsutbyte, 
diskussion och kunskapshöjande möten i kombination med aktiv samverkan mellan näringsliv, 
lärosäten och offentlig verksamhet. Utgångspunkten i Bergslagsakademins arbete är FN:s 
Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål. Aktuella teman utifrån deltagande kommunernas behov, 
beslutas i Bergslagsakademins arbetsgrupp.  
 
Exempel på aktiviteter: 
 

§ Arbeta för en långsiktig hållbar tillväxt i Bergslagen utifrån Agenda 2030. 
 

§  Stimulera, samordna och genomföra aktiviteter tillsammans med medlemmarna som 
bidrar till att stärka bilden av Bergslagen och för att skapa ökad attraktivitet. 
 

§ Att utifrån temat ”Stärka industrins och Bergslagens attraktionskraft” arbeta 
målmedvetet och strategiskt med att modernisera bilden av Bergslagens industri. 
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Bruk 2.0 – hållbar platsutveckling  
I projektet Bruk 2.0 arbetar vi med att utveckla industrihistoriska natur-och kulturmiljöer i 
Bergslagen till attraktiva besöksmål. Följande platser ingår i projektet: 

Dalarna - Husbyringen, Silverringen och Bergsmanslandskapet i Falu Världsarv. 

Örebro: Frövifors Pappersbruksmuseum, Uskenbygden och Björskogsnäs. 

Västmanland: Strömsholms Kanal. 

Projektets målsättning är en platsutveckling som både bidrar till en ökad samhällsnytta och som 
skapar affärsmöjligheter för platserna att utvecklas hållbart – ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt. Projektet vill bidra till att skapa platser där människor vill vistas på och vara i, och som 
genom sina unika kultur- och naturvärden erbjuder attraktiva upplevelser, aktiviteter och olika 
former av rekreation och där historien ständigt finns närvarande hos besökaren. Att 
platsutveckla hållbart innebär att se möjligheter i form av nya produkter, tjänster och 
transporter och i det fysiska tillgängliggörandet av platserna ta hänsyn till klimatpåverkan, 
samhällsförändringar och de ekonomiska förutsättningar.  
 
Projektet Bruk 2.0 drivs av Intresseföreningen Bergslaget med finansiering från länsstyrelserna i 
Örebro, Västmanland och Dalarna samt Region Dalarna. I projektet samverkar vi med Visit 
Dalarna, Destination Bergslagen, Strömsholms Kanal AB och kommunerna. 
 
 
Exempel på aktiviteter: 
 

§ Att utveckla de utvalda miljöerna till kvalitativa, attraktiva och hållbara besöksmål för att 
locka fler besökare till området. 

§ Samordna gränsöverskridande nätverk mellan de utvalda platserna i de medverkande 
länen i Bergslagen genom att exempelvis arrangera kunskapdagar för att sprida lärande 
och erfarenheter.  

§ Utifrån regionala- och lokala utvecklingsbehov genomföra aktiviteter inom hållbar 
platsutveckling vid de utvalda natur- och kulturmiljöerna i samverkan med exempelvis 
entreprenörer, kommunen, turistorganisationer, regionen och länsstyrelsen.   

§ Genomföra kunskapsaktiviteter, rådgivning och stöd för företag och turismaktörer vid 
och kring de utalda miljöerna inom exempelvis affärs-, koncept och produktutveckling. 

§ Genom kvalificerad affärsutveckling och utvecklad samverkan i olika nätverk stärka 
besöksnäringens konkurrenskraft. 

§ Genomföra regional stödprocess utifrån de olika aktörernas behov med exempelvis 
regionala workshopar och seminarier för lärande, nätverkande samt kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte. 

§ Sprida och kommunicera effekter och resultat från projektet till alla medlemmar i 
föreningen samt till externa aktörer och organisationer. 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

9 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fokusområde 2020 - Bergslagens stålindustri 
 

Bergslagen är en region med många världsledande, innovativa och kunskapsintensiva industriföretag 
som kan erbjuda kvalificerade tjänster och utvecklingsmöjligheter i en global miljö. I syfte att 

uppmärksamma och kommunicera  Bergslagen som en attraktiv region med framgångsrik industri 
kommer vi att under år 2020 arbeta med fokusområdet Bergslagens stålindustri. I fokusområdet 

kommer vi att lyfta fram industrins betydelse för regionen och Sverige samt uppmärksamma bilden 
av den kunskapsintensiva, innovativa och konkurrenskraftiga industrin. Vi kommer också att lyfta 

fram industrins behov av väl fungerande infrastruktur och kvalificerad kompetens. 
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Medlemskontakter 
I syfte att verka för och ta tillvara medlemmarnas intressen och utvecklingsbehov fortlöpande 
föra dialog med medlemmar (och potentiella medlemmar) kring föreningens uppdrag och 
verksamhetsinriktning. 
 
Exempel på aktiviteter:  
 

§ Öka medlemsnyttan genom att utveckla kommunikationen med medlemmarna (se bilagd 
kommunikationsplan). 

§ Stärka kontakten med de medlemmar som i respektive län har det regionala 
utvecklingsansvaret (RUA). 

§ Besöka politiska ledningar hos medlemmar, med prioriteringar av de medlemmar som 
har nyvalda politiska ledningar. 

§ Etablera kontakt med potentiella medlemmar med målet att föreningen ska få minst en 
ny medlem under året.  

§ Erbjuda medlemmar att nominera ledamöter till styrelse, valberedning och revision för 
att kunna påverka föreningens verksamhet och inriktning. 

§ Genomföra ett årsmöte samt fem styrelsemöten lokaliserade hos medlemmar. 
§ Genomföra tre möten i tjänstepersonsgruppen för att få inspel till föreningens 

verksamhet, lyssna in medlemmarnas behov samt för att kunna få en uppdatering om 
det som är aktuellt hos medlemmarna.  

§ Ge ut fyra nummer av föreningens nyhetsbrev. 
 

 
Övriga möjliga aktiviteter 
Övriga aktiviteter kan genomföras under förutsättning att externa resurser tillförs och att 
behovet av gränsöverskridande samverkan uttalas av flertalet av medlemmarna.  
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  Ks §                                               Dnr 2020/72        
                                                                           
Svar på revisionsrapport – Samverkan kring psykisk ohälsa 
bland äldre 
 
Filipstads kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i 
Region Värmland och kommunrevisorerna i de värmländska 
kommunerna genomfört en gemensam granskning avseende 
samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre.  
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region Värmland 
och kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets- och 
samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att 
tillgodose behov av vård och omsorg för äldre med psykisk ohälsa. 
 
Rapporten innehåller 6 rekommendationer till Filipstads kommun hur 
arbetet kring denna målgrupp kan förbättras. 
Revisonen emotser svar från kommunstyrelsen och socialnämnden 
senast 30 april 2020. 
 
Socialnämnden har vid sammanträdet 15 april 2020, § 30 behandlat 
ärendet och beslutat godkänna upprättad tjänsteskrivelse daterad 
2020-03-30 som svar till revisionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



 

 
 

 
 
Socialförvaltningen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
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Yttrande till revisorerna gällande PwC:s granskning av 
samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre 
 
Förslag till beslut 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden  
att     godkänna tjänsteskrivelsen som svar till kommunrevisionen 
 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Värmland samt 
revisorerna i de värmländska kommunerna genomfört en granskning av 
samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om Region Värmland och kommunerna har inrättat ändamålsenliga 
arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att 
tillgodose behov av vård och omsorg för äldre med psykisk ohälsa. Rapporten 
innehåller 6 st. rekommendationer till Filipstads kommun hur arbetet kring denna 
målgrupp kan förbättras. 
 
Socialförvaltningen lämnar svar efter varje rekommendation. 

 
Ärendet 
 
Filipstads kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region 
Värmland och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Hagfors, 
Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, 
Torsby och Årjäng genomfört en gemensam granskning avseende samverkan 
kring psykisk ohälsa bland äldre. En styrgrupp bestående av revisorer från de 
ingående parterna har varit sammanhållande för projektet. PwC har på uppdrag av 
revisorerna genomfört granskningen. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region Värmland och 
kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt 
rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose behov av vård och omsorg 
för äldre med psykisk ohälsa. 
Socialförvaltningen har analyserat rapporten och föreslår följande svar på de 
rekommendationer som revisionsbolaget ger: 
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Nämndens svar 
För utveckling av samverkan när det gäller äldre med psykisk ohälsa vill PwC 
lämna följande rekommendationer. 
Vi rekommenderar socialnämnden att: 

1. Se över aktualitet och innehåll i överenskommelser och avtal som rör 
samverkan för äldre med psykisk ohälsa. 
 
Arbetsgrupperna inom ramen för Nya Perspektiv bör få uppdraget, via 
beredningsgruppen, att se över gemensamma överenskommelser med 
regionen. Överenskommelsen mellan Filipstads kommun och Filipstads 
vårdcentral revideras inom kort. I samband med detta kommer samverkan 
för äldre med psykisk ohälsa att ses över. 
 

2. Säkerställa att avtal och överenskommelser är lättillgängliga för alla 
aktörer. 
 
Samtliga överenskommelser inom detta område finns publicerade i 
socialförvaltningens kvalitets- och ledningssystem. Systemet är 
tillgängligt för all personal inom socialförvaltningen. 
 

3. Genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta 
fram konkreta handlingsplaner utifrån analysens resultat. 
 
Socialförvaltningen ser också fördelar av att genomföra en 
målgruppsanalys för få fram konkreta handlingsplaner. Förvaltningen har 
dock inte de resurser som krävs för att genomföra en sådan analys i 
kommunen. Förvaltningen bedriver omvärldsspaning i andra kommuner 
som genomför/har genomfört en målgruppsanalys, för att ta del av 
resultatet och hämta in kunskapen till Filipstad. 
 
Socialförvaltningen avser att revidera frågorna i den 
kvalitetsundersökning som genomförs vartannat år, förslagsvis fokuseras 
några frågor kring området psykisk ohälsa för äldre. 
 
 

4. Utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande 
insatser. Sätt mål och följ upp det förbyggande arbetet. 
Se förvaltningens svar gällande att utföra målgruppsanalys.  
 

5. Utveckla användningen av SIP, samordnad individuell plan, som verktyg 
för att samordna och planera insatser riktade mot äldre med psykisk 
ohälsa. 
 
Inom ramen för Nya Perspektiv har regionen och kommunerna, med hjälp 
av statliga stimulansmedel, anställt två medarbetare för att vara 
organisationerna behjälpliga att växla upp arbetet med SIP vid psykisk 
ohälsa. Socialförvaltningen ser mycket positivt på detta initiativ. 
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6. Förbättra uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa, 

koppla detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål för målgruppen 
äldre med psykisk ohälsa. 
 
Socialförvaltningen anser att planering och samordning kring den enskilde 
alltid ska ske via SIP, den ska sedan följas upp i samråd med brukaren. 
Förvaltningen konstaterar även att målgruppen kan vara svår att identifiera 
bland våra brukare, det kan vara belagt med skuld och skam att prata om 
och ta emot hjälp för sitt psykiska mående.  
 
Personal inom socialförvaltningen som möter brukare bör ta del av, och 
använda, det stöd i ämnet som finns hos Socialstyrelsen, i syfte att öka 
kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre. Noteras bör dock att det är trots 
allt enbart regionens personal som kan ställa diagnos och på så vis 
uppmärksamma kommunen på den psykiska ohälsan vid en SIP. 

 
Kommunen har beviljats stimulansmedel riktade till att, bland annat, motverka 
ensamhet hos äldre. Förvaltningen utreder för närvarande möjligheten att använda 
en del av stimulansmedlen till en utökning av den öppna verksamheten vid PH-
center. Filipstads äldre och funktiosnedsatta invånare skulle på så vis ges utökade 
möjligheter att träffa varandra under ordnade former. 

 

Beslutsunderlag 
 
PwC revisionsrapport (Filipstads kommun)  
PwC revisionsrapport (huvudrapport) 
Missiv, kommunrevisorerna 
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 § 30                                                 Dnr 2019/83        
                                                                           
Yttrande till revisorerna gällande PWC:s granskning av 
samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre    
  
I tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30 skriver förvaltningschef, 
verksamhetschefer samt medicinskt ansvarig sköterska (MAS) att 
PwC på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region 
Värmland samt revisorerna i de värmländska kommunerna 
genomfört en granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland 
äldre. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region 
Värmland och kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets- och 
samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att 
tillgodose behov av vård och omsorg för äldre med psykisk ohälsa. 
Rapporten innehåller 6 st. rekommendationer till Filipstads kommun 
hur arbetet kring denna målgrupp kan förbättras. 
I tjänsteskrivelsen 2020-03-30 lämnar Socialförvaltningen svar efter 
varje rekommendation. 
Socialnämnden föreslås besluta 
att  godkänna tjänsteskrivelsen som svar till kommunrevisionen 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna tjänsteskrivelsen som svar till kommunrevisionen 
 
________ 
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För yttrande: Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

För kännedom: Kommunfullmäktige 

 

Bilagor: 

1) Sammanfattning av PvC revisionsrapport (Filipstads kommun), avsedd till KF 

2) PvC revisionsrapport (Filipstads kommun) 

3) PvC revisionsrapport (huvudrapport) 

 

Samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre 

Filipstads kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och 

kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, 

Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam 

granskning avseende samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre. En styrgrupp bestående av 

revisorer från de ingående parterna har varit sammanhållande för projektet. PwC har på 

uppdrag av revisorerna genomfört granskningen.. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region Värmland och kommunerna har 

inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för 

informationsöverföring, i syfte att tillgodose behov av vård och omsorg för äldre med psykisk 

ohälsa.  

Granskningen har avgränsats till att gälla vård och omsorg avseende äldre med psykisk ohälsa 

och omfattat verksamhet i regionen samt de i granskningen ingående kommunerna. I 

granskningen har även ingått huvudmännens förebyggande arbete liksom gränssnittet mellan 

primär- och specialistvård inom regionen.  

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer med inblandade aktörer, 

journalgranskning samt en avslutande workshop med representanter för kommunerna och 

regionen.  

I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser: 

Grundat på iakttagelser och bedömningar utifrån de formulerade revisionsfrågorna är vår 

samlade bedömning att arbets- och samverkansformer och rutiner för informationsöverföring 

inte är helt ändamålsenliga när det gäller gruppen äldre med psykisk ohälsa.  



Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser kommunstyrelsens och 

socialnämndens svar, med redogörelse av vilka åtgärder styrelsen och socialnämnden avser att 

vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten, senast den 30 april 2020. 

 

På uppdrag av kommunens revisorer 

 

 

 

Ottfried Eickenrodt   Monica Iversen 

Ordförande revisionen   Vice ordförande revisionen 
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Sammanfattning, revisionell be-
dömning och rekommendationer 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Värmland samt revisorerna i de 

värmländska kommunerna genomfört en granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland 

äldre. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region Värmland och kommunerna har 

inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i 

syfte att tillgodose behov av vård och omsorg för äldre med psykisk ohälsa.  

Utgångspunkten för granskningen har varit huvudmännens respektive uppdrag och ansvar samt 

styrning, uppföljning och kontroll. Granskningen har också beaktat samverkan och samverkans-

former.     

Grundat på iakttagelser och bedömningar utifrån de formulerade revisionsfrågorna är vår samlade 

bedömning att arbets- och samverkansformer och rutiner för informationsöverföring inte är 

helt ändamålsenliga för målgruppen äldre med psykisk ohälsa. Iakttagelserna vid respektive re-

visionsfråga framkommer i sin helhet av rapporten och belyses översiktligt nedan.  

Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner? 
Klargör avtalen huvudmännens ansvar? 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.  

Vår samlade bedömning och svaret på revisionsfrågan om avtal och överenskommelser klargör 

huvudmännens ansvar är att så i huvudsak är fallet och revisionsfrågan kan därmed anses vara 

uppfylld. Ansvar och aktiviteter för målgruppen äldre med psykisk ohälsa uttrycks dock inte speci-

fikt utan ingår i de övergripande överenskommelserna. Vår bedömning är vidare att en översyn 

generellt behöver ske av överenskommelsernas aktualitet och tillgänglighet.  

Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive verk-
samheter? Vilka instanser har beslutat om dokumenten?  
Finns någon form av gemensam styrning av samverkan kring målgruppen äldre med psy-
kisk ohälsa? 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

Arbetet inom ramen för ”Nya Perspektiv” har under året formats enligt den nya styrningen men har 

ännu inte hittat sin form. Vidare kan vi konstatera att målgruppen nämns mycket sparsamt i de 

styrdokument vi granskat, såväl på regionnivå som på kommunnivå. 

Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och 
vad som framgår av beslutade styrdokument? 

Vi bedömer att arbetet som bedrivs i verksamheterna delvis överensstämmer med vad som avta-

lats och vad som framgår av beslutade styrdokument. Under granskningen har vi funnit att kom-

munen har utmaningar i att möta målgruppen äldre med psykisk ohälsa, samordnade insatser som 

riktas specifikt mot målgruppen äldre med psykisk ohälsa finner vi inte. De intervjuade berättar att 

Filipstad kommun arbetar med samordnade individuella planer (SIP) men att de sällan initieras av 

orsaken psykisk ohälsa. 

Hur arbetar regionen och kommunerna förebyggande? 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.  
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Vår bedömning beträffande det förebyggande arbetet är att vi kan se exempel på bra insatser. Vi 

är dock osäkra på vilka effekter som uppnås. För att kunna bedöma detta tror vi att det är nödvän-

digt att utgå från en målgruppsanalys, 

Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 
samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 

Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld. 

Vår bedömning är att en utveckling bör komma till stånd beträffande uppföljning och resultatredo-

visning genom att överenskommelser, avtal och styrdokument ses över såväl vad avser aktualitet 

som innehåll. Av styrdokumenten bör tydliga målsättningar framgå avseende vad som ska åstad-

kommas och inte minst hur målen ska följas upp, analyseras och utvärderas. Med en ökad tydlig-

het i styrningen skapas än bättre förutsättningar för att de aktiviteter som genomförs också leder till 

önskvärda förändringar och resultat avseende psykisk ohälsa bland äldre.  

Rekommendationer 

För utveckling av samverkan när det gäller äldre med psykisk ohälsa vill vi lämna följande 

rekommendationer. 

Vi rekommenderar socialnämnden att: 

➢ Se över aktualitet och innehåll i överenskommelser och avtal som rör samverkan för äldre 

med psykisk ohälsa. 

➢ Säkerställa att avtal och överenskommelser är lättillgängliga för alla aktörer. 

➢ Genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta fram konkreta 

handlingsplaner utifrån analysens resultat.  

➢ Utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande insatser. Sätt mål 

och följ upp det förbyggande arbetet  

➢ Utveckla användningen av SIP, samordnad individuell plan, som verktyg för att samordna 

och planera insatser riktade mot äldre med psykisk ohälsa.  

➢ Förbättra uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa, koppla detta på ett 

tydligt sätt till ambitioner och mål för målgruppen äldre med psykisk ohälsa.   
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

I dag lider cirka 20 procent av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Inom en snar framtid är 25 

procent av alla svenskar 65 år och äldre, vilket gör psykisk ohälsa till en av våra största folksjuk-

domar bland äldre. Det kommer att ställas högre krav på det psykiatriska stödet inom hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten till denna grupp. 

Vi ser att 12-15 procent av befolkningen över 65 år är drabbade av en depressionssjukdom, mot-

svarande för hela befolkningen är 4-10 procent. Det finns en förhöjd risk för suicid, framförallt bland 

män över 85 år. Äldre personer använder psykofarmaka i högre utsträckning än andra. Det finns 

effektiva metoder att behandla psykisk ohälsa hos äldre personer likväl som hos yngre. 

Enligt en undersökning av Socialstyrelsen (Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre, 2018) så 

är psykisk ohälsa ett samhällsproblem och ett problem för de enskilda som drabbas. Socialstyrel-

sen har lyft området psykisk ohälsa i en rad tidigare rapporter. I undersökningen framkommer det 

att psykisk ohälsa är vanligare hos äldre personer som är över 65 år än hos yngre personer som är 

mellan 18 och 64 år. Även redovisat per län är mönstret detsamma. Det finns även en högre före-

komst av psykisk ohälsa hos de personer som har insatser från äldreomsorg eller kommunal 

hälso- och sjukvård än hos äldre som inte har insatser från kommunen. Rapporten visar även att 

det är vanligare med suicid hos äldre kvinnor och män jämfört med gruppen yngre. Den grupp där 

suicidtalet är högt är bland män 80 år och äldre. Trots att suicidtalet är högre hos äldre än hos 

yngre skattar yngre den psykiska hälsan som sämre än gruppen äldre. 

Socialstyrelsen konstaterar vidare i sin rapport att en vårdplan kan vara en utgångspunkt för konti-

nuitet och samverkan och att resultat av markörbaserad journalgranskning inom psykiatrin visar att 

den vanligaste kvalitetsbristmarkören var avsaknad av vårdplan. 

Enligt undersökningen Liv och Hälsa 2017 var andelen självrapporterad diagnostiserad depression 

för åldersgruppen 70 år och äldre mellan 3 procent och 15 procent i kommunerna i Värmland, ge-

nomsnittet för länets kommuner var 9 procent och värdet för Filipstads kommun 8 procent. Andelen 

i åldersgruppen 70 år och äldre som uppgav att de dagligen eller flera gånger i veckan besväras av 

ensamhet varierade mellan 3 procent och 11 procent, i genomsnitt 7 procent och för Filipstads 

kommun 3 procent. Svarsunderlaget är dock litet varför felmarginalen är relativt stor mellan kom-

munerna. Svaren indikerar dock enligt vår uppfattning att det finns en skillnad mellan kommunerna 

i länet och att depression och ensamhet i åldersgruppen 70 år och äldre är relativt omfattande. 

Trots hög förekomst av psykisk ohälsa bland äldre personer visar studier av både hälso- och sjuk-

vård och äldreomsorg att gruppen inte får den vård och omsorg den behöver. Ett grundläggande 

skäl till detta är att både sjukvården och socialtjänsten har få verksamheter som specialiserat sig 

på psykiskt sjuka äldre och deras behov. 

Region Värmland ansvarar för den specialiserade hälso- och sjukvården avseende psykisk ohälsa 

som finns i regionen. Regionens 16 kommuner är de som ansvarar för det lokala arbetet inom 

äldreomsorg inklusive hemtjänst samt socialpsykiatri. 

1.2. Syfte och Revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om Region Värmland och kommunerna har inrättat ända-

målsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgo-

dose behov av vård och omsorg för äldre med psykisk ohälsa. Om granskningen påvisar brister 

ska också rekommendationer ges kring vilka åtgärder som behöver vidtas. 
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Granskningen ska ge svar på följande revisionsfrågor:  

• Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner? 

Klargör avtalen huvudmännens ansvar? 

• Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive verk-

samheter? Vilka instanser har beslutat om dokumenten? 

• Finns någon form av gemensam styrning av samverkan kring målgruppen äldre med psy-

kisk ohälsa? 

• Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och 

vad som framgår av beslutade styrdokument? 

• Hur arbetar regionen och kommunerna förebyggande? 

• Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 

samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 

• Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll vara till-

räcklig för att säkerställa  

o ändamålsenlig samverkan inom och mellan huvudmännen? 

o informationsöverföring och arbetsformer inom vårdkedjan? 

1.3. Revisionskriterier 

Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier: 

• Socialtjänstlagen 
• Kommunallagen 
• Hälso- och Sjukvårdslagen  
• Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
• Lagrum för Samordnad Individuell Vårdplan (SIP)1 
• Styrdokument från Region Värmland och kommunerna i länet 

1.4. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till att gälla vård och omsorg avseende äldre med psykisk ohälsa och 

omfattar verksamhet i regionen samt de i granskningen ingående kommunerna. I granskningen 

ingår även huvudmännens förebyggande arbete liksom gränssnittet mellan primär- och specialist-

vård inom regionen. Granskningsobjekt i denna rapport är socialnämnden i Filipstads kommun. 

1.5. Metod 

Samgranskningen bestod av ett flertal aktiviteter beskrivna i mer detalj nedan.  

Inledning  

Granskningen påbörjades med ett uppstartsmöte med revisionskontoret. Innan mötet hade 

samtliga kommuner i regionen valt att ingå i granskningen. Under mötet fastställdes metodval, 

tidplan, avgränsningar och kontakter inom regionen och kommunerna.  

Dokumentgranskning  

Styrande och vägledande dokument avseende samverkan mellan region och kommun gicks 

igenom liksom verksamhetsplaner, årsberätteslser och regionens analys- och handlingsplan för 

2016 – 2020.  

                                                      
1 SoL kap 2 § 7, HSL kap.16 § 4 
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Intervjuer  

Inom ramen för granskningen intervjuades tre peroner med rollerna:  

• Verksamhetschef Hälso- och sjukvård 

• Verksamhetschef Bistånd- och funktionsstöd 

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 

Journal/Aktgranskning  

Inom ramen för granskningen skulle granskning av ett antal slumpmässigt utvalda SIP (samordnad 

individuell plan) genomföras. Med ledning av angivna kriterier har 5 granskningar av samordnade 

induviduella planer (SIP) kunnat genomföras. Dessa granskades i enlighet med Sveriges 

Kommuner och Regioners riktlinjer. 

Workshop 

En workshop tillsammans med nyckelpersoner från de respektive kommunerna och regionen har 

genomförts. Under workshopen diskuterades de preliminära slutsatserna som framkommit från 

dokumentgenomgång och intervjuer. Workshopen samlade deltagare från åtta kommuner. Från 

regionen deltog en representant från öppenvårdspsykiatrin och en från primärvården.   

Rapport och Avrapportering  

Som resultat av denna samverkande granskning har en sammanfattade rapport till regionen 

framställts. Dessutom har alla de 16 kommunerna erhållit en rapport med deras inviduella resultat 

presenterade. Rapporterna innehåller sammanställningar innehållande iakttagelser, slutsatser, 

bedömning och, i förekommande fall, rekommendationer till förbättring. En avrapportering för den 

samlade revisionsgruppen har också genomförts.  

Kvalitetssäkring 

Samtliga intervjuade har erhållit ett utkast till rapport med möjlighet att lämna synpunkter på såväl 

sakinnehåll som bedömningar och slutsatser. Kvalitetssäkring har även skett internt inom PwC 

genom teamets utsedda kvalitetssäkrare samt genom den specialist, tillika läkare, som knutits till 

teamet. Denne medverkade även bland annat vid fastställande av metod och upprättande av inter-

vjuguider.  

PwC:s kvalitetssäkrare är certifierad kommunal revisor. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och 

berörda kommuner?  Klargör avtalen huvudmännens ansvar? 

2.1.1. Iakttagelser  

Genom intervjuer och dokumentgranskning framgår att särskilda samverkansavtal mellan regionen 

och Filipstad kommun avseende äldre med psykisk ohälsa finns inte. Däremot finns ett flertal avtal 

av generell art där psykisk ohälsa bland äldre ingår vilka redovisas nedan. 

Exempelvis finns en överenskommelse mellan Region Värmland och kommunerna i Värmland om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen gäller från 2019-01-

01 och tills vidare. Det framgår att målgruppen är individer som efter utskrivning från den slutna 

vården är i behov av insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvår-

den och den landstingsfinansierade öppna vården. Syftet med överenskommelsen anges som att 

genom samarbete med individen åstadkomma en god och säker vård på rätt vårdnivå där över-

gångar mellan vårdformer sker med god kvalitet”. Parternas ansvar regleras och det framhålls att 

det är parternas gemensamma ansvar att tillräckliga resurser ges så att utskrivning från sluten vård 

sker på ett för individen tryggt och säkert sätt.  

Vidare finns en överenskommelse för samverkan mellan Filipstads kommun och vårdcentralen 

Filipstad. Överenskommelsen omfattar gemensamt arbete och ansvar för de patienter som tillhör 

kommunens hemsjukvård inom både särskilt och ordinärt boende. Enligt de intervjuade är detta 

avtal väl känt och beskriver vad som kan förväntas från kommunens verksamhet och medarbetare 

samt vad som förväntas från respektive vårdcentral. Överenskommelsen är giltig till och med 2019-

12-31. Intervjupersonerna berättar att alla kommuner i Region Värmland har egna samverkansav-

tal med primärvården vilket är något de fått kritik för tidigare. 

Under intervjun framkommer att gränsdragningsproblematik mellan region och kommun förekom-

mer. Samtidigt visar intervjuer att avtalet för lagen om utskrivningsklara har bidragit till ökad sam-

verkan med regionen och bättre samarbete har uppstått.  

De intervjuade från Filipstads kommun uppger att de inte saknar avtal men de lyfter att de saknar 

stöd avseende den psykiatriska kompetensen från regionen. Avsaknad av stöd medför att kommu-

nens medarbetare kan känna sig ensamma i arbetet med brukare med psykisk ohälsa. Denna 

avsaknad har lett till att kommunen nu försöker skapa ett forum avseende psykisk ohälsa vilket 

identifierades under en samverkanskonferens för chefer från alla regionens alla kommuner. I detta 

forum ska alla kommuner ha var sin representant, exempelvis socialchef. Representant från reg-

ionens psykiatri ska också medverka. De intervjuade har stor tilltro till att bra diskussioner och 

aktiviteter ska skapas i detta forum.  

2.1.2. Bedömning 

Vår samlade bedömning och svaret på revisionsfrågan om avtal och överenskommelser klargör 

huvudmännens ansvar är att så i huvudsak är fallet och revisionsfrågan kan därmed anses vara 

uppfylld.  

Ansvar och aktiviteter för målgruppen äldre med psykisk ohälsa uttrycks dock inte specifikt utan 

ingår i de övergripande överenskommelserna. Mot bakgrund av det ökande antalet äldre i landet 

och den omfattande andelen av dessa som enligt flera mätningar och undersökningar lider av psy-

kisk ohälsa anser vi att det finns goda skäl för såväl regionen som kommunerna att i pågående och 

kommande översyner av avtal och överenskommelser på ett tydligt sätt fokusera på målgruppen.  
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Vår bedömning är vidare att en översyn generellt behöver ske av överenskommelsernas aktualitet 

och tillgänglighet. Grundläggande förutsättningar för att dokumenten ska vara styrande är att 

dessa är relevanta, aktuella, kända, tillgängliga och tillämpade. 

 

2.2. Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till 

sina respektive verksamheter? Vilka instanser har beslutat om doku-

menten?  

Finns någon form av gemensam styrning av samverkan kring mål-

gruppen äldre med psykisk ohälsa? 

2.2.1. Iakttagelser 

Avseende vem som bär ansvar för äldre med psykisk ohälsa så är detta, enligt intervjupersonerna, 

inte helt tydligt på övergripande nivå och orsaken till detta är att Filipstads kommun inte arbetar 

med denna målgrupp specifikt. Men ambitionen finns att arbeta med detta i samverkan och då vara 

fler som bär på ansvaret. Enligt intervjupersonerna är Filipstad en liten kommun med korta vägar 

till kommunikation och de menar att det i det är tydligt i dagliga arbetet vilket ansvar man har, men 

på en övergripande nivå finns ingen övergripande funktion för målgruppen. Intervjupersoner tycker 

också att ansvar och uppdrag kan bli tydligare från regionens sida, de har upplevt att vid problema-

tiska situationer saknar de stöd från regionen. 

Det som idag finns är arbetsgrupper för lagen om utskrivningsklara. På den operativa nivån finns 

samverkan mellan vårdcentral och biståndsbedömare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysio-

terapeuter vilka träffas en gång per vecka. Vidare samverkar kommunen med regionen avseende 

närsjukvårdsplatser i Kristinehamn och denna gruppering diskuterar mångsökande patienter där 

psykisk ohälsa kan ingå. 

Vidare lyfter intervjupersoner att det saknas en övergripande styrning mellan region och kommuner 

avseende psykisk ohälsa bland äldre men menar att arbete kring detta är påbörjat via Nya Per-

spektiv.  

Sedan år 2007 har kommunerna i Värmland tillsammans med tidigare Landstinget i Värmland och 

nu Region Värmland arbetat med dialogforum och utvecklingsarbeten kring gemensamma områ-

den och utmaningar. Detta har gjorts inom ramen för ”Nya Perspektiv” som tidigare drevs som ett 

uppdrag inom tidigare ”Region Värmland” och som fortsatt efter regionbildningen. Nya perspektiv 

beskrivs som ”samverkan och samordning på högsta nivå mellan 16 kommuner och regionen, ett 

forum för dialog med befolkningsperspektiv mellan förtroendevalda och tjänstemannaledning.”  

Av det politiska inriktningsdokumntet (daterat 24 april 2019) framgår att de tidigare fyra områdena 

Barns hälsa och uppväxtvillkor, Riskbruk och riskbeteende, Psykisk hälsa och Äldres hälsa har 

ersatts. Arbetet inom ramen för Nya Perspektiv utgår från och med år 2019 i stället från ett livscy-

kelperspektiv; Barnalivet, Ungdomslivet, Vuxenlivet och Äldrelivet. Samtliga områden - som kallas 

utmaningar - har i uppdrag att fokusera på goda levnadsvillkor och psykisk hälsa.  

Det framgår vidare att Nya Perspektivs organisation utgörs av en politisk styrgrupp som leder ar-

betet och ansvarar för planering och genomförande av ett årligt seminarium där länets ledande 

förtroendevalda och chefer träffas för samtal kring inriktningen på det framtida utvecklingsarbetet. 

Styrgruppens uppdrag är vidare ”att följa de utvecklingsarbeten som sker i länet inom de olika ut-

maningarna”. Styrgruppen består av tre förtroendevalda från regionen och två förtroendevalda från 

länets kommuner. Därutöver finns en beredningsgrupp som hanterar samverkans- och gränssnitts-

frågor på en strategisk nivå mellan kommunerna och regionen, särskilt berörda verksamhetsområ-

den är barn- och utbildning, socialtjänst, vård och omsorg, hälso- och sjukvård inklusive tandvård. 
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Beredningsgruppens uppdrag är att koordinera, samordna och initiera samverkan i länet. Bered-

ningsgruppen består av representanter på tjänstepersonnivå från kommunerna och regionen. 

Beredningsgruppen utser arbetsgrupper för de fyra utmaningarna. Arbetsgrupperna består av re-

presentanter från kommunerna och regionen med två samordnare, en från kommun respektive 

region. Deltagarna i arbetsgrupperna arbetar utifrån ett mandat från sin linjeorganisation. Initiativ till 

utvecklingsarbeten i respektive arbetsgrupp ska beslutas av beredningsgruppen och resultat åter-

rapporteras dit. Arbetsgruppen för utmaningen Äldrelivet är tvärprofessionell och består av repre-

sentanter från kommunerna och regionen. Den gemensamma inriktningen för arbetsgruppen är att 

huvudmännen i samverkan ska skapa förutsättningar för en trygg, frisk ålderdom för äldre i Värm-

lands län samt ett värdigt slut. 

Inom varje utmaning (område) finns gemensamma och övergripande ambitioner formulerade i ge-

mensamma inriktningar och utifrån dessa finns övergripande gemensamma mål för god och jämlik 

hälsa för länets invånare. De gemensamma inriktningarna ska finnas under en längre tidsperiod 

och följas upp med ett antal indikatorer på läns- och kommunnivå. Redovisning sker i dokumentet 

Aktuellt perspektiv som sammanställs årligen. I Aktuellt perspektiv 2019 finns 24 indikatorer varav 

det för några finns en viss koppling till målgruppen äldre med psykisk ohälsa, dessa är:  

• Självmordsförsök, antal/1000. Mål att minska (data saknas dock, så indikatorn redovisas 

ej) 

• Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar, 65+ år. Mål 16 procent 2018 

• Olämpliga läkemedel, 75+ år. Mål 5 procent 2019 (data saknas dock, så indikatorn redovi-

sas ej). 

• Fallolyckor, 80+ år, antal/1000 invånare. Mål att minska 

• Vid förväntade dödsfall genomföra brytpunktssamtal. Mål 70 procent. 

• Demensutredning för de med demensdiagnos. Mål 90 procent (redovisas enbart på läns-

nivå) 

• Personer i livets slutskede skall erhålla validerad smärtskattning. Mål 70 procent. 

• Fysiskt aktiva minst 150min/vecka, 70+ år. Mål att procentandelen ska öka (data saknas 

dock, så indikatorn redovisas ej). 

Styrdokument 

Det finns en rutinbeskrivning för Region Värmland och dess kommuner avseende hantering av 

samordnad individuell vårdplan (SIP) och Cosmic Link. Rutinbeskrivningen redogör för syftet med 

SIP samt hur framtagandet samt uppföljning ska genomföras. Ansvaret för arbetsuppgifterna inom 

ramen för SIP är gemensamt.  

Vidare finns en lokal riktlinje avseende suicid. Syftet med riktlinjen är att för personalen tydliggöra 

deras ansvar, vem/vilka som ska kontaktas, när kontakt ska tas, samt vilka åtgärder som ska vid-

tas. Av dokumentgranskning framkommer att riktlinjen gällde fram till 2018-01-15 och reviderades 

2018-01-15 

En annan riktlinje som de intervjuade lyfter fram är Extra personalresurs till enskild brukare. Denna 

kan användas vid handledning då extra resurser krävs för brukare på särskilt boende med oro och 

ångest. Av dokumentgranskning framkommer att riktlinjen gällde fram till 2017-11-28 och revidera-

des 2017-11-28 

Filipstad har även ett kvalitet- och ledningssystem där rutiner och processer är beskrivna och finns 

tillgängliga för alla medarbetare som stöd i det dagliga arbetet. I dessa rutinbeskrivningar finns 

också nedskrivet vem som bär ansvar för vilka frågor.  
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2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

Vår bedömning är att det finns en gemensam styrning av samverkan som uttrycks i Nya Perspek-

tiv. Samverkansstrukturen mellan regionen och kommunerna i länet har funnits under många år. 

Under innevarande år har en omstöpning skett av organisationen som inneburit att nya grupper 

bildats utifrån ett livscykelperspektiv, vilket vi ser positivt på.  

Vår bedömning är dock att arbetet i dessa grupper inte kommit igång i den takt och med det inne-

håll som förväntats. För att få driv i samverkans- och utvecklingsarbetet tror vi att det krävs en 

ökad tydlighet från beredningsgrupperna i vad arbetsgrupperna ska åstadkomma och en efterfrå-

gan på uppföljning och resultat avseende detta.  

Under intervjuerna framkommer även att det finns en utmaning i att på ”hemmaplan” implementera 

de utvecklingsaktiviteter som överenskommits inom Nya Perspektiv. Enligt vår bedömning är det 

viktigt att det finns en tydlighet i mål för vad som ska åstadkommas och kopplat till detta en tydlig 

uppföljning och redovisning av uppnådda resultat. 

Vi kan vidare konstatera att målgruppen nämns mycket sparsamt i de övriga styrdokument vi 

granskat, såväl på regionnivå som på kommunnivå. I den mån äldre med psykisk ohälsa berörs så 

är det på ett övergripande plan och som en del av mer generella målsättningar och ambitioner som 

gäller alla invånare/brukare/patienter. 

 

2.3. Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med 

vad som avtalats och vad som framgår av beslutade styrdokument? 

2.3.1. Iakttagelser 

Intervjupersoner beskriver att kommunens medarbetare inom ramen för avtal och styrdokument 

arbetar med psykisk ohälsa bland äldre men att det har oftast har sin uppkomst i somatisk proble-

matik där den psykiska ohälsan finns med i sjukdomsbilden. Exempel är demens, inklusive anhö-

riga. Till äldrevården kommer brukare med somatiska sjukdomar men aldrig på grund av psykisk 

sjukdom. 

På en övergripande nivå är det ej helt tydligt vem som bär ansvar då kommunen inte arbetar sepa-

rat med gruppen äldre med psykisk ohälsa. De intervjuade lyfter vikten av att samverka och på så 

sätt dela på ansvaret. De intervjuade lyfter fördelar i att vara en liten kommun med korta vägar i 

kommunikationen.  

De intervjuade berättar att Filipstad kommun arbetar med samordnade individuella planer (SIP) 

men att de sällan initieras av orsaken psykisk ohälsa. SIP initieras oftast av somatisk problematik 

men att psykisk ohälsa kan finnas med i sjukdomsbilden, psykisk ohälsa döljs ofta av andra soma-

tiska åkommor. Filipstads kommun har regelbundna möten med ambulansen där de diskuterar 

mångsökande patienter. Här kan psykisk ohälsa vara bakomliggande orsak.  

2.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att arbetet som bedrivs i verksamheterna delvis överensstämmer det med vad som 

avtalats och vad som framgår av beslutade styrdokument.  

Under granskningen har vi funnit att aktiviteter för samverkan mellan regionen och Filipstads kom-

mun finns. Samtidigt har vi inte funnit några samordnade insatser som riktas specifikt mot mål-

gruppen äldre med psykisk ohälsa. Som tidigare berörts lyfts ju heller inte målgruppen fram i be-

fintliga styrdokument och överenskommelser.  
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Beträffande användningen av SIP som verktyg för att samordna och planera insatser riktade mot 

äldre med psykisk ohälsa ser vi att detta i praktiken inte är helt fungerande för målgruppen. För att 

åstadkomma en förändring bedömer vi att samtliga aktörer behöver prioritera att utveckla rutiner 

för och tillämpning av SIP. 

 

2.4. Hur arbetar regionen och kommunerna förebyggande? 

2.4.1. Iakttagelser 

Intervjupersoner berättar att det finns ingen specifik arbetsgrupp för målgruppen äldre med psykisk 

ohälsa. Samtidigt pågår verksamhet för denna grupp och exempel på sådan är en öppen dagverk-

samhet där alla äldre får delta utan beslut från biståndshandläggare. Syftet med denna verksamhet 

är att vara en social plats och att minska ensamhet. Kommunen gör reklam för verksamheten för 

att få fler som deltar.  

I kommunen finns också en volontärverksamhet där äldre kan anmäla sig, en anhörigsamordnare 

träffar dessa och kopplar ihop personer med volontärer.  

En annan insats som intervjupersoner berättar om är att alla som fyller 80 år erbjuds ett informat-

ionsmöte alternativt hemskickad information avseende aktiviteter och kost. Vidare kan äldre via 

socialtjänsten erbjudas ledsagarinsats efter beslut från biståndshandläggare. Intervjupersoner 

menar också att hemrehab är på gång att startas.  

Intervjupersoner berättar att det finns aktiva pensionärsorganisationer i kommunen, exempelvis 

PRO och Röda korset. 

2.4.2. Bedömning 

Vår bedömning beträffande det förebyggande arbetet är att vi kan se exempel på bra insatser. Vi 

är dock osäkra på vilka effekter som uppnås. För att kunna bedöma detta tror vi att det är nöd-

vändigt att utgå från en målgruppsanalys, det vill säga hur ser situation och behov ut för de äldre i 

just vår kommun som helhet? Hur stort är problemet med ensamhet? Hur många lider av depress-

ion, ångest och/eller oro? Hur många självmord begås av äldre? Utifrån analysens resultat kan 

därefter mer riktade och ändamålsenliga aktiviteter och in-satser utformas. Till dessa kopplas be-

dömnings- eller i bästa fall - mätbara mål och indikatorer. Vi tror att det förebyggande arbetet på så 

sätt kan gå från att idag bestå av spridda aktiviteter till att vara mer systematiskt och effektivt.   

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.  

 

2.5. Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultat-

redovisning avseende samverkan, kopplat till avtal och styrdoku-

ment? 

2.5.1. Iakttagelser 

För målgruppen äldre med psykisk ohälsa görs idag ingen uppföljning och resultatredovisning.  

Samtidigt framgår att kommunens avvikelsehantering är en viktig del i att säkerställa att de tidigare 

nämnda avtal och riktlinjer följs. Avvikelser sammanställes och arbetas med i en samverkansgrupp 

inom kommunen. Kommunens medicinskt ansvarige sjuksköterska ansvarar för att sammanställ-

ning av avvikelser, som rör hälso- och sjukvård, rapporteras ut i kommunens verksamheter. All 

legitimerad personal möts en gång per månad där de får ta del av informationen. Övergripande 

avvikelser tas upp i ledningsgrupp som i sin tur kan ta informationen vidare till respektive verksam-

heter.   
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De intervjuade lyfter att vid samverkan med slutenvården är avvikelsehanteringen viktig och det 

finns idag ett fingerande flöde. Svårigheter finns kring flödet Centralsjukhuset i Karlstad, här finns 

flest avvikelser och diskussioner om hur samverkan ska ske. 

Gällande samverkan med vårdcentralen följs detta arbete upp veckovis medan avtalet följs upp 

vartannat år.  

2.5.2.  Bedömning 

Utifrån målgruppen psykisk ohälsa bland äldre ser vi att revisionsfrågan ej är uppfylld. 

Vår bedömning är att en utveckling bör komma till stånd beträffande uppföljning och resultatredo-

visning genom att överenskommelser, avtal och styrdokument ses över såväl vad avser aktualitet 

som innehåll. Av styrdokumenten bör tydliga målsättningar framgå avseende vad som ska åstad-

kommas och hur målen ska följas upp, analyseras och utvärderas. Med en ökad tydlighet i styr-

ningen skapas än bättre förutsättningar för att de aktiviteter som genomförs också leder till önsk-

värda förändringar och resultat avseende målgruppen äldre med psykisk ohälsa. 
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Bilaga - dokumentförteckning 
Urval av granskade dokument 

• Nya Perspektiv. Politiskt inriktningsdokument 2019 

• Aktuellt perspektiv 2019 

• Krav och kvalitetshandbok vårdval vårdcentraler Värmland 

• Flödesschema för samordningsplanering 

• Hälso- och sjukvårdsnämndens nämndplan 

• Nya Perspektiv seminarium 14 - 2019 

• Om värmlänningarna 2019. Planeringsunderlag för region Värmland. 

• Överenskommelse. Personer med psykisk funktionsnedsättning i Värmland 

• Patientsäkerhetsberättelse 2018. Region Värmland 

• Rapport. Äldres liv och hälsa i Mellansverige 2017 

• Flerårsplan 2019 - 2021 och regionplan. Region Värmland 

• Länsgemensam analys och handlingsplan för Värmland 2016 - 2020 med komplettering 
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Sammanfattning, revisionell be-
dömning och rekommendationer 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Värmland samt revisorerna i de 

värmländska kommunerna genomfört en granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland 

äldre. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region Värmland och kommunerna har 

inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i 

syfte att tillgodose behov av vård och omsorg för äldre med psykisk ohälsa.  

Utgångspunkten för granskningen har varit huvudmännens respektive uppdrag och ansvar samt 

styrning, uppföljning och kontroll. Granskningen har också beaktat samverkan och samverkans-

former.     

Grundat på iakttagelser och bedömningar utifrån de formulerade revisionsfrågorna är vår samlade 

bedömning att arbets- och samverkansformer och rutiner för informationsöverföring inte är 

helt ändamålsenliga när det gäller gruppen äldre med psykisk ohälsa. Iakttagelserna vid respek-

tive revisionsfråga framkommer i sin helhet av rapporten och belyses översiktligt nedan.  

Nedan redogörs sammanfattat för bedömningen av varje revisionsfråga. 

Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner? 
Klargör avtalen huvudmännens ansvar? 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.  

Vår bedömning är att avtal och överenskommelser i huvudsak klargör huvudmännens ansvar. 

Ansvar och aktiviteter för målgruppen äldre med psykisk ohälsa uttrycks dock inte specifikt utan 

ingår i de övergripande överenskommelserna. 

Vår bedömning är dock att en översyn generellt behöver ske av överenskommelsernas aktualitet 

och tillgänglighet. 

Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive verk-
samheter? Vilka instanser har beslutat om dokumenten? Finns någon form av gemensam 
styrning av samverkan kring målgruppen äldre med psykisk ohälsa? 

Vi bedömer revisionsfrågorna som delvis uppfyllda. 

Vår bedömning är att det finns en gemensam styrning av samverkan som uttrycks i Nya Perspek-

tiv. Samverkansstrukturen mellan regionen och kommunerna i länet har funnits under många år. 

Under innevarande år har en omstöpning skett som inneburit att nya grupper bildats utifrån ett 

livscykelperspektiv, vilket vi ser positivt på. Vår bedömning är dock att arbetet i dessa grupper inte 

kommit igång i den takt och med det innehåll som förväntats.  

Av granskningen framgår också att målgruppen äldre med psykisk ohälsa nämns mycket sparsamt 

i de övriga styrdokument vi granskat, såväl på regionnivå som på kommunnivå. I den mån äldre 

med psykisk ohälsa berörs så är det på ett övergripande plan och som en del av mer generella 

målsättningar och ambitioner som gäller alla invånare/brukare/patienter. 

Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och 
vad som framgår av beslutade styrdokument? 

Vi bedömer att revisionsfrågan är delvis uppfylld. 
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Vi bedömer att arbetet som bedrivs i verksamheterna delvis överensstämmer det med vad som 

avtalats och vad som framgår av beslutade styrdokument.  

Under granskningen har vi funnit flera exempel på aktiviteter som bedrivs i samverkan mellan olika 

aktörer. Några samordnade insatser som riktas specifikt mot målgruppen äldre med psykisk ohälsa 

finner vi dock inte. Målgruppen lyfts heller inte fram i befintliga styrdokument och överenskommel-

ser. När det gäller användningen av SIP (samordnad individuell plan) som verktyg för planering, 

samordning och informationsöverföring riktat mot äldre med psykisk ohälsa ser vi att detta i prakti-

ken inte är välfungerande. 

Hur arbetar regionen och kommunerna förebyggande? 

Vi bedömer att revisionsfrågan är delvis uppfylld. 

Vår bedömning beträffande det förebyggande arbetet är att vi kan se exempel på bra insatser. Vi 

uppfattar dock att resurser många gånger saknas för att utveckla det förebyggande arbetet. Det är 

svårt att bedöma vilka effekter som uppnås då uppföljning och analys av de förebyggande insat-

serna brister.  

Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 
samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 

Vi bedömer att revisionsfrågan inte är uppfylld. 

Vår bedömning är att en utveckling bör komma till stånd beträffande uppföljning och resultatredo-

visning genom att överenskommelser, avtal och styrdokument ses över såväl vad avser aktualitet 

som innehåll. Av styrdokumenten bör tydliga målsättningar framgå avseende vad som ska åstad-

kommas och inte minst hur målen ska följas upp, analyseras och utvärderas. Med en ökad tydlig-

het i styrningen skapas än bättre förutsättningar för att de aktiviteter som genomförs också leder till 

önskvärda förändringar och resultat. 

Rekommendationer 

För utveckling av samverkan när det gäller äldre med psykisk ohälsa rekommenderar vi 

regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att utifrån respektive ansvarsområde tillse att: 

➢ en översyn görs beträffande aktualitet och innehåll i överenskommelser och avtal som rör 

samverkan för äldre med psykisk ohälsa 

➢ avtal och överenskommelser är lättillgängliga för alla aktörer 

➢ en målgruppsanalys genomförs av äldre med psykisk ohälsa och att konkreta handlings-

planer arbetas fram utifrån analysens resultat 

➢ målgruppsanalysens resultat bildar utgångspunkt vid utformning av förebyggande insatser 

samt att mål formuleras och uppföljning sker av det förbyggande arbetet 

➢ en fördjupad analys genomförs av undersökningen Liv och Hälsas resultat så att ett tillför-

litligt underlag kan erhållas för analys och prioriterade åtgärder där ohälsan är som störst 

➢ det tydliggörs vad arbetsgrupperna inom Nya Perspektiv ska åstadkomma och efterfråga 

uppföljning och resultat avseende detta 

➢ ett övervägande sker av att precisera vårdcentralernas uppdrag att upptäcka och före-

bygga psykisk ohälsa hos äldre 

➢ användningen av SIP som verktyg utvecklas för att samordna och planera insatser riktade 

mot äldre med psykisk ohälsa. För att åstadkomma en förändring bedömer vi att samtliga 

aktörer behöver säkerställa tillämpningen av bestämmelserna angående SIP 

➢ uppföljning och rapportering förbättras avseende äldres psykiska hälsa och att koppla 

detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål.  
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

I dag lider cirka 20 procent av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Inom en snar framtid är 25 

procent av alla svenskar 65 år och äldre, vilket gör psykisk ohälsa till en av våra största folksjuk-

domar bland äldre. Det kommer att ställas högre krav på det psykiatriska stödet inom hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten till denna grupp. 

Vi ser att 12-15 procent av befolkningen över 65 år är drabbade av en depressionssjukdom, mot-

svarande för hela befolkningen är 4-10 procent. Det finns en förhöjd risk för suicid, framförallt bland 

män över 85 år. Äldre personer använder psykofarmaka i högre utsträckning än andra. Det finns 

effektiva metoder att behandla psykisk ohälsa hos äldre personer likväl som hos yngre. 

Enligt en undersökning av Socialstyrelsen (Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre, 2018) så 

är psykisk ohälsa ett samhällsproblem och ett problem för de enskilda som drabbas. Socialstyrel-

sen har lyft området psykisk ohälsa i en rad tidigare rapporter. I undersökningen framkommer det 

att psykisk ohälsa är vanligare hos äldre personer som är över 65 år än hos yngre personer som är 

mellan 18 och 64 år. Även redovisat per län är mönstret detsamma. Det finns även en högre före-

komst av psykisk ohälsa hos de personer som har insatser från äldreomsorg eller kommunal 

hälso- och sjukvård än hos äldre som inte har insatser från kommunen. Rapporten visar även att 

det är vanligare med suicid hos äldre kvinnor och män jämfört med gruppen yngre. Den grupp där 

suicidtalet är högt är bland män 80 år och äldre. Trots att suicidtalet är högre hos äldre än hos 

yngre skattar yngre den psykiska hälsan som sämre än gruppen äldre. 

Socialstyrelsen konstaterar vidare i sin rapport att en vårdplan kan vara en utgångspunkt för konti-

nuitet och samverkan och att resultat av markörbaserad journalgranskning inom psykiatrin visar att 

den vanligaste kvalitetsbristmarkören var avsaknad av vårdplan. 

Enligt undersökningen Liv och Hälsa 2017 var andelen självrapporterad diagnostiserad depression 

för åldersgruppen 70 år och äldre mellan 3 procent och 15 procent i kommunerna i Värmland, ge-

nomsnittet för länets kommuner var 9 procent. Svarsunderlaget är dock litet varför felmarginalen är 

relativt stor mellan kommunerna. Svaren indikerar dock enligt vår uppfattning att det finns en skill-

nad mellan kommunerna i länet och att depression och ensamhet i åldersgruppen 70 år och äldre 

är relativt omfattande.  

Andelen i åldersgruppen 70 år och äldre som uppgav att de dagligen eller flera gånger i veckan 

besväras av ensamhet varierade mellan 3 procent och 11 procent, genomsnitt 7 procent.  

Trots hög förekomst av psykisk ohälsa bland äldre personer visar studier1 av både hälso- och sjuk-

vård och äldreomsorg att gruppen inte får den vård och omsorg den behöver. Ett grundläggande 

skäl till detta är att både sjukvården och socialtjänsten har få verksamheter som specialiserat sig 

på psykiskt sjuka äldre och deras behov. 

Region Värmland ansvarar för den specialiserade hälso- och sjukvården avseende psykisk ohälsa 

som finns i regionen. Regionens 16 kommuner är de som ansvarar för det lokala arbetet inom 

äldreomsorg inklusive hemtjänst samt socialpsykiatri.  

 

 

                                                      
1 Se bl a Socialstyrelsen ”Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre” 
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1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om Region Värmland och kommunerna har inrättat ända-

målsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgo-

dose behov av vård och omsorg för äldre med psykisk ohälsa. Om granskningen påvisar brister 

ska även förslag till åtgärder läggas fram. 

Granskningen ska ge svar på följande revisionsfrågor:  

• Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner? 

Klargör avtalen huvudmännens ansvar? 

• Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive verk-

samheter? Vilka instanser har beslutat om dokumenten? 

• Finns någon form av gemensam styrning av samverkan kring målgruppen äldre med psy-

kisk ohälsa? 

• Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och 

vad som framgår av beslutade styrdokument? 

• Hur arbetar regionen och kommunerna förebyggande? 

• Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 

samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 

• Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll vara till-

räcklig för att säkerställa  

o ändamålsenlig samverkan inom och mellan huvudmännen? 

o informationsöverföring och arbetsformer inom vårdkedjan? 

1.3. Revisionskriterier 

Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier: 

• Kommunallagen 

• Socialtjänstlagen 

• Hälso- och Sjukvårdslagen  

• Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

• Lagrum för Samordnad Individuell Plan (SIP)2 

• Styrdokument från Region Värmland och kommunerna i länet 

1.4. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till att gälla vård och omsorg avseende äldre med psykisk ohälsa och 

omfattar verksamhet i regionen samt de i granskningen ingående kommunerna. I granskningen 

ingår även huvudmännens förebyggande arbete liksom gränssnittet mellan primär- och specialist-

vård inom regionen.  

Granskningsobjekten är regionstyrelsen och hälso-och sjukvårdsnämnden. 

 

 

                                                      
2 SoL kap 2 § 7, HSL kap.16 § 4 
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1.5. Metod 

Granskningen har genomförts enligt nedan.  

Inledning  

Granskningen påbörjades med ett uppstartsmöte med revisionskontoret. Innan mötet hade 

samtliga kommuner i regionen valt att ingå i granskningen. Under mötet fastställdes metodval, 

tidplan, avgränsningar och kontakter inom regionen och kommunerna.  

Dokumentgranskning  

Genomgång har skett av styrande och vägledande dokument avseende samverkan mellan region 

och kommun liksom verksamhetsplaner, årsberättelser och regionens analys- och handlingsplan 

för 2016 – 2020. I bilaga förtecknas merparten av de dokument som granskats. 

Intervjuer  

Beträffande granskningen avseende regionens arbete intervjuades 14 personer inom Region 

Värmland med dessa roller:  

• Samordnare för ”Äldrelivet” inom Nya Perspektiv 

• Verksamhetschef Nya Perspektiv 

• Biträdande verksamhet psykiatrisk slutenvård 

• Enhetschefer vårdcentraler 

• Enhetschef öppenvårdspsykiatri 

• KBT-terapeut 

• Samordnande sjuksköterska 

• Kurator 

• Psykolog 

Vad gäller kommunernas arbete har intervjuer genomförts med sammanlagt ca 55 personer i olika 

befattningar, som exempelvis socialchef, vård – och omsorgschef, verksamhetschef, enhetschef, 

socialt ansvarig samordnare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), biståndsbedömare. 

För att få brukarorganisationers syn på granskningsområdet inbjöds tre pensionärsförening-

ar/brukarföreningar till intervju. Efter respons genomfördes en intervju med representanter för 

PRO. 

Journal/Aktgranskning  

Inom ramen för granskningen planerades granskning av ett antal slumpmässigt utvalda SIP 

(samordnad individuell plan), upprättade i respektive kommun. Kommunerna har med ledning av 

angivna kriterier enbart kunnat presentera ett fåtal sådan rörande målgruppen äldre med psykisk 

ohälsa. Det innebär att denna del av granskningen enbart kunnat genomföras begränsad form.  

Från regionen har journalgranskning genomförts i två steg. Urvalskriterierna i det första skedet var 

personer 65 år och äldre med diagnos inom spektrat psykiska sjukdomar och syndrom samt 

beteendestörningar och som under november månad 2018 varit aktuella vid de fem vårdcentraler 

som valts ut inom ramen för granskningen. Syftet med detta var att söka hur många SIP som 

upprättats samt att utifrån journalinformation göra en bedömning av om en SIP rimligen borde ha 

upprättats. I det andra steget granskades samtliga SIP för målgruppen som upprättas vid dessa 

vårdcentraler under januari-mars 2019 samt under november 2019. Bedömningen som gjordes, i 
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samarbete med läkare vid regionen, är att det var ytterst få SIP genomförda men att det rimligen 

borde ha varit ett flertal.  

Workshop 

En workshop tillsammans med nyckelpersoner från de respektive kommunerna och regionen har 

genomförts. Under workshopen diskuterades de preliminära slutsatserna som framkommit från 

dokumentgenomgång och intervjuer. Workshopen samlade deltagare från åtta kommuner. Från 

regionen deltog en representant från öppenvårdspsykiatrin och en från primärvården.   

Rapport och avrapportering  

Föreliggande rapport sammanfattar resultatet av granskningen primärt kopplat till de insatser som 

görs inom Region Värmland. Utöver denna rapport har samtliga sexton kommuner erhållit en 

rapport med respektive kommuns resultat. Rapporterna innehåller sammanställningar innehållande 

iakttagelser, slutsatser, bedömning och, i förekommande fall, rekommendationer till förbättring. En 

avrapportering för den samlade revisionsgruppen har också genomförts.  

Kvalitetssäkring 

Samtliga intervjuade har erhållit ett utkast till rapport med möjlighet att lämna synpunkter på såväl 

sakinnehåll som bedömningar och slutsatser. Kvalitetssäkring har även skett internt inom PwC 

genom teamets utsedda kvalitetssäkrare samt genom den expert, tillika läkare, som knutits till 

teamet. Denne medverkade även bland annat vid fastställande av metod och upprättande av inter-

vjuguider.  

PwC:s kvalitetssäkrare är certifierad kommunal revisor. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och 

berörda kommuner? Klargör avtalen huvudmännens ansvar? 

2.1.1. Iakttagelser 

En överenskommelse finns mellan Region Värmland och kommunerna i länet avseende personer 
med psykisk funktionsnedsättning. Dokumentet är antaget av dåvarande landstingsfullmäktige 
2013-06-123. Målgruppen som omfattas är personer med psykisk funktionsnedsättning som är i 
behov av vård och stöd från de båda huvudmännen. Överenskommelsen gäller såväl barn och 
ungdomar som vuxna och äldre. Parter i överenskommelsen är psykiatri, allmänmedicin, habilite-
ring och kommunerna i Värmlands län. Av överenskommelsen framgår bland annat ansvarsfördel-
ningen mellan kommunerna och regionen.  
Kommunernas ansvar är: 
 

• Att erbjuda skola och utbildning i enlighet med lagar och andra styrdokument 

• Att erbjuda skol- och elevhälsovård 

• Att utreda och tillhandahålla den enskildes behov av insatser enligt SoL, LSS, LVU och 
LVM 

• Att ge förutsättningar för sysselsättning, arbetsträning eller arbete 

• Uppsökande verksamhet 

• Att tillhandahålla sjukvårdsinsatser enligt hemsjukvårdsavtalet 

• Förebyggande och tidiga insatser 

• Aktivt deltagande i samhällsplaneringen 
 
Regionens ansvar är: 

• Psykiatrisk utredning, behandling och diagnostisering 

• Psykiatrisk rehabilitering som syftar till att förbereda för och stödja ett självständigt liv 

• Hälso- och sjukvård i enlighet med HSL 

• Tvångsvård i enlighet med LPT sluten eller öppenvård 

• Tvångsvård i enlighet med LRV sluten eller öppenvård 

• Råd och stöd i enlighet med LSS 

• Förebyggande och tidiga insatser 
 
Av överenskommelsen framgår också att båda huvudmännen har en skyldighet att samverka. När 
den enskilde har behov av insatser från både landsting/region och kommun har de bägge huvud-
männen en gemensam lagstadgad skyldighet att samordna/planera sina insatser. Huvudmännen 
är också enligt överenskommelsen skyldiga att informera varandra om planerade förändringar i 
den egna verksamheten som kan påverka förutsättningarna för samverkan eller samordning, eller 
få andra konsekvenser för den andre huvudmannens verksamhet. 
 
I dokumentet beskrivs vidare den övergripande organisationen för hur samverkan ska fungera och 
hur överenskommelsen ska implementeras. Beredningsgruppen genom psykiatrisamordning 
Värmland (dåvarande, har upphört genom ny organisering inom Nya Perspektiv) har ansvar för att 
följa upp överenskommelsen/handlingsplanerna och ta initiativ i de situationer då överenskommel-
sen och handlingsplaner inte följs, ansvar för revidering av överenskommelsen samt ansvar för att 
samverkansgrupper bildas för att utarbeta handlingsplaner (beskrivs i det följande) och att fast-
ställa handlingsplaner. 

                                                      
3 Dokumentet som återfinns på Region Värmlands hemsida avseende Nya Perspektiv 

(https://www.regionvarmland.se/utveckling-tillvaxt/nya-perspektiv/material-for-personal/) är daterat 2012-05-
29. På Region Värmlands hemsida https://www.regionvarmland.se/utveckling-tillvaxt/nya-perspektiv/material-
for-personal/ finns dokumentet i två upplagor med olika datum (2012-05-29 och 2013-06-12). 



 

9 
 

 
I dokumentet finns även en förteckning över de handlingsplaner som ska vara färdiga senast nio 
månader efter det att överenskommelsen undertecknats. Totalt ska parterna komma överens om 
handlingsplaner inom tio områden. I överenskommelsen finns också en detaljerad beskrivning av 
vad varje handlingsplan ska innehålla, exempelvis definition av målgrupp, ansvarsfördelning, in-
satser för enskild huvudman eller i samverkan, former för samverkan mellan huvudmän och anhö-
riga/närstående och brukares/patienters delaktighet. Varje handlingsplan ska innehålla konkreta 
målsättningar. Handlingsplanerna ska utarbetas i samverkansgrupper med representanter från 
berörda verksamheter inom kommun och landsting samt med företrädare för brukarorganisationer 
och handikappförbunden i Värmland. 
 
På Region Värmlands hemsida rörande Nya Perspektiv finns en länk ”Material för personal” 
(https://www.regionvarmland.se/utveckling-tillvaxt/nya-perspektiv/material-for-personal/) där 
”checklistor, handlingsplaner, intyg, lathundar, rapporter, riktlinjer, överenskommelser och mycket 
annat inom områdena äldres hälsa, barn och familj samt psykisk hälsa” samlats. Inom området 
psykisk hälsa finns bland annat några handlingsplaner. En genomgång av dokumenten visar att 
samtliga dokument är daterade mellan åren 2012–2014 och giltighetstiden enligt vad som framgår 
har gått ut. Det gör att dokumentens status kan ifrågasättas. I flera av dokumenten uppges även 
att utvärdering och översyn ska göras, vi kan dock inte finna något spår av detta. Under den 
workshop som genomfördes bekräftades osäkerheten avseende dokumentens status och aktuali-
tet samt även dokumentens tillgänglighet.    
 
Det finns även en överenskommelse mellan Region Värmland och kommunerna i Värmland om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen gäller från 2019-01-
01 och tills vidare. Det framgår att målgruppen är individer som efter utskrivning från den slutna 
vården är i behov av insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvår-
den och den landstingsfinansierade öppna vården. Syftet med överenskommelsen anges som att 
”genom samarbete med individen åstadkomma en god och säker vård på rätt vårdnivå där över-
gångar mellan vårdformer sker med god kvalitet”. Parternas ansvar regleras och det framhålls att 
det är parternas gemensamma ansvar att tillräckliga resurser ges så att utskrivning från sluten vård 
sker på ett för individen tryggt och säkert sätt.  
 
Utöver ovan beskrivna regionövergripande överenskommelser finns även lokala samverkansöver-
enskommelser mellan vårdcentraler och kommuner. Överenskommelserna omfattar gemensamt 
arbete och ansvar för de patienter som tillhör kommunens hemsjukvård inom både särskilt och 
ordinärt boende. Intrycket från intervjuerna är att dessa överenskommelser överlag är tydliga och 
aktuella och fungerar som bra underlag för samarbetet mellan kommun och primärvård (vårdcen-
traler), Synpunkter framkommer dock på att överenskommelserna i hög grad fokuserar på soma-
tisk hälsa och att den psykiska hälsan inte lyfts fram. Under intervjuerna framkommer även att det 
saknas ett forum där samtliga överenskommelser mellan kommun och primärvård (vårdcentraler) 
finns samlade. Om så vore fallet skulle goda exempel enklare kunna spridas och ett lärande upp-
stå kring utformning och innehåll i avtalen.  
 
Det finns även exempel på lokala samverkansöverenskommelser mellan öppenvårdspsykiatrin och 
kommuner. Överenskommelserna är inte specifikt inriktade mot målgruppen äldre. Det framkom-
mer under någon intervju att det finns behov av översyn. 
 
Inom regionen/landstinget finns en överenskommelse om ansvarsfördelning mellan psykiatri och 
allmänmedicin vid vård av vuxna patienter med psykiska tillstånd. Dokumentet är upprättat 2017-
06-15 och har en giltighetstid till 2019-11-30.Syftet med dokumentet är att tydliggöra ansvarsområ-
den för specialiteterna allmänmedicin och psykiatri och i förekommande fall internmedicin. Av do-
kumentet framgår ansvarsfördelningen vid olika diagnoser. Dokumentet är enligt uppgift föremål för 
översyn sedan ca ett år men har ännu inte avslutats och resulterat i några förändringar. Överens-
kommelsen uppfattas enligt intervjuade ge en klar beskrivning av parternas ansvar och uppgifter. 
Trots detta händer det att det uppstår diskussioner i enskilda patientärende om vem som har an-
svaret och det förekommer även att remisser skickas fram och tillbaka mellan psykiatrin och pri-
märvården.  
 

https://www.regionvarmland.se/utveckling-tillvaxt/nya-perspektiv/material-for-personal/
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Sammanfattningsvis framkommer från intervjuerna och workshopen en något splittrad bild angå-
ende innehållet i och tillgången till avtal och överenskommelser inom området. Synpunkter förs 
fram om att det är svårt att hitta till dokumenten på regionens webbplats och det framkommer även 
att det finns ett behov av att uppdatera nuvarande överenskommelser och därmed en osäkerhet 
om nuvarande överenskommelsers status. Kännedomen om att det finns avtal och överenskom-
melser mellan olika parter och inom olika områden är överlag relativt god men kännedomen om 
innehållet i avtal och överenskommelser är inte lika god. När det gäller tillgång till gällande över-
enskommelser uppges från flera kommuner att i normalfallet finns dessa tillgängliga inom led-
ningssystemet.  

 
2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att avtal och överenskommelser i huvudsak klargör huvudmännens ansvar och revis-

ionsfrågan kan därmed anses vara uppfylld.  

Ansvar och aktiviteter för målgruppen äldre med psykisk ohälsa uttrycks dock inte specifikt utan 

ingår i de övergripande överenskommelserna. Mot bakgrund av det ökande antalet äldre i landet 

och den omfattande andelen av dessa som enligt flera mätningar och undersökningar lider av psy-

kisk ohälsa anser vi att det finns goda skäl för såväl regionen som kommunerna att i pågående och 

kommande översyner av avtal och överenskommelser på ett tydligt sätt fokusera på målgruppen.  

Vår bedömning är vidare att en översyn generellt behöver ske av överenskommelsernas aktualitet 

och tillgänglighet. Grundläggande förutsättningar för att dokumenten ska vara styrande är att 

dessa är relevanta, aktuella, kända, tillgängliga och tillämpade.  

2.2. Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till 

sina respektive verksamheter? Vilka instanser har beslutat om do-

kumenten?  

Finns någon form av gemensam styrning av samverkan kring 

målgruppen äldre med psykisk ohälsa? 

2.2.1. Iakttagelser 

Nya Perspektiv 
Sedan år 2007 har kommunerna i Värmland tillsammans med tidigare Landstinget i Värmland och 
nu Region Värmland arbetat med dialogforum och utvecklingsarbeten kring gemensamma områ-
den och utmaningar. Detta har gjorts inom ramen för ”Nya Perspektiv” som tidigare drevs som ett 
uppdrag inom tidigare ”Region Värmland” och som fortsatt efter regionbildningen. Nya Perspektiv 
beskrivs som ”samverkan och samordning på högsta nivå mellan 16 kommuner och regionen, ett 
forum för dialog med befolkningsperspektiv mellan förtroendevalda och tjänstemannaledning.”  
 

Av det politiska inriktningsdokumntet (daterat 24 april 2019) framgår att de tidigare fyra områdena 

Barns hälsa och uppväxtvillkor, Riskbruk och riskbeteende, Psykisk hälsa och Äldres hälsa har 

ersatts. Arbetet inom ramen för Nya Perspektiv utgår från och med år 2019 i stället från ett livscy-

kelperspektiv; Barnalivet, Ungdomslivet, Vuxenlivet och Äldrelivet. Samtliga områden - som kallas 

utmaningar - har i uppdrag att fokusera på goda levnadsvillkor och psykisk hälsa.  

Det framgår vidare att Nya Perspektivs organisation utgörs av en politisk styrgrupp som leder arbe-

tet och ansvarar för planering och genomförande av ett årligt seminarium där länets ledande för-

troendevalda och chefer träffas för omvärldsspaning och samtal kring inriktningen på det framtida 

utvecklingsarbetet. Styrgruppens uppdrag är vidare ”att följa de utvecklingsarbeten som sker i länet 

inom de olika utmaningarna”. Styrgruppen består av ett regionråd och fem kommunalråd. Därutö-

ver finns en beredningsgrupp som hanterar samverkans- och gränssnittsfrågor på en strategisk 

nivå mellan kommunerna och regionen, särskilt berörda verksamhetsområden är barn- och utbild-

ning, socialtjänst, vård och omsorg, hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Beredningsgruppens 
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uppdrag är att koordinera, samordna och initiera samverkan i länet. Beredningsgruppen består av 

representanter på tjänstepersonnivå från kommunerna och regionen. 

Beredningsgruppen utser arbetsgrupper för de fyra utmaningarna. Arbetsgrupperna består av re-

presentanter från kommunerna och regionen med två samordnare, en från kommun respektive 

region. Deltagarna i arbetsgrupperna arbetar utifrån ett mandat från sin linjeorganisation. Initiativ till 

utvecklingsarbeten i respektive arbetsgrupp ska beslutas av beredningsgruppen och resultat åter-

rapporteras dit. Återrapportering sker även till det årliga seminariet. Arbetsgruppen för utmaningen 

Äldrelivet är tvärprofessionell och består av representanter från kommunerna och regionen. Den 

gemensamma inriktningen för arbetsgruppen är att huvudmännen i samverkan ska skapa förut-

sättningar för en trygg, frisk ålderdom för äldre i Värmlands län samt ett värdigt slut. 

Inom varje utmaning (område) finns gemensamma och övergripande ambitioner formulerade i 

gemensamma inriktningar och utifrån dessa finns övergripande gemensamma mål för god och 

jämlik hälsa för länets invånare. De gemensamma inriktningarna ska finnas under en längre tidspe-

riod och följas upp med ett antal indikatorer på läns- och kommunnivå. Redovisning sker i doku-

mentet Aktuellt perspektiv som sammanställs årligen. I Aktuellt perspektiv 2019 finns 24 indikatorer 

varav det för några finns en viss koppling till målgruppen äldre med psykisk ohälsa, dessa är:  

• Självmordsförsök, antal/1000. Mål att minska (data saknas dock, så indikatorn redovisas 

ej) 

• Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar, 65+ år. Mål 16 procent 2018 

• Olämpliga läkemedel, 75+ år. Mål 5 procent 2019 (data saknas dock, så indikatorn redovi-

sas ej). 

• Fallolyckor, 80+ år, antal/1000 invånare. Mål att minska 

• Vid förväntade dödsfall genomföra brytpunktssamtal. Mål 70 procent. 

• Demensutredning för de med demensdiagnos. Mål 90 procent (redovisas enbart på läns-

nivå) 

• Personer i livets slutskede skall erhålla validerad smärtskattning. Mål 70 procent. 

• Fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, 70+ år. Mål att procentandelen ska öka (data saknas 

dock, så indikatorn redovisas ej). 

 

Regionplan 2019 

I regionplanen för år 2019 beskrivs hälsoläget i länet. I planen konstateras att det psykiska välbe-

finnandet i den vuxna befolkningen har ökat jämfört med tidigare års mätningar, men att den psy-

kiska ohälsan i form av depression, nedstämdhet, ängslan och sömnsvårigheter är vanligt före-

kommande. Inget ytterligare nämns i planen angående äldre och psykisk ohälsa. 

 

Hälso- och sjukvårdsnämndens nämndplan 

I Hälso- och sjukvårdens nämndplan tas nollvisionen för självmord upp och i samband med detta 

de fem fokusområden som regionen och kommunerna i länet kommit överens om. Ett av dessa 

målområden är ”främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa”. Utöver detta 

finns inget specifikt mål som är direkt kopplat till psykisk ohälsa, vare sig för äldre eller någon an-

nan grupp.  

Länsgemensam analys och handlingsplan för Värmland 2016 - 2020 

Analysen och handlingsplanen har tagits fram inom ramen för arbetet med överenskommelsen 

mellan staten och SKL för att stimulera utvecklingen inom området psykisk hälsa. Handlingsplanen 

arbetades fram under år 2017 och 2018 baseras på en analys av det då rådande nuläget i Värm-

lands län. Handlingsplanens fokus är barn och unga vuxna. Några mål och aktivitet som kan kopp-

las specifikt till äldre med psykisk ohälsa finns inte i handlingsplanen.  
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Vårdcentralernas krav- och kvalitetshandbok 

I förfrågningsunderlaget som är underlag för ansökan om att delta i valfrihetssystemet – Vårdval 

vårdcentral – finns beskrivningar kring vårdcentralernas uppdrag. När det gäller psykisk ohälsa 

framgår följande: ”Personer med psykisk ohälsa, sjukdom och psykisk funktionsnedsättning ska 

erbjudas bedömning, rådgivning, behandling och rehabilitering i enlighet med gällande lagstiftning 

och Region Värmlands riktlinjer. Åtagandet gäller den hälso- och sjukvård som inte kräver psykia-

trisk specialistsjukvård och gäller vuxna och unga vuxna från 16 år. Psykoterapeutiska behand-

lingar ska ha karaktär av korttidsterapi. Psykologisk behandling med KBT (kognitiv beteendeterapi) 

eller jämförbar behandling ska kunna erbjudas.” Vidare framgår att vårdcentralen har ansvar för att 

genomföra/initiera undersökning och bedömning av vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård 

och att vårdcentralen ska samverka med kommun, elevhälsa och skolhälsovård när det gäller fö-

rebyggande arbete för ungdomars fysiska och psykosociala hälsa. 

Kommunernas planer och mål 

En genomgång av årsredovisningarna för år 2018 för kommunerna i Värmland visar generellt att 

mycket uppmärksamhet riktas mot den psykiska ohälsan i samhället. I flera av kommunerna finns 

mål och aktiviteter för att förebygga och minska den psykiska ohälsan. För målgruppen äldre med 

psykisk ohälsa är det mycket sparsamt med mål och aktiviteter. Dock nämns i en kommuns årsre-

dovisning att den psykiska ohälsan ökar bland äldre och att man inte är rustade för utmaningen 

varken ekonomiskt eller kompetensmässigt. I en annan kommun nämns att ett boende planeras för 

äldre med psykisk ohälsa/missbruksproblematik. 

 

Undersökningen Liv och Hälsa 

Resultaten från undersökningen Liv och Hälsa 2017 visar att andelen självrapporterad diagnostise-

rad depression för åldersgruppen 70 år och äldre var mellan 3 procent och 15 procent i kommu-

nerna i Värmland, genomsnittet för länets kommuner var 9 procent. Undersökningen visade vidare 

att andelen som uppger att de besväras av ensamhet varierade mellan 3 procent och 11 procent i 

kommunerna i länet. Även om svarsunderlaget var litet och felmarginalen därför kan vara relativt 

stor så motiverar skillnaderna mellan kommunerna enligt vår uppfattning att det görs en fördjupad 

analys av undersökningens resultat så att ett tillförlitligt underlag kan erhållas för analys och priori-

terade åtgärder där ohälsan är som störst. 

Intryck från intervjuer och workshop 

När det gäller den länsövergripande samverkan som bedrivs inom Nya Perspektiv är kännedomen 

överlag god bland dem som intervjuats. Flera uttrycker att det är värdefullt att arenor finns för dis-

kussioner och dialog mellan och inom de olika aktörerna. Det framkommer dock synpunkter på att 

den nya inriktningen inte har ”satt sig” vare sig i form av tydlighet i vad de olika gruppernas upp-

drag är och deras arbetsformer. 

 

Generellt bekräftar intervjuerna att gruppen äldre med psykisk ohälsa inte lyfts fram i de styrdoku-

ment som finns.     

 

2.2.2. Bedömning 

Vår bedömning är att det finns en gemensam styrning av samverkan som uttrycks i Nya Perspek-

tiv. Samverkansstrukturen mellan regionen och kommunerna i länet har funnits under många år. 

Under innevarande år har en omstöpning skett som inneburit att nya grupper bildats utifrån ett 

livscykelperspektiv, vilket vi ser positivt på.  

Vår bedömning är dock att arbetet i dessa grupper inte kommit igång i den takt och med det inne-

håll som förväntats. För att få driv i samverkans- och utvecklingsarbetet bedömer vi att det krävs 

en ökad tydlighet från beredningsgruppen i vad arbetsgrupperna ska åstadkomma och en efterfrå-

gan på uppföljning och resultat avseende detta.  

Under intervjuerna framkommer även att det finns en utmaning i att på ”hemmaplan” implementera 

de utvecklingsaktiviteter som överenskommits inom Nya Perspektiv. Förutsättningarna i form av 

resurser och kompetens finns inte alltid. Det kan medföra att legitimiteten för att delta i arbetet i 
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Nya Perspektiv riskerar att påverkas negativt. Enligt vår bedömning är det därför än mer viktigt att 

det finns en tydlighet i mål för vad som ska åstadkommas och kopplat till detta en tydlig uppföljning 

och redovisning av uppnådda resultat. 

Vi kan vidare konstatera att målgruppen nämns mycket sparsamt i de övriga styrdokument vi 

granskat, såväl på regionnivå som på kommunnivå. I den mån äldre med psykisk ohälsa berörs så 

är det på ett övergripande plan och som en del av mer generella målsättningar och ambitioner som 

gäller alla invånare/brukare/patienter. 

Mot bakgrund av det ökande antalet äldre och omfattningen av psykisk ohälsa bedömer vi att det 

kan finnas skäl att särskilt uppmärksamma denna målgrupp i det kommande utvecklingsarbetet. 

Mycket av det utvecklingsarbete som bedrivs fokuserar på barn och ungas psykiska hälsa. I den 

länsgemensamma handlingsplanen för Värmland 2016 - 2020 framtagen inom ramen för Nya Per-

spektiv finns behovsanalys, handlingsplan, kort- och långsiktiga mål och aktiviteter beskrivna för 

denna målgrupp. Vi tror att ett kommande arbete med målgruppen äldre med psykisk ohälsa skulle 

kunna bedrivas på ett motsvarande sätt. Ett ytterligare sätt att öka fokuset på målgruppen skulle 

kunna vara att precisera vårdcentralernas uppdrag att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa hos 

äldre. 

2.3. Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med 

vad som avtalats och vad som framgår av beslutade styrdoku-

ment? 

2.3.1. Iakttagelser 

Under våra intervjuer framkommer att det finns många exempel på möten och arenor för dialog 

mellan olika aktörer och verksamheter på såväl övergripande ledningsnivå som mer verksamhets-

nära, operativ nivå.  

När det gäller samverkan mellan primärvården och kommunerna är vårt intryck att detta generellt 

är välfungerande. Formellt finns avtal på plats som reglerar ansvarsfördelning och samverkans-

former. Under intervjuerna framkommer när det gäller dessa avtal ett önskemål om att på ett enkelt 

sätt tillgängliggöra samtliga dessa avtal så att goda exempel kan spridas och att ett lärande där-

med uppstår. På verksamhetsnära nivå förekommer kontakter i individärenden i stort sett dagligen 

mellan primärvården och kommunernas vård och omsorg/socialtjänst. Relationerna betecknas i 

allmänhet som goda och välfungerande, i synnerhet när det gäller de lite mindre kommunerna där 

kontakterna bygger mycket på en god personkännedom, vilket gör det enkelt att samarbeta. Vidare 

framhålls att Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS)4 skapat en 

tydlighet i ansvarsfördelningen i samband med utskrivning från slutenvården.  

Beträffande samverkan mellan öppenvårdpsykiatrin och kommunerna har vi under intervjuerna 

funnit några exempel på lokala samverkansavtal. Därutöver framkommer under intervjuerna några 

exempel på samverkan mellan öppenvårdspsykiatrin och kommunerna i form av möten på hand-

läggarnivå mellan företrädare för den kommunala socialpsykiatrin och öppenvårdspsykiatrin och 

deltagande från båda parter i lokala samverkansorgan. Under en intervju nämns att det saknas en 

gemensam arena för möten på chefsnivå. Det tas även upp att det skulle behövas ett avtal mellan 

psykiatrin och den kommunala hälso- och sjukvården, detta för att skapa tydlighet avseende insat-

ser och åtgärder liknande det som finns för barn och unga. Flera intervjuade från kommunerna 

uppfattar att samverkan har vissa brister men det finns även de som uttrycker att samverkan fun-

gerar bra. Upplevda brister består i att stöd inte alltid ges för personer över 65 år från öppenvårds-

                                                      
4 Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 2018. Lagen syftar till att 

främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för personer som efter utskrivning från sluten vård be-
höver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den öppna vården 
inom en region. Lagen ska särskilt främja att en person med behov av fortsatta insatser kan skrivas ut från 
den slutna vården så snart som möjligt efter att den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskriv-
ningsklar. 
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psykiatrin i den omfattning som efterfrågas, hänvisning sker ofta till primärvården. I intervjuer lyfts 

särskilt att när personer flyttar in på ett särskilt boende så händer det att kontakterna med psykia-

trin upphör. Det framkommer även synpunkter på bristande tillgänglighet till läkare samt även bris-

ter i samverkan och samarbete när det gäller patienter med samsjuklighet (personer med både 

psykisk ohälsa och missbruk).  

I samarbetet mellan primärvården och psykiatrin uppger flera att det trots en tydlig beskrivning av 

ansvarsfördelningen i överenskommelsen mellan primärvården och psykiatrin, ibland uppstår 

gränsdragningsproblem på individnivå. Under intervjuerna framkommer att regelbundna möten 

mellan företrädare för primärvården och psykiatrin finns för att diskutera såväl enskilda patientfall 

som mer övergripande frågor. I intervjuerna med vårdcentralerna tas även upp en bristande till-

gänglighet till psykiatrins resurser och kompetens. Det får till följd att remisser ibland returneras 

och att vårdcentralerna tvingas ”hålla patienterna under armarna” i väntan på att patienten tas 

emot av psykiatrin.  

I intervjuerna med kommunföreträdare beskrivs att kommunens medarbetare arbetar med psykisk 

ohälsa bland äldre men att det har oftast sin uppkomst i somatisk problematik där den psykiska 

ohälsan finns med i sjukdomsbilden. Många lyfter också att ensamhet är en stor orsak till psykisk 

ohälsa. I några intervjuer tas det upp att ansvarsföreningen mellan vård- och omsorgsområdet 

(äldreomsorgen) och socialpsykiatrin för målgruppen äldre med psykisk ohälsa kan få till följd att 

målgruppen ”hamnar mellan stolarna”. Socialpsykiatrins ansvar rör i dessa fall inte personer över 

65 år. Det kan innebära att en person som upp till 65 års ålder haft insatser inom socialpsykiatrin i 

form av exempelvis boendestöd, efter fyllda 65 år inte längre får detta, utan hänvisas till hemtjäns-

ten inom vård och omsorgsområdet. 

När det gäller arbete med samordnad individuell planering (SIP) framgår av intervjuerna att SIP 

generellt sett sällan används som planerings- och samordningsverktyg när det gäller äldre med 

psykisk ohälsa. I både socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) finns bestäm-

melser om att kommun och landsting (region) ska upprätta en samordnad individuell plan när en 

person har behov av insatser som behöver samordnas. Den enskilde ska medverka i upprättandet 

av planen. Av planen ska det framgå vilka insatser som behövs, vilka insatser respektive huvud-

man ska svara för, vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget (reg-

ionen) och vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.   

Under granskningen har vi från kommunerna efterfrågat SIP:ar som upprättats under senare delen 

av år 2018 för personer över 65 år med inslag av psykisk ohälsa i sjukdoms-/besvärsbilden. Vi har 

endast erhållit ett fåtal. Som skäl för detta anförs bland annat kompetensglapp kring vem som har 

ansvaret och i vilka situationer en SIP ska genomföras. Det uttrycks även att SIP inte används då 

det är svårt att se nyttan med detta och att det finns en osäkerhet om hur SIP ska användas. Det 

händer också att parter inte kommer till planerade SIP-möten. Som skäl har även nämnts att man 

från kommunens sida inte har tillgång till SIP:ar utan att det är regionen som ansvarar för detta. 

Det framhålls att man däremot arbetar mycket med hemplanering, dvs en planering inför utskriv-

ning från sjukhus som innehåller en del av det som efterfrågas inom ramen för SIP men inte kan 

anses vara i stället för.  

Med ledning av framtagna sökkriterier har ca 150 journaler granskats från fem av regionens vård-

centraler. Bedömningen som gjordes, i samarbete med läkare vid regionen, var att det var få SIP 

genomförda men att det rimligen borde ha varit väsentligt fler. Av de SIP som upprättats är flertalet 

heller inte fullständiga. Vi har av journalgranskningen kunnat relatera till ett antal personer med 

tydliga insatser från såväl aktuell kommun som från regionen där ett tydliggörande av behov, insats 

och ansvar torde varit till gagn för den enskilde. 

När det gäller de få SIP som vi kunnat ta del av kan vi också konstatera att kvaliteten varit skif-

tande. I vissa har det varit helt enligt intentionerna för upprättandet av en SIP medan andra enbart 

haft ett informationsinnehåll kring läkemedelsinsatser och ett konstaterande av vad kommunen 

redan har för insatser. 

sip:ar
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2.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att arbetet som bedrivs i verksamheterna delvis överensstämmer det med vad som 

avtalats och vad som framgår av beslutade styrdokument.  

Under granskningen har vi funnit flera exempel på aktiviteter som bedrivs i samverkan mellan olika 

aktörer. Några samordnade insatser som riktas specifikt mot målgruppen äldre med psykisk ohälsa 

finner vi dock inte. Som tidigare berörts lyfts ju heller inte målgruppen fram i befintliga styrdoku-

ment och överenskommelser.  

Beträffande användningen av SIP som verktyg för att samordna och planera insatser riktade mot 

äldre med psykisk ohälsa ser vi att detta i praktiken har allvarliga brister. För att åstadkomma en 

förändring behöver samtliga aktörer säkerställa tillämpningen av bestämmelserna angående SIP. 

2.4. Hur arbetar regionen och kommunerna förebyggande? 

2.4.1. Iakttagelser 

En gemensam iakttagelse från intervjuerna är att det finns en stor vilja och önskan att arbeta för att 

generellt förebygga psykisk ohälsa. Många lyfter dock fram att arbetet tvingas prioriteras ner till 

förmån för den dagliga, mer akut styrda, verksamheten. Ensamhet lyfts ofta under intervjuerna 

som en orsak till psykisk ohälsa.   

I kommunerna nämns som exempel på förebyggande aktiviteter som riktas mot målgruppen äldre: 

• Dagverksamhet och träffpunkter med öppen verksamhet. 

• Uppsökande verksamhet där besök erbjuds till personer över en viss ålder för att samtala 

om livssituationen. 

• Aktivitetssamordnare som fungerar som länk mellan kommunen och civilsamhället, t ex 

pensionärsorganisationer, brukarföreningar och kyrkan. 

• Samarbete med kyrkan i form av att samtal erbjuds när någon blivit ensam/mist en partner. 

• Datorutbildning riktat till äldre. 

• Anhöriggrupper och anhörigstöd. 

• Digitala forum/mötesplatser för att förebygga ensamhet. 

• Utbildningsinsatser för personalen i syfte att tidigt identifiera signaler på psykisk ohälsa. 

• Biståndsbedömda insatser som exempelvis social aktivering och ledsagare. 

• Aktivitet på torget i kommunen dit äldre inbjuds för att träffas. 

 

I intervjuerna med primärvårdens företrädare uttrycks generellt att resursbrist innebär att de före-

byggande insatserna får stå tillbaka. Några exempel på insatser som generellt och inte specifikt 

riktas till äldre men syftar till att förebygga psykisk ohälsa är: 

• Psykologiska rådgivningssamtal där läkare och psykolog tar upp livsstil, hälsosamtal och 

liknande. 

• Temadag för personal angående psykisk ohälsa. Syfte att bidra till gemensamt synsätt och 

tidig upptäckt. 

Vi kan sammantaget konstatera att det finns en önskan, både i regionen och i samtliga 16 kommu-

ner, att arbeta mer förebyggande. Den samlade bedömningen är dock att detta inte hinns med och 

inte kan prioriteras vilket uppges bl a ha sin grund i resursbrist.  

2.4.2. Bedömning 

Vår bedömning beträffande det förebyggande arbetet är att vi kan se exempel på bra insatser. Då 

vi inte tagit del av någon uppföljning eller utvärdering av är vi dock osäkra på vilka effekter som 

uppnås. För att kunna bedöma detta tror vi att det är nödvändigt att utgå från en målgruppsanalys, 
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det vill säga hur ser situation och behov ut för de äldre i just vår kommun/för våra listade patienter/ 

i regionen som helhet? Hur stort är problemet med ensamhet? Hur många lider av depression, 

ångest och/eller oro? Hur många självmord begås av äldre? Utifrån analysens resultat kan därefter 

mer riktade och ändamålsenliga aktiviteter och insatser utformas. Till dessa kopplas bedömnings- 

eller i bästa fall - mätbara mål och indikatorer. Vi bedömer att det förebyggande arbetet på så sätt 

kan gå från att idag bestå av spridda aktiviteter till att vara mer systematiskt och effektivt.   

2.5. Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultat-

redovisning avseende samverkan, kopplat till avtal och styrdoku-

ment? 

2.5.1. Iakttagelser 

I det politiska inriktningsdokumentet för Nya Perspektiv år 2019 finns generella ambitioner formule-

rade och utifrån dessa finns övergripande gemensamma mål för god och jämlik hälsa för länets 

invånare. Inriktningarna/målen ska finnas under en längre tidsperiod och följas upp med ett antal 

indikatorer på läns- och kommunnivå. Redovisning av indikatorerna sker i dokumentet Aktuellt 

perspektiv som sammanställs årligen. I Aktuellt perspektiv 2019 finns 24 indikatorer som redovisas 

per kommun jämfört med genomsnittet i Värmland. För några indikatorer finns en viss koppling till 

målgruppen äldre med psykisk ohälsa. Sammanställningen i Aktuellt perspektiv används som un-

derlag vid det årliga seminarium som genomförs inom ramen för Nya Perspektiv. Under seminariet 

år 2019 har den politiska styrgruppen för perioden 2014 - 2018 redovisat exempel på aktiviteter 

som genomförts under år 2018 inom områdena ”äldres hälsa” och ”psykisk hälsa”.  

Av minnesanteckningarna från Nya Perspektivs beredningsgrupps möten under år 2019 kan utlä-

sas att en viss löpande uppföljning av aktiviteter sker i samband med dessa möten.  

Utöver ovanstående visar vår genomgång av överenskommelser och styrdokument (se kap 2.1 

och 2.2) att systematisk uppföljning och redovisning saknas av resultat avseende samverkan. Vi 

kan inte finna dokument som på ett tydligt sätt kopplar ihop mål och ambitioner med rapportering, 

analys och bedömning av uppnådda resultat eller effekter.  

Intervjuerna bekräftar också att uppföljning avseende samverkan av psykisk ohälsa inte är någon-

ting som sker. Det framkommer dock önskemål om att följa upp framförallt äldres psykiska ohälsa 

på en samlad nivå och säkerställa att alla kommuner i regionen får ta del av varandras resultat, 

arbetssätt och goda exempel. 

2.5.2. Bedömning 

Vår bedömning är att revisionsfrågan om det finns en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och 

resultatredovisning avseende samverkan kopplat till avtal och styrdokument inte kan anses vara 

uppfylld.   

Vår bedömning är att en utveckling bör komma till stånd beträffande uppföljning och resultatredo-

visning genom att överenskommelser, avtal och styrdokument ses över såväl vad avser aktualitet 

som innehåll. Av styrdokumenten bör tydliga målsättningar framgå avseende vad som ska åstad-

kommas och inte minst hur målen ska följas upp, analyseras och utvärderas. Med en ökad tydlig-

het i styrningen skapas än bättre förutsättningar för att de aktiviteter som genomförs också leder till 

önskvärda förändringar och resultat. 
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Bilaga - dokumentförteckning 
Urval av granskade dokument 

• Nya Perspektiv. Politiskt inriktningsdokument 2019 

• Aktuellt perspektiv 2019 

• Krav och kvalitetshandbok vårdval vårdcentraler Värmland 

• Flödesschema för samordningsplanering 

• Hälso- och sjukvårdsnämndens nämndplan 

• Nya Perspektiv seminarium 14 - 2019 

• Om värmlänningarna 2019. Planeringsunderlag för region Värmland. 

• Överenskommelse. Personer med psykisk funktionsnedsättning i Värmland 

• Patientsäkerhetsberättelse 2018. Region Värmland 

• Rapport. Äldres liv och hälsa i Mellansverige 2017 

• Flerårsplan 2019 - 2021 och regionplan. Region Värmland 

• Länsgemensam analys och handlingsplan för Värmland 2016 - 2020 med komplettering 
med data för barn, unga och unga vuxna under 25 år, 2017 och 2018 framtagen inom ra-
men för Nya Perspektiv 

• Överenskommelse mellan Region Värmland och kommunerna i Värmland om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland 

• Psykiatrin i siffror. Vuxenpsykiatri. Kartläggning 2018. SKL 

• Värmlänningarnas liv & hälsa 2017 

• Ansvars- och arbetsfördelning mellan psykiatri och allmänmedicin vid vård av vuxna pati-
enter med psykiatriska tillstånd 

• Årsredovisning Region Värmland 2018 

• Äldres psykiska hälsa i primärvården. Material från seminarium 18 december 2018 

• Årsredovisningar och verksamhetsplaner från deltagande kommuner 

• Lokala överenskommelser mellan kommun och regionala aktörer (primärvård, psykiatri) 

• Diverse material och rapporter inom området psykisk ohälsa från Socialstyrelsen, SKL och 
myndigheten Vårdanalys. 
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Lars Näsström, Projektledare  

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av revisorerna vid Region Värmland samt revisorerna i de värmländska kom-

munerna enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2019-

06-03, diarienr REV/19023. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del 

av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport 
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SGU Sveriges 
geologiska 
unders6kning 

Beslut 

Datum 

2020-03-30 

Diarienummer 

3421-601-2020 

Sid 1(2) 

Handlaggare 

Henning Persson 018-17 90 85 	 via e-post Kommunstyrelsen 
Filipstads kommun 

Angaende forfragan om overtagande av huvudmannaskap for 

objektet Torskbackens anrikningsverk i Filipstads kommun 

Beslut 
Sveriges geologiska unders6kning (SGU) staller sig positiva till att ata sig huvudmannaskapet for 
atgardsforbetedelser och atgarder vid objektet Torskbackens anrikningsverk. 

Bakgrund 
Filipstads kommun hat den fJarde mars 2020 stallt en forfragan till SGU om att overta 
huvudmannaskapet fot objektet Torskbackens anrikningsverk. 

Pa sodra stranden av Totskbacksviken, en vik i sjon Yngen, lag under nagra at pa 1910-talet ett 
anrikningsverk fox koppar-, zink- och blymalm. Verksamheten hat tesultetat i att anrikningssand coed 
hoga tungmetalhalter kvatlamnats i den btanta stranden net mot sjon och aven ute i sjalva sjon. 
Omradet hat undetsokts i omgangar senast at 2015 i huvudstudiefas coed SGU sour huvudman. 
Objektet Hr ett riskklass 1-objekt och ptojektet finansieras helt av bidtagsmedel fran Naturvardsvetket. 
SGU, Lansstyrelsen och Filipstads kommun hat for aysikt att ansoka om bidragsmedel for 
atgatdsfotberedelse och atgarder vid objektet. Filipstads kommun hat infot framtagandet av ansokan 
fornyat sin tidigate forfragan om overtagande av huvudmannaskap, nu for det fortsatta 
efterbehandlingsatbetet pa objektet. Som motiv framhalls SGU:s engagemang i foregaende fas. 

Skal for beslutet 
Att driva objekt dar SGU hat ett tidigate engagemang vidare i efterfoljande faset Hr en stark 
priotiteringsgrund vid forfragningar om atagande sour huvudman. 

Projektet kommer att to fram en ansokan fot atgardsforbetedelse och atgarder coed medel under en 
tvaarspetiod, sour tidigast at 2021 och ar 2022. SGU kommet att uppratta en ansokan till Lansstyrelsen 
coed en genomfotandebesktivning och kostnadsuppskattning. SGU:s ansokan utgot en del av 
Lansstyrelsens ansokan till Naturvardsverket. 

Det finns inga garantier fot att medel kommet att kunna beviljas fran och med at 2021. Projekt kan pa 
grund av stark konkutrens om bidragsmedel komma att fa vanta i ytterligare ett antal at. Da SGU inte 
hat radighet over nar arbetsinsatsen i ptojektet kommer fotbehallet sig myndigheten ratten att infor 

Sveriges geologiska unders6kning 	 Tel: 018-17 90 00 
	

Organisationsnr 202100-2528 
Box 670 
	

Webb: sgu.se  
75128 Uppsala 	 E-post: sgu@sgu.se  
Besok: Villavagen 18 



SGU Sveriges 
geologiska 
undersokning 

Sid 2(2) 

accept av Lansstyrelsens vidareformedlingsbeslut gora en fornyad aystamning av enhetens 
arbetsbelastning. Det formella atagandet av huvudmannaskapet sker genom sarskilt beslut i saraband 
med accept av de av Lansstyrelsen vidareformedlade bidtagsmedlen. 

1Atagandet galler under forutsattning att bidrag beviljas och begransar sig till den fas objektet star infor, i 
delta fall atgardsfotberedande utredningar och atgarder. SGU:s ansvar sour huvudman upphot nar 
atgarderna Hr ayslutade. Kommunen forvantas vata delaktig i arbetet (t.ex. nar det galler tillttrade till 
mark, lokala informationsinsatset, markanvandning, planfragor, materialresurser, etc.) och delta i den 
projektgrupp sour eventuellt bildas. SGU hat ingen mojhghet att pabotja atbete sour medfor externa 
kostnader innan det formella beslutet om huvudmannaskap, enligt ovan, fattats. 

Beslut i delta arende hat fattats av generaldirektot Anneli Wirten. 

I den slutliga handlaggningen av arendet hat avdelningschef Helena Kjellson, enhetschef Leni Litgatd-
Maot och ptojektledare Henning Persson (foredragande) deltagit. 

Helena Kjellson 

Enlig uppdrag 
	 11, - a,:..-- 

Henning Petsson 

Kopia: 

Hannes Fellsman, Miljo- och stadsarkitektkontoret Filipstads kommun 

Susanne Andetsson, Lansstyrelsen i Varmland 
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