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       Ks § 
Au §  28                      Dnr 2020/129 
 
Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet i Östra Värmland 
samt beviljande av ansvarsfrihet  
 
Samordningsförbundet i Östra Värmland översänder årsredovisning för 
räkenskapsåret 1 januari-31 december 2019 för behandling i kommunen. 
 
I revisionsberättelse daterad 8 april 2020 anför förbundets revisorer att 
man tillstyrker dels att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019, dels att samordningsförbundets årsredovisning 
godkänns. 
 
Jomark Polintan meddelar jäv, lämnar rummet och deltar inte i beslutet 
 
Arbetsutskottet föreslår   
 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna årsredovisningen samt 
 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
 
_______ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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  Ks §                             Dnr 2020/135 
 
Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänst 2019 samt 
beviljande av ansvarsfrihet 
 
Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst har vid sammanträdet 1 
april 2020 bland annat beslutat att anta årsredovisningen för 2019.  
 
Förbundets revisorer anför i sin revisionsberättelse att direktionen har 
fastställt finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Tre av fyra 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppnås under 2019.De 
bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god även för 2019, 
eftersom underskottet är marginellt och förbundet har en i övrigt stark 
finansiell ställning.    
 
Revisorerna tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2019 samt att förbundets årsredovisning godkänns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

  

Bergslagens 

Räddningstjänstförbund 

Revisorerna 

        Till 

Kommunfullmäktige i  

Degerfors, Filipstad, 

Hällefors, Karlskoga, 

Kristinehamns och Storfors 

kommuner 

 

För kännedom till 

Direktionen i Bergslagens 

        räddningstjänstförbund 

 

Revisionsberättelse för år 2019 
 

Vi har granskat ekonomi och verksamhet i Bergslagens räddningstjänstförbund under 

2019. Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet samt förbundets revisionsreglemente. Granskningen har haft den 

omfattning och inriktning samt gett det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas 

redogörelse för år 2019”. 

 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens 

utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever upp 

till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, med undantag för ett mindre 

underskott. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed. 

 

Direktionen har fastställt finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Tre av fyra 

finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppnås under 2019. Vi bedömer den 

finansiella måluppfyllelsen som god även för 2019, eftersom underskottet är marginellt 

och förbundet har en i övrigt stark finansiell ställning. 

 

Direktionen har även fastställt övergripande verksamhetsmål, inriktningsmål och 

prestationsmål. I årsredovisningen är det främst prestationsmålen som följs och 

återredovisas. Av dessa nio prestationsmål bedöms sex vara uppfyllda och tre är delvis 

uppfyllda. Årsredovisningen beskriver inte utfallet för de inriktningsmål som finns för de 

olika avdelningarna. Redovisningen av måluppfyllelsen när det gäller de övergripande 

målen behöver utvecklas i årsredovisningen. 

 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är 

förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten.  

 

 



 

  

Vi bedömer sammantaget att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med en i allt 

väsentligt tillräcklig intern kontroll.  

 

 

 

Vi tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2019. 

 

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. 

 

 

 

Den 2 april 2020 

 

 

 

 

Bergslagens räddningstjänstförbunds revisorer 

 

 

 

 

Kristina Tjärnbro Lämås    Tobias Isaksson 

Ordförande      Vice ordförande 

Kristinehamn      Karlskoga 

 

 

 

 

Björn Nordenhaag     Ottfried Eickenrodt 

Degerfors      Filipstad 

 

 

 

 

Sture Beckman     Ingemar Olsson 

Hällefors      Storfors 
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Från: Björn Nordenhaag <Bjorn.Nordenhaag@degerfors.se>
Skickat: den 3 april 2020 13:38
Till: Cecilia Raner-Björn
Ämne: Re: Revisionsberättelse BRT 2019
Bifogade filer: image001.jpg

Björn Nordenhaag  
Godkänner bifogad revisionshandling.Degerfors 20200403 

Skickat från min iPad 

3 apr. 2020 kl. 13:32 skrev Cecilia Raner‐Björn <cecilia.raner‐bjorn@brt.se>: 

Hej, 

Under rådande omständigheter i och med covid19 så får godkännande av BRTs bokslut bli via mail. 
Enligt SKR kan man få ett godkännande via mail från respektive revisor och för att sedan bifoga de 
mailen när revisionsberättelsen skickas till respektive fullmäktige i medlemskommunerna. 

Jag vill nu att ni skickar era svar om godkännande genom att svara på mitt mail.  

Bifogar revisionsberättelse BRT 2019 samt Rapport granskning ÅR 2019 BRT för godkännande.  

Trevlig helg! 

Med vänlig hälsning 
Cecilia Raner Björn 
<image001.jpg> 
Administratör 
Bergslagens Räddningstjänst 

Besöksadress: Brandkårsvägen 2, Kristinehamn 
Postadress: Box 424, 68129 Kristinehamn 
Telefon 0550‐636 11 
E‐post: cecilia.raner‐bjorn@brt.se 
www.brt.se 

<Rapport granskning ÅR 2019 BRT.pdf> 
<Revisionsberättelse BRT 19.pdf> 
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Från: Kristina Tjärnbro Lämås <kristina.tjarnbrolamas@kristinehamn.se>
Skickat: den 5 april 2020 19:40
Till: Cecilia Raner-Björn
Ämne: SV: Revisionsberättelse BRT 2019

Jag godkänner Revisionsberättelse och Granskning av årsredovisning för 2019, gällande Bergslagens 
Räddningstjänstförbund. 

Med vänlig hälsning 

Kristina Tjärnbro‐Lämås 
Ordf. revisionen 

kristina.tjarnbrolamas@kristinehamn.se        

Kristinehamn 2030 ‐ den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen 
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Från: Ottfried Eickenrodt <Ottfried.Eickenrodt@filipstad.se>
Skickat: den 5 april 2020 12:51
Till: Cecilia Raner-Björn
Kopia:  Maria Jäger (SE - ASR) 
Ämne: SV: Revisionsberättelse BRT 2019

Hej, 

jag godkänner revisionsberättelsen BRT 2019 samt ÅR 2019 BRT. 

Glad Påsk! 

Med vänlig hälsning 

Ottfried Eickenrodt 
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Från: Isaksson Tobias <tobias.isaksson@karlskoga.se>
Skickat: den 8 april 2020 12:57
Till: Cecilia Raner-Björn
Ämne: Sv: Revisionsberättelse BRT 2019

Hej... 

Jag intygar härmed i detta mail att: 

‐Jag tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

‐Jag  tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. 

Med vänlig hälsning, Tobias Isaksson, revisor för Karlskoga Kommun 
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Från: ingmar olsson <alkvetterns.herrgard@bredband.net>
Skickat: den 4 april 2020 21:24
Till: Cecilia Raner-Björn
Ämne: SV: Revisionsberättelse BRT 2019

Hej ! 
Den är ok för mig för undertecknande. 
Med vänlig hälsning 
Ingemar Olsson 
Storfors 
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Bergslagens 

Räddningstjänstförbund 

Revisorerna 

 

 

Revisorernas redogörelse för år 2019 
 

Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, god revisionssed för 

kommunal verksamhet samt förbundets revisionsreglemente. Av kommunallagen framgår 

att revisorerna ska granska all verksamhet och bedöma om verksamheterna sköts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 

rättvisande och om direktionens interna kontroll är tillräcklig. 

 

De granskningar som genomförts under verksamhetsåret 2019 sammanfattas nedan: 

 

 

Granskning av delårsrapport 2019 

Vi har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2019-08-31. En översiktlig 

granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på 

detaljgranskning. 

 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 

lagstiftning och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att 

balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019. 

 

Delårsrapporten för 2019 visar ett resultat per 31 augusti på 1,7 mnkr, vilket är 2,1 mnkr 

lägre än för motsvarande period förra året. Enligt helårsprognosen kommer förbundet att 

redovisa ett positivt resultat för 2019 på 338 tkr. Av delårsrapporten framgår vilka 

förutsättningar som gäller för att det prognostiserade resultatet ska kunna uppnås. 

 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som 

direktionen fastställt i budget för 2019. Enligt helårsprognosen kommer samtliga fyra 

finansiella mål för god ekonomisk hushållning att uppnås.  

 

Vi bedömer även att verksamhetens prognostiserade utfall till övervägande del är 

förenligt med de fastställda verksamhetsmålen i budget för 2019. Av nio prestationsmål 

kommer enligt prognosen sju att uppnås, ett uppnås delvis och ett kommer inte att 

uppnås.  

 

Vi ser med tillfredsställelse att i det handlingsprogram som direktionen antagit för 2020 – 

2023 har prestationsmålen utvecklats och blivit enklare att mäta. Enligt vår bedömning 

kommer detta att underlätta uppföljning av måluppfyllelse och därmed också möjligheten 

att utvärdera om verksamheten lever upp till kraven på god ekonomisk hushållning. 
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Granskning av personal- och kompetensförsörjning 

Vi har initierat en granskning av personal- och kompetensförsörjning inom förbundet. 

Granskningens syfte är att bedöma om direktionen genom styrning och uppföljning 

säkerställer att bedrivs ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning 

inom förbundet. 

 

Granskningen är pågående. 

 

Granskning av årsredovisning 2019 

Vi har granskat förbundets årsredovisning för år 2019. Granskningen av årsredovisningen 

innebär en bedömning av om dokumentet följer kommunallagen, lagen om kommunal 

bokföring och redovisning, rekommendationer från rådet för kommunal redovisning samt 

de beslut som fattats när det gäller god ekonomisk hushållning. 

 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens 

utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever upp 

till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, med undantag för ett mindre 

underskott. Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande. 

Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed. 

 

Direktionen har fastställt finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Tre av fyra 

finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppnås under 2019. Vi bedömer den 

finansiella måluppfyllelsen som god även för 2019, eftersom underskottet är marginellt 

och förbundet har en i övrigt stark finansiell ställning. 

 

Direktionen har även fastställt övergripande verksamhetsmål, inriktningsmål och 

prestationsmål. I årsredovisningen är det främst prestationsmålen som följs och 

återredovisas. Av dessa nio prestationsmål bedöms sex vara uppfyllda och tre är delvis 

uppfyllda. Årsredovisningen beskriver inte utfallet för de inriktningsmål som finns för de 

olika avdelningarna. Redovisningen av måluppfyllelsen när det gäller de övergripande 

målen behöver utvecklas i årsredovisningen. 

 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är 

förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten.  

 

Grundläggande granskning 2019 

Vi har översiktlig granskat om direktionen har system och rutiner för styrning, 

uppföljning, kontroll och rapportering samt att dess tillämpas på avsett sätt. 

 

Syftet med den översiktliga granskningen är att få ett underlag för uttalandet i 

revisionsberättelsen. Den revisionsfråga som ska besvaras är om direktionens förvaltning 

skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med 

tillräcklig intern kontroll. 
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Vi bedömer sammantaget att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med en i allt 

väsentligt tillräcklig intern kontroll.  

 

Precis som tidigare anser vi att förbundets målstyrning behöver utvecklas för att 

möjliggöra en löpande uppföljning under året samt en fullständig återrapportering i 

årsredovisningen. Kopplingen mellan övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk 

hushållning, inriktningsmål och prestationsmål behöver tydliggöras. I 

Handlingsprogrammet för 2020 -2023 så har målstyrningen utvecklats för att möjliggöra 

en bättre återrapportering av måluppfyllelsen. 
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       Au  § 27  Au § 35 Ks §                        Dnr 2020/88 
 
Ekonomisk plan 2021-2023 
 
Kommunchef Claes Hultgren och ekonomichef Britt-Inger Gustafsson 
presenterar de aktuella förutsättningarna.   
 
Ram 2021 är uppräknad med löneökningar om 2,5 % från ramar år 2020. 
Vidare är vid uppföljning mars 2020 prognosen för år 2020 -17 500 tkr. 
Hela underlaget bygger på att nämnderna klarar att vidta åtgärder för att 
ha en verksamhet i balans med 2020 års ramarna vid ingången i år 
2021.  
 
En skattehöjning om 1,00 skattekrona ger ca 20 000 tkr i intäkt och 1,50 
skattekrona ger 30 000 tkr. Om skatten höjs med 1,00 kr år 2021 och 
med ytterligare 0,50 kr år 2022 krävs utöver de åtgärder som behövs 
inför 2021 ytterligare åtgärder värda 19 000 tkr samt nyttjande av avsatta 
medel (50 000 tkr finns kvar) för att ha en acceptabel resultatnivå fram till 
år 2023.  
 
Allt detta bygger på att vi inte återställer underskott för år 2019-2021 och 
att de avsatta medlen används. Vi är skyldiga att återställa underskotten 
men vi kan även besluta att inte återställa, om det föreligger synnerliga 
skäl. Från år 2024 behövs dessutom åtgärder värda 20 000 tkr. 
 
Det fortsatta arbetet ska ge ett resultat för år 2023 om 8 000 tkr (1% av 
skatteintäkter och generella statsbidrag). Denna arbetshypotes bygger 
bland annat på att det fortsatta arbetet sker utifrån: 
  

• Nämnderna ska vidta åtgärder för att ha verksamhet i balans med 
2020 års ramar vid ingången av år 2021 

• fastställa ramar inför 2021 enligt föreliggande förslag 
• de tidigare avsatta medlen används under 2021-2023.  
• skattehöjningar sker enligt föreliggande material 
• ytterligare åtgärder om 19 000 tkr ska tas fram under perioden 

2021-2023.   
• Underskotten för år 2019-2021 ska inte återställas. Särskilda 

beslut behöver fattas enligt Kommunallagen kap 11 §13, då det 
finns synnerliga skäl.  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att   kalla till extra budgetberedning kl 10.00 måndagen den 11 maj. 
_______ 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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  Kommunchef Claes Hultgren och ekonomichef Britt-Inger Gustafsson 
informerar om aktuellt läge. Uppföljning för april presenteras, vilken visar 
en prognos på ett underskott om -32 000 tkr för år 2020. 
Verksamheterna ligger något bättre än föregående prognos men 
slutavräkningen i det kommunala utjämningssystemet har försämrats.  
 
Materialet baseras på SKR´s cirkulär 20:20 daterat 29 april 2020 
gällande budgetförutsättningar. Det innebär att löneökningar i 
föreliggande material har reviderats till 2,2% (tidigare 2,5%).   
 
Materialet är vidare upprättat utifrån följande arbetshypotes vilken utgår 
från ramar år 2020; 

• Klara budget 2020 (för närvarande krävs åtgärder på 24 mkr) 
• Ej återställa underskott åren 2019, 2020 och 2021. Detta då det 

föreligger synnerliga skäl. 
• Använda balanserade medel åren 2021-2023 
• Ytterligare åtgärder motsvarande ca 10 mkr år 2022-2023 
• Skattehöjning 
• Resultatmål om 1,5% (viktigt att stärka eget kapital) 

 
Materialet föreslår följande ramar år 2021; 
Kommunstyrelsen                       185 304 tkr 
Miljö- och byggnadsnämnden         3 401 tkr 
Barn- och utbildningsnämnden   212 364 tkr 
Socialnämnden                           342 858 tkr 
Övriga                                             2 554 tkr 
 
Christer Olsson meddelar att Filipstadssamverkan anser att det ej är 
aktuellt med skattehöjning för år 2021. 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att   fastställa förslaget till ramar för år 2020 och överlämna det till 
kommunstyrelsen. 
_______ 

 
                                                                                                            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: 13 Maj 2020  (15 April 2020)

Sammanställning:

Likvida medel: Swedbank 20,1 mkr [Filipstads kommun -5,2 mkr, Stadshus 25,3 mkr]

Ränta inlåning 0,000% (0,000%)

Ränta utlåning 0,580% (0,630%)

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 0,44% R kvartalsvis / 2020-09-01

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

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

97,3 genomsnittlig ränta 0,74 %  (0,73 %)

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

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

3,8 0,44% F kvartalsvis / 2020-05-05

21,4 genomsnittlig ränta 0,32 %  (0,34 %)

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

Total låneskuld   

 

Ekonomienheten  2020-05-13
 

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 april 2020 
 
Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per april månad 
2020 för kommunstyrelsens, miljö- och byggnadsnämndens, 
socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens samt övriga nämnders 
verksamhetsområden.   
  
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



BUDGETUPPFÖLJNING

FILIPSTADS KOMMUN

April 2020



 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
 
 
Sammanfattning och bedömning om Filipstads Kommun 
 
Prognostiserat resultat för helåret uppgår till -29 967 tkr mot årsbudget 1 603 tkr. Budgetavvikelsen, baserat på  
redovisningen från april 2020, beräknas till -31 570 tkr.  
Se nedanstående uppställning: 
 
 
 
Budgetavvikelser 2020
tkr 2020-04-30

Kommunstyrelsen 1 468
Miljö- och byggnadsnämnd 0
Barn- och utbildningsnämnd -18 140
Socialnämnd -7 310
Övriga nämnder 0
Summa verksamheterna -23 982

Finansiering -7 588
Total prognosavvikelse -31 570  
 
 
 
 
Några kommentarer avseende prognos september.. 

 Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 1 468 tkr. Överskottet beror främst på att personalkostnader 
i verksamheten bokförs mot projektet Move (yrkesanpassad utbildning för vuxna), på att beslut fattats om att 
inte tillsätta feriearbete för ungdomar under 2020 pga. av den rådande coronasituationen och att den milda och 
snöfattiga vintern har sänkt kostnaderna för energi och snöröjning 

 Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett balanserat resultat. 
 Barn- och utbildningsnämndens prognostiserar ett underskott om -18 140 tkr. Avvikelserna finns främst 

inom Grundskola och Gymnasium. 
 Socialnämnden prognostiserar ett underskott med -7 310 tkr. Avvikelserna hänför sig främst till individ- 

och familjeomsorg IFO där kostnaden för försörjningsstöd ökar och där placeringskostnader ökar. 
 Övriga nämnder prognostiserar ett resultat i balans med budget. 
 Finansieringens totala prognos för 2020 visar ett underskott med -7 588 tkr. 

Den rådande coronasituationen gör att slutavräkningen enligt sista cirkuläret från SKR kommer att 
uppgå till -19 428 tkr. Tappet uppvägs delvis av att andra tillskott har skett. Läs vidare under 
’Finansieringen’. 
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Finansiering
tkr Budget Prognos Avvikelse 

2020 2020-04-30 budget /prognos

Skatteintäkter 422 064 422 007 -57
Slutavräkning -1 494 -19 428 -17 934
Mellankommunal utjämning 1 900 1 900 0
Ink.utjämningsbidrag/avgift 178 547 178 238 -309
Kostn.utjämningsbidrag/avgift 81 558 81 057 -501
Regleringsbidrag/avgift 11 075 10 924 -151
LSS-utjämningsbidrag/avgift -1 632 1 840 3 472
Kommunal fastighetsskatt 16 862 16 938 76
Högt flyktingmottagande 1 600 1 600 0
Extra välfärdsmiljoner 0 5 400 5 400
Statligt stöd - Corona 0 10 900 10 900
Välfärdsmiljoner 6 123 6 123 0
Periodiseringsfond 5 400 5 400
Avsatta integrationsmedel 12 500 0 -12 500
Schablonintäkter 6 000 6 000 0
HVB-hem intäkter 2 690 1 040 -1 650
32-kommuners bidrag 7 000 6 916 -84
Finansiella intäkter 4 950 5 950 1 000
Finansiella kostnader -1 700 -1 700 0
Pensionskostnad -54 770 -54 770 0
Pensionskostnad intern 34 366 34 366 0
Kapitalkostnad intern 7 400 6 750 -650
Total 735 039 727 451 -7 588  
 
Finansiering – Måluppfyllelse 
 
Enligt antagen budget för 2020 skall resultatet vara minst 1,5 % av skatteintäkter och generella bidrag. Undantag 
för detta görs 2020. 
Enligt prognosen kommer resultatet att uppgå till -30,0 mkr. Resultatmål enligt budget 2020 är 1,6 mkr vilket 
enligt prognos inte kommer att uppnås. För att uppnå 1,5 % krävs ett resultat på ca 10,0 mkr.  
En resultatförbättring med 40,0 mkr krävs. 
 
 
Balanskrav 
Enligt kommunallagen kap 8 § 5 skall negativt resultat regleras och det redovisade egna kapitalet enligt 
balansdagen återställas under de närmaste återföljande tre åren.  
Det finns negativt underskott som skall återställas under 2021 - 2023 enligt årsbokslut 2019 med -21 368 tkr. 
Prognostiserat resultat för 2020 visar att underskott kommer att uppstå med -29 967 tkr under 2020, vilket ska 
återställas 2022 - 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3



 

 

Finansiella mål 2020 
 Resultatet ska vara minst 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Undantag från detta mål görs 

2020. 
 Verksamheten ska bedrivas så effektivt att kostnaderna, med bibehållen kvalité, inte överstiger genomsnittliga 

kostnaden för motsvarande verksamhet med jämförbara kommuner. (Redovisas i årsbokslut 2020) 
 

 Filipstads kommuns verksamheter skall bedrivas på ett sätt som är förenligt med god ekonomisk hushållning. 
Med god ekonomisk hushållning menas att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktig hållbar 
utveckling. Detta innebära att resultatet ska finansiera normal investeringsnivå och nya pensionsåtaganden. 

  
 

Följande prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar ska hjälpa kommunen att uppnå en god 
ekonomisk hushållning av befintliga resurser enligt budget 2020 - 2022. 
 
Prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar enligt budget 2020 – 2022  

 
 Utredning av förskolans dimensionering 2018-2024 

Utreda behov och dimensionering samt möjlighet att organisera framtida förskoleverksamhet.  
      Måluppfyllelse: 

Beslut om nedläggning av förskolan Björnen har fattats. Barn och personal omflyttas från och med augusti 
2020. Effekt blir -1 000 tkr 2020 och omräknat till helårseffekt -3 000 tkr. 

 
 Stiftelsens Filipstadsbostäder 

Att genomlysa stiftelsens lägenhetsinnehav och bedöma allmännyttans framtida bostadsbestånd och 
organisation. 

      Måluppfyllelse: 
Arbetet har avstannat i Coronakrisens spår. Hittills har olika alternativ studerats för framtida organisation av 
kommunens fastighetsinnehav och Stiftelsen Filipstadsbostäders dito. Extern revisor har anlitats för att 
utvärdera olika alternativ. När en sådan utvärdering är gjord kommer ärendet att återrapporteras. 
Förhoppningsvis kan detta ske under året. 
 

 Handlingsplan för integration    
Att ta fram förslag på förvaltningsövergripande handlingsplan för integrationen. 

      Måluppfyllelse: 
Ett första utkast till struktur finns sedan tidigare framtaget. Mycket arbete kvarstår. 
 

 Handlingsplan för att motverka barnfattigdom    
Att ta fram en policy/handlingsplan för att motverka barnfattigdom i Filipstad. 

     Måluppfyllelse: 
Arbete pågår. Arbetet med att upprätta en handlingsplan för att motverka barnfattigdom är en övergripande 
kommunal fråga och kommer att införlivas i kommunens gemensamma planerade hälsoarbete. 
 

 Energiutredning 
Utreda förutsättningarna för ökad etablering av sol-energi i Filipstads kommun och för energiförsörjning av 
kommunala fastigheter och prövning för anslutning till fjärrvärmenätet. 

      Måluppfyllelse: 
I verksamheten pågår kontinuerligt arbete med energieffektivisering i kommunala fastigheter. När 
energiprojekt genomförs bedöms och föreslås vid varje tillfälle den för projektet optimala och hållbara 
energilösningen. En återredovisning av kommunens energieffektiviseringsarbete och solenergiförutsättningar i 
Filipstad planeras redovisas under hösten 2020.  

 
 Trygghet och säkerhet i Filipstads centrum 

Utreda såväl teknisk som personell förstärkning av trygghet och säkerhet i Filipstads centrum för ökad 
trygghet för boende och besökare. Denna förstärkning kan bestå i såväl ordningsvakter som kamera-
övervakning. 
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Måluppfyllelse:  
Tillsammans med kommunpolisen har under förra året formerats ett strukturerat gemensamt arbete. Denna 
fråga är en del i det. Arbetet har varit såväl strategiskt som operativt. Avsikten är att vi tillsammans ska fatta 
strategiska verkningsfulla beslut som ökar trygghet och säkerhet i hela kommunen, inkluderat Filipstads 
Centrum. Detta är ett fortlöpande arbete.  

 
 Boende inom Funktionsstöd (LSS) 

Socialförvaltningen ges i uppdrag att utreda framtida utveckling av behovet av boende inom Funktionsstöd 
(LSS).  

      Måluppfyllelse: 
     Socialförvaltningen kommer att ta upp uppdraget i socialnämnden inom kort. Socialförvaltningen  
     bedömer att uppdraget är svårt att slutföra i dagsläget då en förändrad lagstiftning utreds. 
        
 Närsjukvårdsplatser 

Att intensifiera arbetet med regionen för att få till en etablering av närvårdsplatser i vår kommun. 
     Måluppfyllelse: 

Socialförvaltningen har ett pågående samverkansarbete tillsammans med Region Värmland. I arbetet ingår 
lokala vårdcentralen. Ett av uppdragen är att utreda möjligheten att starta upp närsjukvårdsplatser i Filipstad 
inom ramen för kommunens rehab- och korttidsenhet Eklunden. Fram tills nu har inte regionen och 
kommunen hittat en gemensam lösning då det i dagsläget saknas resurser för att starta upp 
närsjukvårdsplatser. Bland annat finns behov av en annan läkar- och sjuksköterskenärvaro än vad som finns 
idag. Diskussionerna pågår dock än men har stannat upp för stunden på grund av Covid 19. Inom ramen för 
samverkansarbetet har en inventering av mångsökande patienter genomförts för att se om det går att 
säkerställa snabb inläggningsplats på NÄVA i Kristinehamn för dessa (sk VIP-plats) patienter. 
Socialförvaltningen ingår också i omställningsarbetet till en god och nära vård som sker inom regionerna. En 
del i det arbetet handlar om att mer vård ska ske i hemmen och på vårdcentralerna för att minska behov av 
slutenvård. 
 

 Förbättra måltider 
Att se över och förbättra måltidssituationen på våra särskilda boenden.  
Att arbeta fram välfungerande forum/dialog med brukare/barn omkring mat som serveras. 

      Måluppfyllelse: 
Arbetet pågår. Kostråd och samråd med personalgrupper på äldreboendena har genomförts. Särskild 
utredning och ansökan till Allmänna Arvsfonden kring ökat fokus på måltid och måltidssituation för 
äldreboende allmänt och demensboende i synnerhet håller på att tas fram. Rapport om arbetets fortskridande 
under hösten 2020. 

 
 Byggnation på Finnshytteområdet 

Att utreda exploatering av Finnshyttans tomter för etablering. 
      Måluppfyllelse: 

Arbetet pågår. Arbetsgrupp med representanter från alla berörda förvaltningar har bildats och startat ett 
arbete. Arbete pågår med indelning i delområden, för olika exploateringstakt. Översyn av kostnader för 
infrastruktur i samband med exploatering pågår för att kunna räkna fram markpriser. Parallellt pågår ett arbete 
med att bedöma och syna marknaden för exploatering av mark i Finnshyttan. Arbetet fortskrider och 
delrapport lämnas under hösten 2020. 
 

 Strategi för folkhälsoarbetet 
Att ta fram en strategi för folkhälsoarbetet i Filipstad för att motverka den socioekonomiska utvecklingen i 
kommunen. 

     Måluppfyllelse: 
     Strategin för hälsoarbetet är övergripande för flera av de prioriterade områdena och dessa bör sättas i ett  
     gemensamt sammanhang, som: 

 Förskolans dimensionering 
 Handlingsplan för integration 
 Handlingsplan för att motverka barnfattigdom 
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 Trygghet och säkerhet i centrum  
 

     Inte minst kommunstyrelsens beslutade riktlinjer för barnens rättigheter är en viktig utgångspunkt i arbetet.  
        Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har formaliserat sin samverkan och utvecklar sitt  
        gemensamma ansvar med avstamp i FN:s barnkonvention.  
        Barnets rättigheter och barns bästa är den gemensamma utgångspunkten i arbetet. 
        Vidare pågår på tjänstemannanivå ett arbete för att se hur framtida förebyggande arbete kring barn och deras   
        familjer ska utvecklas. 
        Inom folkhälsorådet diskuteras hur rådets olika medlemmar kan bidra till folkhälsoarbetet samt inriktningen på    
        Folkhälsorådets framtida arbete. 
 
 Översyn fritidsorganisation 

Att ta fram förslag på en samlad kultur- och fritidsorganisation under Kommunstyrelsens Kultur- och 
föreningsutskott. Den ska även ansvara för föreningsstöd och utveckling av kommunens föreningsliv.  

      Måluppfyllelse: 
Arbetet startat men avstannat för tillfället. Arbetet får återupptas under hösten 2020. 
 

 Genomfarten i Lesjöfors 
Att Filipstads kommun inleder ett arbete för att försköna genomfarten i Lesjöfors och att detta sker i 
samarbete med Byalag och berörda fastighetsägare.  

     Måluppfyllelse: 
Arbetet har inte startats än. Andra mer prioriterade frågor i Lesjöfors har kommit i vägen! Planerat ett möte 
med byalaget i Lesjöfors före sommaren som en uppstart på arbete. Rapport om arbetets fortskridande under 
hösten 2020. 
 

 Samarbete med närliggande kommuner 
Att Filipstads kommun utreder och initierar ytterligare samarbeten med närliggande kommuner.  

     Måluppfyllelse: 
     Socialförvaltningen har kontaktat Kristinehamns och Storfors kommun för att titta på 
     samverkansmöjligheter. Ett möte är genomfört och nästa möte sker i början av maj. Fokus i dagsläget  
     är att titta på samverkan inom familjerätt och familjehemsverksamheten. 
     Eu-sekretariatet/AIE i samverkan med närliggande kommuner i Värmland och Dalarna söker Eu-   
     medel. 
    
 Samarbete med Hällefors angående gymnasieskolan 

Att Filipstads kommun initierar förnyade överläggningar med Hällefors kommun om ett utvecklat samarbete 
angående gymnasieskolan.  

     Måluppfyllelse: 
Kontakt mellan rektorerna på respektive skolor har skett beträffande samarbete gällande 
gymnasieutbildningen. Inget konkret förslag på samarbete har presenterats. Under rådande Covid-19 
situation är arbetet förnärvarande pausat. 

 
 Samarbete med Ludvika angående grundskole-elever i Fredriksberg 

Att Filipstads kommun initierar förnyade överläggningar med Ludvika kommun om samarbete angående 
grundskoleelever boende i Fredriksberg.  

     Måluppfyllelse: 
Under rådande Covid-19 situation är arbetet förnärvarande pausat. 
 

 Skapa förutsättningar för näringslivet 
Att Filipstads kommun intensifierar arbetet med att utveckla och skapa ännu bättre förutsättningar för 
besöksnäringen, så att fler företag väljer att etablera sig i kommunen och som därmed kan ge fler 
arbetstillfällen.  

     Måluppfyllelse: 
Kontinuerligt arbete med att förbättra den fysiska infrastrukturen som är en bra förutsättning för 
besöksnäringsföretag. Arbetet handlar om både cykelleder (via projektet BikingVärmland) och 
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vandring/cykelleder på Brattforsheden (tillsammans med Hagfors och Karlstad kommuner och Länsstyrelsen).  
Ett besöksnäringsnätverk är under uppstart och som kan bidra till ökad etablering av besöksnäringsföretag 
eftersom en av förutsättningarna för en etablering är bra ”kollegor” inom branschen. 
Efter att Covid-19 slog till med full kraft mot besöksnäringen redan under mars månad jobbar vi nu med att ge 
bra information till våra befintliga besöksnäringsföretag om de statliga, regionala och lokala stöd som finns för 
att mildra effekterna av pandemin. Fokus just nu är att behålla så många av de besöksnäringsföretag vi redan 
har i vår kommun.          

 
 Se på möjlighet till nationell idrottsutbildning vid Spångbergsgymnasiet 

Att uppdra åt Barn- och utbildningsnämndens att se på frågan om möjligheten att ordna någon form av 
nationell idrottsutbildning vid Spångbergsgymnasiet, exempelvis RIG- Riksidrottsgymnasium. 

     Måluppfyllelse: 
     Frågan har ännu inte behandlats. 
 
 
 
Investeringar 
Nettoinvesteringar 2020-04-30 uppgår till 6 735 tkr varav teknikutskottet svarar för 4 310 tkr. Totalt för året 
kommer investeringarna att uppgå till en prognostiserad nivå på 92 749 tkr. Enligt tidigare erfarenheter är det 
osäkert om alla investeringar kommer att hinna genomföras under 2020. 18 900 tkr avser investeringsanslag för  
bredbandsutbyggnad vilken är planerad att vara klar senast 2021. 
 
Låneskuld 
Långfristig skuld per 2020-04-30 uppgår till ca 114,9 mkr. Under året har inga nya lån tagits upp. 
 
Personalredovisning 
Sjukfrånvaron avseende tillsvidareanställda och visstidsanställda inklusive timanställda uppgick till  
6,43 % för 2019-12-31 (6,26 % 2018-12-31). 
2020-03-31 var nivån på likvärdig statistik 8,60 %. Jämfört med 2019-12-31, 6,43 %, är det en ökning av 
sjukfrånvaron med 2,17 %.  
Sjukfrånvaron för timavlönade var 2020-03-31,  3,07 % till skillnad från helåret 2019 1,60 %.  Den stora ökningen 
av sjuktalen beror på Corona-pandemin som drabbat även Filipstads kommun.  
Den allra största ökningen finns inom Socialförvaltningen och då inom Vård och omsorg där man på uppmaning 
ska stanna hemma från arbete vid minsta symptom på sjukdom.  
 
Arbetet med det främjande friskvårdsarbetet (FFA) och med rehabilitering av sjukskrivna har fortsatt under 2020, 
dock inte med samma intensitet med anledning av Corona-epidemin.  
Arbetet med rehabilitering innebär kontinuerlig uppföljning av alla långtidssjukskrivna och att se till att individuella 
planer och åtgärder tas fram och följs för att personerna skall kunna återgå till lämpligt arbete i någon omfattning. 
Regelbundna möten med Försäkringskassan och företagshälsovården, eller annan behandlande läkare, och 
köpta tjänster av fristående, lämpliga företag är en viktig del av arbetet med att finna individuella åtgärder och 
lösningar i varje enskilt fall.    
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Koncerninformation Filipstads kommun 
En viss andel av Filipstads kommuns verksamhet bedrivs i andra företagsformer. Syftet med informationen är att 
ge en mer heltäckande kunskap om kommunens ekonomi, vilket också ger ökade möjligheter till effektivare 
styrning.  
 
Koncern

Årets resultat  före koncernbidrag, bokslutdisp. och skatt 2019-12-31 Budget 2020 2020-04-30
tkr Utfall Prognos

Filipstads kommun -23 968 1 603 -29 967
Filipstads Stadshus AB -3 542 92 462
Filipstads Energinät AB 3 419 1 838 1 233
Filipstads Energi AB -109 -154 -613
Vårgårda Fastigheter AB 464 -647 -647
Novelty AB -849 -543 -180
Stiftelsen Filipstadsbostäder -184 -3 148 -5 440
Filipstads Värme AB (50% ägarandel) 12 033 * *

 
*= prognos saknas 
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RESULTATRÄKNING
KOMMUNEN

Tkr Utfall Budget Utfall Prognos

2019-12-31 2020-12-31 2020-04-30 2020-12-31

Verksamhetens intäkter 256 676 241 105 66 955 226 871

därav jämförelsestörande post 0

Verksamhetens kostnader -966 578 -929 598 -309 162 -954 230

Avskrivningar -26 783 -29 757 -9 081 -29 757

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER -736 685 -718 250 -251 288 -757 116

Skatteintäkter 422 535 420 570 141 444 404 479

Generella statsbidrag och utjämning 283 316 296 033 99 421 318 420

Finansiella intäkter 12 065 4 950 2 376 5 950

Finansiella kostnader -2 600 -1 700 -384 -1 700

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA

POSTER -21 368 1 603 -8 430 -29 967

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT -21 368 1 603 -8 430 -29 967
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SAMMANSTÄLLNING 

Period: Januari -  April 2020

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

i perioden i perioden perioden

KS 66 631 61 362 5 275 182 740 181 271 1 468

MOB 1 074 798 276 3 297 3 297 0

BUN 68 961 73 877 -4 916 208 350 226 490 -18 140

SOC 109 522 115 398 -5 876 336 501 343 812 -7 310

ÖVRIGA NÄMNDER 615 628 222 2 548 2 548 0

TOTALT verksamheterna 246 803 252 063 -5 019 733 436 757 418 -23 982

FINANSIERING 245 316 241 905 -3 411 735 039 727 451 -7 588

TOTALT RESULTAT före 
extraordinära poster -1 487 -10 158 -8 430 1 603 -29 967 -31 570

Extraordinära kostnader

TOTALT RESULTAT 
efter extraordinära 
poster -1 487 -10 158 -8 430 1 603 -29 967 -31 570  

 

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning: 
 
Utfall avvikelse:  -8 430 tkr   Prognos = -31 570 tkr 
Filipstads kommun redovisar sammantaget ett utfall i perioden på -8 430 tkr (-8 524 tkr). 

10



 
Prognosavvikelsen uppgår till -31 570 tkr (-19 117 tkr). En försämring med -12 453 tkr främst beroende på förändrad slutavräkning 
med -16 935 tkr.  
Resultat för 2020 är budgeterat till 1 603 tkr men avvikelsen gör att resultatprognosen uppgår till -29 967 tkr (-17 514 tkr). 
Verksamheternas prognostiserade avvikelse mot budget uppgår till -23 982 tkr (-24 917 tkr).  
 
KS - Kommunstyrelsen 
Utfall avvikelse: 5 275 tkr    Prognos = 1 468 tkr 
KS’s bokförda avvikelse efter fyra månader uppgår till 5 275 tkr (4 403 tkr). Överskott finns inom alla utskott. 
 
KS prognostiserar ett överskott med 1 468 tkr (373 tkr).  En förbättring med 1 095 tkr vilket främst beror på att beslut har fattats om 
att inte tillsätta feriearbete för ungdomar under 2020 till följd av coronasituationen. 
Inom Ksau prognostiseras ett överskott med 1 875 tkr (1 030 tkr). Överskott beräknas främst inom Ekonomi- och AIE-enhet där 
befintlig personal bokförs i projektet Move (yrkesanpassad utbildning för vuxna) och inom AIE där feriearbeten inte kommer att 
genomföras (750 tkr). 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 1 320 tkr. Överskott finns främst inom Gata/park, 700 tkr och Fastighetsenhet, 380 tkr, där den 
milda vintern har gjort att kostnader för uppvärmning och vinterväghållning ligger under budgeterad nivå.  
Inom KS finns ännu en post för åtgärder på ca 1 7000 tkr som inte är fördelad. 
 
MOB - Miljö- och byggnadsnämnd 
Utfall avvikelse:  276 tkr    Prognos = 0 tkr 
På MOB redovisar sammantaget ett överskott i perioden som uppgår till 276 tkr (191 tkr). Överskottet beror främst på en tidig start 
på bygglovssäsongen. 
 
MOB beräknar en prognos i balans med budget för 2020. 
  
 
BUN – Barn- och utbildningsnämnd 
Utfall avvikelse:   -4 916 tkr    Prognos = -18 140 tkr 
BUN’s bokförda underskott efter april uppgår till -4 916 tkr (-4 797 tkr). Underskott finns främst inom Grundskolan och Gymnasium. 
 
BUN prognostiserar ett underskott med -18 140 tkr (-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 -4 930 tkr vilket 
också är att hänföra till högre personalkostnader än budgeterat.  
 
 
SOC - Socialnämnd 
Utfall avvikelse:   -5 876 tkr    Prognos = -7 310 tkr 
SOC´s avvikelse i perioden uppgår till -5 876 tkr (-4 300 tkr). Avvikelsen beror främst på höga kostnader inom försörjningsstöd, 
placeringar och våld i nära relation. 
 
SOC´s prognos visar ett underskott med -7 310 tkr (-7 300 tkr) efter fyra månader. Ingen förändring sedan föregående prognos. 
Prognostiserat underskott finns främst inom Individ- och familjeomsorg där underskottet beräknas till -5 260 tkr (-7 050 tkr). En 
förbättring med 1 790 tkr främst beroende på en analys av kommande placeringsavslut som gjorts för barn och unga.  
Försörjningsstöd beräknas uppgår till 31 500 tkr (31 000 tkr). En ökning sedan föregående månad med -500 tkr och an avvikelse 
jämfört med budget med ca -2 400 tkr.  
Kostnad för Våld i nära relation har försämrats med -200 tkr och beräknas nu till 1 500 tkr. En ökning med -800 tkr jämfört med 
budget. 
Placeringar för Barn och unga beräknas till 25 700 tkr (27 700 tkr) En förbättring med 2 000 tkr till följd av en analys av kommande 
placeringsavslut som gjorts för barn och unga. En ökning med -2 700 tkr jämfört med budget.            
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Övriga nämnder 
Utfall avvikelse:  222 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.  
 
Finansiering 
Utfall avvikelse:  -3 411 tkr    Prognos = -7 588 tkr 
Finansieringen redovisar ett utfall i perioden på-3 411 tkr (-4 218 tkr).  Det beror framförallt på att budgeterat intäkt från Avsatta 
medel med 12 500 tkr inte bokförts i resultatet. 
 
Prognosen beräknas till – 7 588 tkr (5 800 tkr). En försämring sedan förgående prognos med -13 388 tkr.  
Enligt nytt cirkulär från SKR 20:20, 2020-04-29, kommer slutavräkning för 2019/2020 uppgår till -17 934 tkr. Det är en  
försämring med -16 935 tkr.  
Totalt förändring av skatteintäkter och generella statsbidrag jämfört med budget uppgår då till -15 404 tkr. 
 
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. 
Nytt i cirkuläret är att en av åtgärderna i krispaketet för Corona avser möjligheten för enskilda näringsidkare och handelsbolag att 
avsätta 100 % av vinsten upp till en miljon kronor för 2019 till en periodiseringsfond när de deklarerar 2019. Åtgärden syftar till att 
förbättra småföretagens likviditet men beräknas också sänka skatteunderlaget med en procent. Beloppet ska återföras till 
beskattning under de påföljande 6 åren. 
Kommunerna kompenseras för detta genom ett tillskott under 2020 med total prognostiserat 5 250 mdr vilket för Filipstads kommun 
innebär en intäkt på ca 5 400 tkr.    
 
Prognosen för schablonintäkter är i balans med budget och förväntas uppgå till 6 000 tkr medan intäkten för HVB-hem har sänkts 
med -1 650 tkr och uppgår till 1 040 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 -650 tkr till följd av en låg investeringstakt. 
Övriga konton inom finansieringen förväntas vara i balans med budget. 
 
 

Åtgärder 
 
Prognosen för april visar på ett totalt underskott på -31,6 mkr.  En försämring med -12,5 mkr vilket främst beror på att 
slutavräkningen enligt SKR 20:20 2020-04-29 visar att slutavräkning på skatter och generella statsbidrag försämrats med  
-16,9 mkr. Verksamheternas underskott uppgår till samtidigt till -24,0 mkr. På finansieringen har extrastöd (corona) tagits upp 
med närmare 11,0 mkr samtidigt som vi i likhet med 2019 tagit bort avsatta medel.  
 
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 -24,0 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. 
Enligt SKR’s prognoser i senaste cirkuläret visar att löneutvecklingen beräknas bli 2,1 % under 2020. Filipstads kommun har 
budgeterat en löneökning med 2,5 % vilket innebär en differens med 2,4 mkr vilket bör beaktas och hanteras som 
lönejustering inför 2021. 
 
 
Underskrift 
Claes Hultgren 
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KOMMUNSTYRELSEN 
 

Period: Januari -  April 2020

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

i perioden i perioden perioden

KSau 22 042 21 120 928 68 328 66 452 1 875

KFU 2 775 1 330 1 445 3 470 3 470 0

TU 42 389 38 912 3 477 112 669 111 349 1 320

Ej fördelade åtgärder -575 0 -575 -1 727 0 -1 727

TOTALT 66 631 61 362 5 275 182 740 181 271 1 468  

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning KS:    
 
Utfall avvikelse:  5 275 tkr    Prognos = 1 468 tkr 
KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 5 275 tkr (4 403 tkr). Överskott finns alla utskott. 
Prognosen beräknas till ett överskott med 1 468 tkr (373 tkr). En förbättring med 1 095 tkr vilket främst beror på att beslut har fattats 
om att inte tillsätta feriearbete för ungdomar under 2020 till följd av coronasituationen. I prognosen är inga övriga effekter av 
Coronasituationen beaktad. Alla kostnader som är förknippade med Corona kommer att bokföras på specifik projektkod. 
  
 
KSau - Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Utfall avvikelse:  928 tkr    Prognos = 1 875 tkr 
KSau's bokförda avvikelse efter fyra månader uppgår till 928 tkr (727 tkr). Överskott finns inom alla enheter förutom 
personalenheten. 
 
KSau prognostiserar ett överskott med budget 1 875 tkr (1 030 tkr). En förbättring med 845 tkr. 
Inom Ekonomi- och AIE-enhet förväntas överskott med sammanlagt 2 275 tkr (1 430 tkr), främst till följd av att befintlig personal 
bokförs i projektet Move (yrkesanpassad utbildning för vuxna) under året och att beslut om att ej tillsätta feriearbete för ungdomar 
under 2020 beroende på rådande coronasituation. Inom stabsenhet förväntas underskott då kostnaderna för Bergslagens 
räddningstjänst förväntas överstiga budget med -400 tkr. 
 
KFU - Kultur och föreningsutskott 
Utfall avvikelse:  1 445 tkr    Prognos = 0 tkr 
KFU har fortfarande en stor positiv bokförd avvikelse, 1 445 tkr (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. 
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TU - Teknikutskott 
Utfall avvikelse:   3 477 tkr    Prognos = 1 320 tkr 
TU's bokförda överskott efter april uppgår till 3 477 tkr (2 585 tkr). Överskott finns inom de flesta verksamheter.  
 
TU prognostiserar ett överskott med 1 320 tkr (1 070 tkr). En förbättring med 250 tkr. 
Inom främst IT- (110 tkr), Fastighet- (380 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). Sedan föregående 
prognos har också beslut fattas och att inte tillsätta några feriearbeten för ungdomar under 2020 pga. coronasituationen. 
Parallellt pågår ett arbete med att se över organisation mm. för att minska kostnaderna så att budgetram kan hållas på lång 
sikt. KS ordinarie verksamhet redovisar sammanlagt en positiv prognos på 3,2 mkr. Att det sammanlagda resultatet stannar 
vid 1,5 mkr beror på eu genomförda åtgärder. 
 
 
 
Underskrift 
Claes Hultgren 
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MILJÖ‐ OCH BYGGNADSNÄMND 
 

Period: Januari -  April 2020

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

i perioden i perioden perioden

1 074 798 276 3 297 3 297 0   

 

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning Miljö- och byggnadsnämnd: 
 
Utfall avvikelse:  276 tkr    Prognos = 0 tkr 
MOB redovisar sammantaget ett överskott i perioden som uppgår till 276 tkr (191 tkr). Överskottet beror på en tidig start på 
bygglovssäsongen. 
 
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 -  April 2020

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

i perioden i perioden perioden

68 961 73 877 -4 916 208 350 226 490 -18 140  

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning BUN: 
Avvikelse utfall = -4 916 tkr   Prognos = - 18 140 tkr     
Barn- och utbildningsförvaltningen visar efter april en negativ budgetavvikelse med -4 916 tkr (– 4 797 tkr). Underskottet finns främst 
inom Grundskolan och Spångbergsgymnasiet. Avvikelserna beror främst på för höga lönekostnader mot budgeterat. 
Prognos på helår beräknas till -18 140 tkr (-17 990 tkr) vilket är en försämring med -150 tkr sedan föregående prognos. Elevhälsan 
har fått minskat bidrag från Skolverket för 2020 gällande bidraget ”förstärkning av elevhälsan” med 150 tkr. 
        
Bun gemensamt       
Avvikelse utfall = 271 tkr   Prognos = -760 tkr     
BUN gemensamts bokförda avvikelse efter fyra månader uppgår till 271 tkr (-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. Ingen förändring sedan föregående prognos. 
 
Förskoleverksamhet       
Avvikelse utfall = 329 tkr   Prognos = -450 tkr     
Förskolan har en positiv avvikelse på 329 tkr (317 tkr). Överskottet beror på högre föräldraintäkter för perioden (233 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 -216 tkr då verksamheterna har flera barn mot budgeterat. 
 
Förskolan prognosticerar ett underskott på -450 tkr gällande bidraget till friförskolorna. 
 
Grundskolan       
Avvikelse utfall = - 3 245 tkr   Prognos = -12 350 tkr    
Grundskolan totalt har en negativ avvikelse på -3 245 tkr (-2 772 tkr). Främsta orsaken är att personalkostnaderna ligger över 
budgeterad nivå. 
Grundskolan prognosticerar sammantaget ett underskott med -12 350 tkr (-12 350 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
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IKE (Interkommunal ersättning), beräknar ett underskott med -550 tkr då kostnaderna för elever i grundskolan som studerar i andra 
kommuner och är folkbokförda i Filipstads kommun ökar. Prognosen ligger kvar som oförändrad. 
Grundskolan prognostiserar ett underskott med -11 800 tkr främst beroende på lönekostnaderna är väsentligt högre än budgeterat. 
Verksamheten har gjort besparingar som kommer att genomföras under året. Besparingen avser 4,0 lärartjänst, 0,8 modersmål och 
8,65 tjänst barnskötare/elevassistent, cirka 14 tjänster. Personalminskningen kommer främst ske från höstterminsstart 2020. 
Förvaltningen fortsätter arbetet med att se vilka besparingar ytterligare som kan görs utan att de sökta statsbidragen kommer 
påverkas. I prognosen beräknas statsbidrag för Likvärdig skola till 11 400 tkr och Lågstadiesatsning VT-20 till 1 250 tkr. 
 
Gymnasiet och IM (Introduktionsprogram)     
Avvikelse utfall = -1 608 tkr    Prognos = -4 200 tkr 
Spångbergsgymnasiet inklusive IM uppvisar en negativ budgetavvikelse på -1 608 tkr (-1 392 tkr) för perioden. Främsta 
orsaken är att personalkostnaderna ligger över budgeterad nivå. 
 
Spångbergsgymnasiet inklusive IM prognosticeras ett underskott med -4 200 tkr (-4 200 tkr). Ingen förändring sedan 
föregående prognos. 
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 = -296 tkr    Prognos = -730 tkr    
IKE, Skolskjutsar och inackorderingsbidraget visar en negativ avvikelse med -296 tkr (-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 elevantalet på gymnasiesärskola har ökat. 
 
Prognosen ligger kvar som oförändrad, -730 tkr (-730 tkr). 
 
KAA, Kommunalt aktivitetsansvar      
Avvikelse utfall = -37 tkr   Prognos = 0 tkr     
KAA prognostiserar ett resultat i balans med budget 0 tkr.  
       
Kulturskolan/Fritidsgårdar       
Avvikelse utfall = 26 tkr   Prognos = 0 tkr    
Kulturskolan och fritidsgårdar har ett positivt utfall totalt med 26 tkr (-5 tkr). Fritidsgårdar har haft lägre personalkostnader då 
planerad tjänst inte tillsats på grund av Covid-19. Projektkostnader som ligger redovisade kommer rekvireras i efterhand. 
 
Prognosen beräknas till ett nollresultat. Ingen förändring sedan föregående prognos. 
 
Elevhälsan       
Avvikelse utfall = -74 tkr   Prognos = -290 tkr     
Elevhälsans negativa utfall på -74 tkr (-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 -290 tkr (-140 tkr) som är en försämrad prognos med 150 tkr från mars månad. 
     
Familjecentralen       
Avvikelse utfall = 20 tkr   Prognos = 140 tkr     
Familjecentralen har en avvikelse på 20 tkr (15 tkr). Positiv avvikelse på lön, då medarbetare beviljats nedsättning  
med 20 %.  
 
Familjecentralens prognosticerar ett överskott med 140 tkr (140 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
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Stödboende/Bergslagaren      
Avvikelse utfall = -301 tkr   Prognos = 500 tkr   
Negativ avvikelse med -301 tkr (-241 tkr) beror på högre lönekostnader samt hyreskostnader för Bergslagaren som inte varit 
budgeterat. 
Bergslagarens stödboende har hittills organiserats under förvaltningschef för barn-och utbildningsförvaltningen. För att ge en 
tydligare tillhörighet har verksamheten flyttas under mars månad 2020 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 (500 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
 
 
 
 

Åtgärder 
 
I prognosen har följande åtgärder medtagits: 
 
tkr

2020 Helårseffekt

Spångbergsgymnsiet Minskning av tjänster 1 100 3 000

Stödboende Bergslagaren 

avvecklas under 2020.  500 1 500

Grundskolan Minskning av 14 ‐ 15 tjänster 4 300 7 400

Med i prognos 2020‐04 5 900 11 900

Förskolan 

Avveckla verksamheten på 

Björnen (effekt 2020 ej 

medtagen i prognos) 1 000 3 000

Totala åtgärder 6 900 14 900  
 
Sammantaget har i april månad medtagits åtgärder på 5 900 tkr vilket på årsbas ger ca 11 900 tkr. 
Ytterligare förslag på åtgärder kommer att presenteras på nämndens junimöte. 
 
 
Underskrift 
Claes Hultgren 
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SOCIALNÄMND 
 

Period: Januari -  April 2020

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

i perioden i perioden perioden

109 522 115 398 -5 786 336 501 343 811 -7 310  

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning SOC: 
Utfall avvikelse: -5 876 tkr    Prognos: -7 310 tkr 
SOC’s avvikelse för perioden uppgår till -5 876 tkr ( -4 300 tkr) främst beroende på höga kostnader inom försörjningsstöd, 
placeringar, våld i nära relation samt Covid-19 kostnader. 
 
SOC’s prognos visar ett underskott på -7 310 tkr (-7 300 tkr) efter fyra månader. Prognosen är dock mycket svårberäknad på grund 
av rådande pandemi. Vård och omsorg är verksamheter som bedöms kommer att drabbas hårt samt rehab och korttids. I dagsläget 
uppgår Covid-19-kostnaderna till 1 700 tkr. 
 
Socialnämndens ordförande 
Utfall avvikelse: -7 tkr     Prognos: 0 tkr 
Socialnämndens ordförande redovisar en balanserad budget. 
 
Förvaltningsledning/färdtjänst  
Utfall avvikelse: -70 tkr     Prognos: -350 tkr 
Förvaltningsledning redovisar en avvikelse på -70 tkr (25 tkr).  
 
Förvaltningsledning beräknar en prognos på -350 tkr (-150 tkr) en försämring med -200 tkr på grund av högre färdtjänstkostnad än 
budgeterat. Stor osäkerhet råder dock om den årliga slutavstämningen. Det genomförs färre resor på grund av rådande pandemi och 
Värmlandstrafik har aviserat att kommunerna kan komma att debiteras en lägre kostnad.  
  
Individ- och familjeomsorgen (IFO) inkl barn och unga 
Utfall avvikelse: -6 698 tkr    Prognos: -5 260 tkr 
IFO visar en avvikelse på -6 698 tkr (-4 592 tkr) på grund av höga kostnader för placeringar, försörjningsstöd och våld i nära relation. 
 
IFO beräknar en prognos på -5 260 tkr (-7 050 tkr), en förbättring med 1 790 tkr främst beroende på en analys av kommande 
placeringsavslut som gjorts för barn och unga. 
Budget för försörjningsstöd är 29 140 tkr och den beräknade prognosen har försämrats med 500 tkr och uppgår nu till 31 500 tkr, en 
avvikelse mot budget med ca – 2 400 tkr.  
Prognosen för våld i nära relation har försämrats med 200 tkr och uppgår till 1 500 tkr, budget är 700 tkr vilket ger ett underskott på   
-800 tkr. Förvaltningen har genomfört ett stort arbete som rör VNR och för närvarande är alla ärenden avslutade. 
Budget för placeringar barn och unga är 23 000 tkr och den beräknade prognosen har förbättrats med 2 000 tkr till 25 700 tkr, en 
avvikelse mot budget på -2 700 tkr. Förbättringen beror på den analys av kommande avslut som gjorts. Utfallsavvikelsen 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.  
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Vård och omsorg 
Utfall avvikelse: -319 tkr    Prognos:  -1 500 tkr 
Vård och omsorg visar en avvikelse på -319 tkr ( -355 tkr), framförallt beroende på en faktura från Samhall som kom 2020 men tillhör 
2019 samt Covid-19 kostnader. 
 
Vård och omsorg beräknar en prognos på -1 500 tkr (+/- 0 tkr) en försämring med 1 500 tkr beroende på Covid-19 kostnader samt 
fler ärenden inom hemtjänsten. Prognosen är dock mycket svårberäknad på grund av det rådande läget där sjukfrånvaron är hög 
och framtiden oviss. 
 
Hälso- och sjukvård (HSV) 
Utfall avvikelse: 352 tkr    Prognos: -800 tkr 
HSV visar en avvikelse på 352 tkr (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 -800 tkr (-500 tkr), en försämring med 300 tkr på grund av Covid- 19 kostnader såsom inköp av 
skyddsutrustning och ökat vikariebehov.  
För att klara sommarsemestern tvingas Hemsjukvården anlita bemanningsföretag till en beräknad kostnad av 500 tkr. 
 
 
Funktionsstöd (LSS) 
Utfall avvikelse: 776 tkr    Prognos: 600 tkr 
LSS visar en avvikelse på 776 tkr (538 tkr) på grund av att ett assistansteam har avslutats samt att två enheter har gått från vaken 
natt till sovande jour. 
 
LSS beräknar en prognos på 600 tkr (400 tkr), en förbättring med 200 tkr på grund av assistansteamet som är avslutat.  
 
 

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 -  April 2020

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

i perioden i perioden perioden

Revision 231 77 154 693 693 0

Valnämnd 3 1 2 10 10 0

Överförmyndare 615 549 66 1 845 1 845 0

TOTALT 849 627 222 2 548 2 548 0   

 

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning Övriga nämnder: 
 
Utfall avvikelse:  222 tkr    Prognos = 0 tkr 
Övriga nämnder redovisar sammantaget ett utfall i perioden med 222 tkr (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 
 

Period: Januari -  April 2020

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

i perioden i perioden perioden

Skatteintäkter 140 632 140 669 37 422 064 422 007 -57

Slutavräkning -498 0 498 -1 494 -19 428 -17 934

Mellankommunal utj. 633 775 142 1 900 1 900 0

Generella statsbidrag 95 965 96 780 815 288 010 290 597 2 587
Integrationsmedel 
'Välfärdmiljoner' 2 040 2 041 1 6 123 6 123 0

Extra Välfärdsmiljoner 
2020 600 600 5 400 5 400

Statsbidrag med anl. av 
coronavirus 10 900 10 900

Periodiseringsfond 5 400 5 400

Avsatta medel 4 165 0 -4 165 12 500 0 -12 500

Schablonintäkter 2 000 2 000 0 6 000 6 000 0

HVB-hem 896 345 -551 2 690 1 040 -1 650

'32-kommuners' bidrag 2 332 2 305 -27 7 000 6 916 -84

Finansiella intäkter 2 049 2 370 321 4 950 5 950 1 000

Finansiella kostnader -566 -458 108 -1 700 -1 700 0

Pensionskostnad -18 249 -18 512 -263 -54 770 -54 770 0

Pensionskostnad intern 11 451 10 914 -537 34 366 34 366 0

Kapitalkostnad intern 2 466 2 076 -390 7 400 6 750 -650

TOTALT 245 316 241 905 -3 411 735 039 727 451 -7 588  

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning Finansiering: 
 
Utfall avvikelse:  -3 411 tkr    Prognos = -7 588 tkr 
Finansieringen redovisar ett utfall i perioden på -3 411 tkr (-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 -7 588 tkr (5 800 tkr).  En försämring sedan förgående prognos med -13 388 tkr.  
Enligt nytt cirkulär från SKR 20:20  2020-04-29 kommer slutavräkning för 2019/2020 uppgår till -19 428 tkr. Det är en  
försämring med -16 935 tkr sedan föregående cirkulär från SKR 20:8, 2020-02-13.  
Totalt förändring av skatteintäkter och generella statsbidrag jämfört med budget uppgår då till -15 404 tkr. 
 
Nytt i cirkuläret är att en av åtgärderna i krispaketet för Corona avser möjligheten för enskilda näringsidkare och handelsbolag att 
avsätta 100 % av vinsten upp till en miljon kronor för 2019 till en periodiseringsfond när de deklarerar 2019. Åtgärden syftar till att 
förbättra småföretagens likviditet men beräknas också sänka skatteunderlaget med en procent. Beloppet ska återföras till 
beskattning under de påföljande 6 åren. 
Kommunerna kompenseras för detta genom ett tillskott under 2020 med total prognostiserat 5 250 mdr vilket för Filipstads kommun 
innebär en intäkt på ca 5 400 tkr.    
Därutöver har riksdagen utlovat ’Extra Välfärdsmiljoner’ med 5 mdr + 2,5 mdr till kommuner och regioner. 70 % av dessa tillfaller 
kommunerna och innebär för Filipstads del en intäkt med 5 400 tkr. 
2020-04-01 meddelade regeringen och dess samarbetspartner att, pga. av den coronasituation som råder i landet tilldela 
kommunerna ytterligare 15 mdr vilket för Filipstads kommuns del innebär en intäkt på 10 900 tkr. 
 
Prognosen för schablonintäkter är oförändrad och uppgår till 6 000 tkr medan prognosen för HVB-hem sänks med -1 650 tkr och 
uppgår till 1 040 tkr för 2020. 
  
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 -650 tkr (-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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INVESTERINGAR

Nämnd/ Utgifter Inkomster                Netto Netto Netto 
Förvaltning/ Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget- Prognos Budget-
Projekt 2020 2020/04 2020 2020/04 2020 2020/04 avv. 2020 avv.

Kommunstyrelses au 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stab / Ek.stöd /Personalenhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teknikutskott -87 522 -4 509 0 199 -87 522 -4 310 83 212 -87 149 373

-450 0 0 0 -450 0 450 -450 0

-50 -50 0 50 -50 0

-400 -400 0 400 -400 0

-20 480 -197 0 0 -20 480 -197 20 283 -20 480 0

-806 -142 -806 -142 664 -806 0

-274 -55 -274 -55 219 -274 0

-500 -500 0 500 -500 0

-18 900 -18 900 0 18 900 -18 900 0

-500 -102 0 0 -500 -102 398 -500 0

-250 -59 -250 -59 191 -250 0

-250 -43 -250 -43 207 -250 0

-32 909 -2 332 0 0 -32 909 -2 332 30 577 -32 647 262

-13 600 -13 600 0 13 600 -13 600 0

-1 000 -216 -1 000 -216 784 -1 000 0

-300 -300 0 300 -300 0

-350 -275 -350 -275 75 -350 0

-350 -9 -350 -9 341 -350 0

-206 -88 -206 -88 118 -206 0

-131 -43 -131 -43 88 -131 0

-618 -14 -618 -14 604 -618 0

-499 -22 -499 -22 477 -200 299

-300 -300 0 300 -300 0

-1 600 -259 -1 600 -259 1 341 -1 600 0

-558 -468 -558 -468 90 -558 0

-45 -17 -45 -17 28 -45 0

-6 605 -615 -6 605 -615 5 990 -6 605 0

-1 650 -4 -1 650 -4 1 646 -1 650 0

-104 -104 0 104 -104 0

-243 -280 -243 -280 -37 -280 -37

-1 500 -1 500 0 1 500 -1 500 0

-650 -650 0 650 -650 0

-1 650 -16 -1 650 -16 1 634 -1 650 0

-  Biblioteksenhet

3030 Inventarier bibliotek

3030 Arkivförvaring

-  IT-enhet

3010 IT Inventarier Data

3011 IT Utbyggn.infrastruktur

3012 IT Mobiltelefoner

3013 IT Bredbandsutbyggnad

-  Serviceenhet

3040 Inventarier lokalvård

3050 Inventarier kost

-  Fastighetsenhet

1000 Investeringsram

1001 Investeringsutredningar

1002 Markförvärv

1003 Projekt under 100 tkr

1007 Elsäkerhet

1008 Fönsterbyte Brattfors skola 1011 

Solskydd förskolor

1015 Kylmaskin Wasahallen

1016 Rivning Nykroppa skola

1017 Avgasning av värmesystem 1018 

Utemiljö Nykroppa skola

1701 Tak Ferlinskolan sporthall

1703 Utemiljö Trasten

1704 Skolprojekt

1707 Lekohuset 

1709 Tak Västeräng

1710 Fasad Gymnastikhall 

Ferlinskolan 1711 Spångbergshallen - 

simhall 1712 Tak Kvarnen

1713 Energieffektiveisering Lsf

1714 Energieffektivisering Ferlin -950 -6 -950 -6 944 -950 0

-300 -146 0 0 -300 -146 154 -300 0

-140 -140 0 140 -140 0

-160 -146 -160 -146 14 -160 0

-13 129 -104 0 199 -13 129 95 13 224 -13 018 111

-100 -100 0 100 -100 0

-900 -104 -900 -104 796 -900 0

-1 500 -1 500 0 1 500 -1 500 0

-1 300 -1 300 0 1 300 -1 300 0

-108 -108 0 108 -108 0

-1 400 -1 400 0 1 400 -1 400 0

Idrotts och fritidsenhet 
3060 Investeringsram

3064 Låssystem Kalhyttan

- Teknisk enhet skattefin. 
3100 Investeringsram Gata/park

3101 Övriga maskiner GS 
3102 Energibesparing

3103 Beläggningsinvestering 
3104 Centrumåtgärder

3105 Lekparker upprustning 
3109 Lastbil

3110 Enkelt avhjälpta hinder -100 -100 0 100 -100 0
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                              INVESTERINGAR

Nämnd/ Utgifter Inkomster                Netto Netto Netto 
Förvaltning/ Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget- Prognos Budget-
Projekt 2020 2020/04 2020 2020/04 2020 2020/04 avv. 2020 avv.

3200 Anläggning av gator -2 000 -2 000 0 2 000 -2 000 0

3204 Halvars väg Brattfors -100 -100 0 100 -100 0

3205 Jonstorpsvägen Filipstad -800 -800 0 800 -800 0

3207 Orrenparkeringen -2 000 -2 000 0 2 000 -2 000 0

3208 Kyrkogatan/Vikgatan Filipstad -1 297 -1 297 0 1 297 -1 297 0

3210 Tegnergatan GC-passage -113 -113 0 113 -113 0

3211 Färnebogatan -600 -600 0 600 -600 0

3212 Piludden Filipstad -311 199 -311 199 510 -200 111

3213 GC-väg G:a Karlstadsvägen -260 -260 0 260 -260 0

3214 Vasagatan- Scheelegatan -240 -240 0 240 -240 0

- Teknisk enhet avgiftsfin. -19 754 -1 628 0 0 -19 754 -1 628 18 126 -19 754 0

Vatten- och avloppsenhet -19 414 -1 628 0 0 -19 414 -1 628 17 786 -19 414 0

3500 Investeringsram -9 200 -9 200 0 9 200 -9 200 0

3501 Serviser - vatten -100 -1 -100 -1 99 -100 0

3502 Serviser - avlopp -100 -100 0 100 -100 0

3503 Utbyte ventiler -250 -250 0 250 -250 0

3506 Renovering av långsamfilter -1 150 -1 150 0 1 150 -1 150 0

3507 Asfaltering Vattenverk -150 -150 0 150 -150 0

3508 Renovering av vattenreservoar -300 -300 0 300 -300 0

3510 Reservkraftverk Lövnäset -700 -6 -700 -6 694 -700 0

3512 UV-ljus Brattfors -212 -138 -212 -138 74 -212 0
3515 Elskåp RV Filipstad -25 -14 -25 -14 11 -25 0
3516 Pumpstation Lesjöfors -50 -50 0 50 -50 0
3517 Pumpstation Piludden -565 -522 -565 -522 43 -565 0
3518 Filtersand långsamfilter -200 -200 0 200 -200 0
3519 Yttre verk ventilation värme -110 -110 0 110 -110 0
3520 Elskåp och ventilation -600 -600 0 600 -600 0
3521 Kolfilterbyte Nkr VV -270 -270 0 270 -270 0

3600 Investeringsram Ledningsarbete -1 970 -1 970 0 1 970 -1 970 0
3602 Huvudvattenledning -862 -291 -862 -291 571 -862 0
3603 Tallhöjden -650 -601 -650 -601 49 -650 0

3605 Geijers väg Brattfors -750 -750 0 750 -750 0

3606 Jonstorpsvägen Filipstad -400 -55 -400 -55 345 -400 0

3610 De Geersgatan Lesjöfors -350 -350 0 350 -350 0

3611 Nordmark-Haborshyttan -450 -450 0 450 -450 0

Renhållningsenhet -340 0 0 0 -340 0 340 -340 0

3901 Renhållning mindre ej spec. -300 -300 0 300 -300 0

3902 Kärl matvfall -40 -40 0 40 -40 0
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                              INVESTERINGAR

Nämnd/ Utgifter Inkomster                Netto Netto Netto 
Förvaltning/ Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget Redovisn. Budget- Prognos Budget-
Projekt 2020 2020/04 2020 2020/04 2020 2020/04 avv. 2020 avv.

Miljö- och byggnadsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

Barn- och utbildningsnämnd -4 600 -2 236 0 0 -4 600 -2 236 2 364 -4 600 0

2018 Skolmöbler -800 -55 -800 -55 745 -800 0

2019 Lärardatorer -400 -397 -400 -397 3 -400 0

2020 Kansliet -200 -92 -200 -92 108 -200 0

2021 IT- infrastruktur -550 -202 -550 -202 348 -550 0

2022 IT - digitala enheter -1 650 -1 404 -1 650 -1 404 246 -1 650 0

2023 Centralt Grundskola -481 -56 -481 -56 425 -481 0

2026 Ungdomens hus -40 -7 -40 -7 33 -40 0

2060 Frivilliga skolformer -162 -162 0 162 -162 0

2080 Förskoleverksamhet -277 -23 -277 -23 254 -277 0

2090 Förebyggande och stöd -40 -40 0 40 -40 0

Socialnämnd -1 000 -189 0 0 -1 000 -189 811 -1 000 0

2101 Inventarier gemensamt -1 000 -189 -1 000 -189 811 -1 000 0

Totalt -93 122 -6 934 0 199 -93 122 -6 735 86 387 -92 749 373
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FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
     
Kommunstyrelsen  
 
 
 
 

 20 maj 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ks §                      Dnr 2020/125 
 
Ansökan om bidrag till Hälsoveckan 2020 
 
Lokala folkhälsorådet ansöker hos kommunstyrelsen om 120 000 kronor 
för att täcka kostnader vid genomförandet av Hälsoveckan vecka 40 
2020. 
 
Lokala folkhälsorådet har beslutat att alla aktiviteter och föreläsningar 
ska var kostnadsfria för deltagarna. Syftet med veckan är att förbättra 
hälsan hos invånarna i Filipstads kommun både fysiskt och psykiskt 
genom aktiviteter och information. 
 
I år är det tioårsjubileum för Hälsoveckan som genomförs av Lokala 
folkhälsorådet och Funktionsrätt Filipstad. Det är en grupp med bred 
förankring som jobbar med veckan. Filipstads kommun: MAS, skolan, 
AIE, LSS, kommunrehabiliteringen, informationsavdelningen. 
Vårdcentralen Filipstad, Funktionsrätt Filipstad, SPF aktiv, PRO, 
Friskvården i Värmland/friskvårdscentralen Filipstad samt ett antal 
föreningar runt om i kommunen. 2019 deltog 3 199 personer. 
2020 kommer en hel dag att ägnas åt förebyggande åtgärder mot alkohol 
och droger. 
 
Förslag till beslut 
Att avsätta 120 000 kronor för att täcka kostnader för genomförande av 
hälsoveckan 2020 i Filipstads kommun  
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FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
     
Kommunstyrelsen 
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 Ks §                   Dnr 2019/7 
 
Val av styrelserepresentant till Leader Värmlands BergsLAG 
 
Anne-Louise Izindre, Eu-samordnare skriver i tjänsteskrivelse 2 april 
2020 att kommunstyrelsen beslutade 21 februari 2018,  § 11,  att till 
styrelsen för Leader Värmlands Bergsslag utse Anne-Louise Izindre till 
ordinarie ledamot och till ersättare utse Åsa Hååkman Felth.  
Då Åsa Hååkman Felth numera är kommunstyrelsens ordförande 
föreslås kommunstyrelsen utse ny ersättare till styrelsen. Anne-Louise 
Izindre föreslås kvarstå som ordinarie ledamot i styrelsen.  
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1. Delegation kanslichefen Dnr 2020/13 

 
2. Delegation ordförande Dnr 2020/8 
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Karlst 2020 0 -08 

ertil Hageli 
Revisor för andstinget och kommunerna 

Till 
Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Östra Värmland 
Kommunfullmäktige i Storfors och Filipstad kommuner 
Regionfullmäktige i Region Värmland 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2019 

Samordningsförbundet Östra Värmland 
Organisationsnummer 222000-2352 
Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsförbundet Östra Värmland, org nr 222000-2352, för verksamhetsåret 2018. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll i verksamhet och räkenskaper. 

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. 

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 
revisorerna. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Östra Värmland har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Bilagor: 
De sakkunnigas rapporter 



\V ULI urEtt212 
för 2019 Samordningsfo bundet Östra Värmland, org. nr 222000 2352 

Rapport om årsredovisningen 

2  

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Värmland för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokfö-
ring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie- 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Östra Värmland för 
år 2019. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Östra Värmland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Karlstad den 8 april 

KPMG AB 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet. 

 

Nils Nordqvist 

Auktoriserad revisor 
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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 
På uppdrag av revisorerna för Samordningsförbundet Östra Värmland har KPMG 
granskat förbundets årsredovisning och årsbokslut för räkenskapsåret 2019. 

Vid revisionen av ett samordningsförbund ska det granskas att räkenskaperna är 
rättvisande, att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om den interna 
kontrollen är tillräcklig, allt enligt bestämmelserna i 12 kap. 1-3 §§ kommunallagen. 
Förvaltningsrevisionen ska utgå från syfte och mål med finansiell samordning, d v s 
verksamheten bör bedömas utifrån om den bedrivits ändamålsenligt i förhållande till 
mål och syfte med finansiell samordning. 

Årets förvaltningsrevision har skett på ett begränsat sätt och med en övergripande 
inriktning där vi tagit del av förbundets styrdokument, riktlinjer och målsättningar för 
verksamheten samt via intervju och dokumentstudier följt upp hur förbundets interna 
kontroll fungerar. 

1.2 Syfte 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt 
lag om kommunal redovisning och god kommunal redovisningssed. Granskningen har 
skett utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Följande revisionsfrågor har 
besvarats i granskningen: 

1 Lämnar årsredovisningen den information om verksamhetens utfall, finansiering 
och ekonomisk ställning som krävs enligt lagen om kommunal redovisning? 

2 Är utfallet i överensstämmelse med fastställda mål och ekonomiska ramar? 

3 Ger årsredovisningen en rättvisande bild av förbundets verksamhet under 2019 och 
den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång? 

Granskningens syfte är också att skapa ett underlag för revisorernas årliga bedömning 
av om styrelsen har skapat förutsättningar för en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning. Vi granskar att förbundet följer lagen om finansiell samordning, 
kommunallagen, förbundsordningen och andra styrdokument inom förbundet. 

1.3 Avgränsning 
Granskningen av årsredovisningen har omfattat: 

— Förvaltningsberättelse 

— Resultaträkning 

— Balansräkning 

— Kassaflödesanalys 

— Tilläggsupplysningar och noter 
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1.4 Ansvarig nämnd/styrelse 
Granskningen avser Samordningsförbund Östra Värmland där styrelsen är ytterst 
ansvarig för årsredovisningen och årsbokslutet. 

1.5 Projektorganisation 
Granskningen har utförts av revisor Josefin Andersson under ledning av auktoriserad 
revisor Nils Nordqvist. 
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2 Resultat av granskningen 

2.1 Förvaltningsberättelsen 

2.1.1 Regelverk 

I lagen om kommunal bokföring och redovisning (11 kap) anges de formella kraven på 
innehållet i en förvaltningsberättelse. Det är en ny lagstiftning som gäller från och med 
2019, den nya lagen ställer högre krav på förvaltningsberättelsen jämfört med tidigare 
lagtext. Upplysningar skall bl.a. lämnas om: 

— Översikt över verksamhetens utveckling 

— Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

— Händelser av väsentlig betydelse 

— Styrning och uppföljning av verksamheten 

— God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

— Förväntad utveckling 

För förbundet gäller således samma krav som för kommuner och regioner i övrigt. 

2.1.2 Vår bedömning 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens inte fullt upp lever upp till de nya lagkraven på 
hur en förvaltningsberättelse skall vara utformad. Förvaltningsberättelsen ger dock 
utförlig information om vad som skett under året samt kring verksamhet och 
måluppfyllelse med utgångspunkt i god ekonomiskhushållning. Dock saknas 
information förväntad utveckling, detta kan läggas till i kommande årsredovisningar och 
förbundet kan även se över uppställningsformen så att förvaltningsberättelsen följer 
den nya lagen. 

Kommentarerna till årets resultat och den ekonomiska ställningen bedöms ge en 
rättvisande bild. 

2.2 God ekonomisk hushållning 

2.2.1 Finansiella mål 

I dokumentet "Verksamhetsplan 2019" anges att: 

" Samordningsförbundets verksamhet ska bedrivas inom befintliga ramar, även om 
detta medför att de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås." 

"Förbundets egna kapital ska inte överstiga nationella rådets rekommendation om 20 
% av förbundets intäkter." 

Förbundet har således fastställt finansiella mål för förbundet vilket är positivt, vi anser 
dock att uppföljningen av målen kan förtydligas och framför allt kopplingen till god 
ekonomisk hushållning. Innebär resultatet av de finansiella målen att förbundet lever 
upp till begreppet god ekonomiskhushållning. 
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2.2.2 Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

Förbundet hade ett eget kapital på 1 023 tkr vid ingången av år 2019. Utfallet för år 
2019 innebär intäkter från de samverkande parterna på totalt 1 962 tkr och 
nettokostnader (inklusive finansnetto) från verksamheten på -2 630 tkr. Förbundet 
redovisar därmed ett negativt resultat på -668 tkr vilket är ett resultat helt i linje med 
budget. 

Årets resultat innebär att det utgående egna kapitalet uppgår till 355 tkr, vilket 
motsvarar 18 % av anslagna medel. Föregående år motsvarade det egna kapitalet 51 
% av anslagna medel. Förbundet lever således upp till Nationella rådets 
rekommendationer om att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 %. 

Förbundets personal- och administrationskostnader utgör ca 17 % av erhållna bidrag 
under 2019. Vi bedömer att en administrativ avgift på 17 % är låg. Utifrån denna aspekt 
bedriver förbundet en verksamhet som är ändamålsenligt och effektiv samt med god 
ekonomisk hushållning. 

2.2.3 Mål för verksamheten 

Mål för de projekt som förbundet finansierar framgår av projektbeskrivningar, avtal eller 
annan handling för de olika projekten. Målen är inte alltid tydliga och i vissa fall inte 
mätbara. 

Förbundet har i år fastställt mål för verksamheten, inte bara mål för de insatser man 
finansierar. Förbundet har tre övergripande mål: 

— Att utveckla och förstärka samverkansstrukturer mellan parterna 

— Särskild prioritering i pågående projekt ska läggas på att identifiera kvinnor som är 
utsatta för våld i nära relation samt personer som förlorat aktivitetsersättningen och 
uppbär ekonomiskt bistånd. 

— Av de medborgare som deltar i förbundets program ska 100 % uppleva ett bra stöd 
och en personlig utveckling. 

Målen utvärderas i årsredovisning, men ingen tydlig bedömning görs om målen är 
uppfyllda eller inte. 

2.2.4 Uppföljning av verksamhetsmål 

Vi ser positivt på att förbundet tagit fram nya övergripande mål för verksamheten. Vi 
bedömer att mål och uppföljning av mål har förbättrats över de senaste åren och vi 
rekommenderar förbundet att fortsätta detta förbättringsarbete. När det gäller 
förbundets övergripande mål så är de inte fullt ut mätbara, detta är ett område för 
förbättring som förbundet kan överväga för kommande år. 

Vi kan också konstatera att en aktiv uppföljning av förbundets insatser/projekt finns och 
utifrån diskussioner med förbundschef och genom att följa styrelseprotokoll kan vi 
notera att det finns en tät återrapportering till styrelsen avseende utvecklingen i 
projekten. 

Förbundet bör också vara tydlig på vilka krav och resultat man ställer på leverans från 
de projektägare som driver insatserna som förbundet finansierar och agera vid 
eventuella avvikelser. 
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2.3 Resultaträkningen 

2.3.1 Regelverk 

Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader och 
under räkenskapsåret (LKBR 5 kap 1§). 

2.3.2 Vår bedömning 

Vi bedömer att resultaträkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild över årets 
utfall samt att den i huvudsak är uppställd enligt lagen om kommunal bokföring och 
redovisning. 

2.4 Balansräkningen 

2.4.1 Regelverk 

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, 
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång 
(balansdagen). (LKBR 6 kap 1§). 

2.4.2 Vår bedömning 

Vi har kontrollerat att: 

— Balansräkningen i allt väsentligt är uppställd enligt lag 

— Noter finns i den mån sådana erfordras enligt lag eller god redovisningssed 

— Tillgångar och skulder existerar, tillhör förbundet och är rätt värderade samt 
period iserade 

— Det egna kapitalets förändring överensstämmer med resultaträkningen 

— Dokumentation finns till samtliga balansposter 

Vi bedömer att balansräkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av den 
ekonomiska ställningen vid året utgång samt att den i huvudsak är uppställd enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

2.5 Kassaflödesanalys 

2.5.1 Regelverk 

I kassaflödesanalysen ska förbundets in- och utbetalningar under räkenskapsåret 
redovisas (LKBR 8 kap 1§). 

2.5.2 Vår bedömning 

I årsredovisningen för år 2019 ingår en kassaflödesanalys enligt indirekt metod. Vi 
bedömer att kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild. 
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Förvaltningsrevision 

3.1 Attest och delegationsordning 
Förbundet har fastställt en attest- och delegationsordning för förbundet som gäller 
tillsvidare. Delegationsordning och attestordning är kortfattade och på en övergripande 
nivå. Beaktat omfattningen på verksamheten har vi inga synpunkter på dokumentens 
innehåll. Vår uppföljning av attester avseende inköpsfakturor, som skett i samband 
med granskningen av årsbokslutet, visar på att rutinerna fungerar. 

3.2 Budget och verksamhetsplan 
Styrelsen har fastställt en budget och verksamhetsplan för år 2019 den 22 november 
2018. Av dokumenten framgår mål och inriktningen på verksamheten, organisation 
samt de olika insatser som skall göras under året. Förbundets budget avser tre år vilket 
är i linje med kraven i kommunallagen. 

Förbundet har bra rutiner för uppföljning av ekonomin. Styrelsens får ta del av 
ekonomiskuppföljning vid samtliga styrelsemöten, vilket framgår av förbundets protokoll 
från styrelsemöten. Förbundet upprättar inte en formell delårsrapport som fastställs av 
styrelsen men vi bedömer inte att detta avsteg är väsentligt för ett samordningsförbund 
i denna storlek och typ av verksamhet. 

3.3 Intern styrning och kontroll 
Vi noterar att styrelsen vid styrelsemötet i februari 2020 fick ta del av uppföljningen av 
internkontrollplanen för 2019. Inga avvikelser noteras i förbundets årsredovisning. 
Förbundet kan se över hur man kan stärka arbetet med den systematiska 
internkontrollen genom att göra en årlig risk- och väsentlighetsprövning över vilka 
granskningsmoment som årligen bör ingå i den interna kontrollen och säkerställa att 
fastställandet av internkontrollplanen framgår av styrelseprotokoll. 

3.4 Styrdokument 
Förbundet har ett stort antal styrdokument, vilket som framgått tidigare av rapporten, 
bland dokumenten kan nämnas: 

• Förbundsordning 

• Årlig verksamhetsplan och budget 

• Delegations- och attestförordning 

• Dokument där mål, syfte och uppföljning av insatser framgår. 

• Riktlinjer för intern styrning och kontroll. 

• Dokumenthanteringsplan 

För att förtydliga ansvar och befogenheter inom förbundet kan det finnas idé att ta fram 
följande styrdokument: 

• Instruktion för förbundschefen 

• Arbetsordning för styrelsen 
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• Förbundet kan med fördel upprätta ett styrdokument som uppvisar förbundets 
kriterier för ansökan av medel till insatser, en finansieringspolicy. 

3.5 Finansierade insatser 
Förbundet begär alltid in ansökningar för alla större insatser, där syfte, mål, tidsperiod 
och uppföljning framgår, som underlag för styrelsebeslut beträffande beviljande av 
medel. 

Avtal med huvudmannen beträffande beviljad insats där bägge parters åtaganden, 
giltighetstid, krav på slutrapport och deadline för denna m m framgår. Avtalet innebär 
inte att förbundet tar på sig ansvar så att det blir att betrakta som att förbundet bedriver 
rehabiliteringsinsatser riktade direkt mot individer. 

Förbunden får enligt förarbetena inte bedriva någon egen rehabiliteringsverksamhet. 
Det får inte heller fatta beslut om enskilda individers deltagande i insatser eller 
finansiera deltagarnas försörjning, dvs ej bedriva myndighetsutövning. Förbunden kan 
endast finansiera insatser som utförs hos de samverkande parterna. 

Inköp av verksamhet och beviljande av medel för insatser riktade mot enskilda 
deltagare har endast utbetalats till huvudmännen. 

Förbundschefen fungerar i samtliga fall som processtödjare till personalen i de 
beviljade insatserna. Förbundschefen fungerar ej som arbetsledare eller projektledare 
och arbetar inte med enskilda deltagare i insatserna. 

God rutin finns. Bedömningen är att förbundet håller sig inom ramarna för vilken 
verksamhet man får bedriva. 

Vi vill återigen uppmana förbundet att vara tydlig på vilka krav och resultat man ställer 
på leverans från de projektägare som driver insatserna som förbundet finansierar och 
agera vid eventuella avvikelser. 

4 Slutsats 
Vår granskning visar att förbundets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt med en tillfredsställande kvalitet. Sammantaget sköts även förbundets 
redovisning på ett tillfredsställande sätt med god ordning på den löpande bokföringen. 

Enligt regeringens proposition, 2003/04:05, God ekonomisk hushållning i kommuner 
och landsting, föreslås bl a att revisorerna ska granska och bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål styrelsen beslutat om för ekonomin under 
perioden. Vår bedömning är att årsredovisningen innehåller en acceptabel uppföljning 
av verksamheten, mål för projekten och kommentarer till dessa framgår. Vi anser dock 
att det föreligger en förbättringspotential avseende förbundets måluppföljning, vilket 
framgått tidigare i rapporten. 

Vår bedömning är att samordningsförbundets årsredovisning uppfyller lagens krav. 
Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning jämfört mot budget 
och jämfört mot fg år samt balansräkning med kassaflödesanalys för perioden och 
föregående år. 
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Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

2020-04-08 

KPMG AB 

Nils Nordqvist 
Auktoriserad revisor 
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1. Förvaltningsberättelse 

Samordningsförbundet Östra Värmland avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 
2019 där styrelsen utifrån lagen om finansiell samordning ( 2003:1210) styr förbundets 
arbete. Samordningsförbundet Östra Värmland har finansierat insatser i syfte att: 

- Stödja samverkan mellan samverkansparterna 

Finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de 
samverkande parternas ansvarsområde. 

Stödja personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade insatser. Behoven 
kan vara fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga. Särskild prioritering ska läggas 
på långtidssjukskrivna personer, unga i gränszonen för aktivitetsersättning samt unga 
med aktivitetsersättning. 

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetår 2019. 

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 

Samordningsförbundet Östra Värmland har under året finansierat 4 lokala projekt. 

• Projekt Nyckeln 
Drivs av Region Värmland. Redovisas som ett volymprojekt i SUS. Projektet har drivits 
sedan 2016-08-15 och har pågått under hela 2019. Under året har 40 deltagare varit 
aktuella inom projektet. 

• Projekt Drivkraft Storfors 
Drivs av Storfors kommun. Redovisas som ett deltagarprojekt i SUS. Projektet har 
drivits sedan september 2017 och har pågått hela 2019. Under året har 37 deltagare 
varit aktuella i projektet. 

• Projekt Drivkraft Filipstad 
Drivs av Filipstads kommun. Redovisas som ett deltagarprojekt i SUS. Projektet har 
drivits sedan september 2017 och har pågått hela 2019. Under året har 36 deltagare 
varit aktuella i projektet. 

• Projekt Lokal tjänstedesign 
Drivs av Filipstads kommun i samverkan med projekt Drivkraft Filipstad. Projekt Lokal 
tjänstedesign startade i oktober 2018 och har pågått hela 2019. Under 2019 har sju  
workshops  genomförts lokalt i Filipstad. 

Kostnaderna för verksamheterna uppgick till 2 629 890 kronor. Intäkter och eget kapital 
uppgick till 2 984 638 kronor varav 1 962 000 kronor avser bidrag från parterna och 
1 022 638 kronor är eget kapital från 2018. 

1.2 Om förbundet 

1.2.1 Organisation 
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Värmland samt kommunerna Filipstad och Storfors som 
medlemmar. 
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Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har 
den ett kansli. 

Samordningsförbundet Östra Värmland är medlemmar i Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund (NNS) vars ändamål är att vara förbundets språkrör samt, i 
nätverksform, stödja och bidra till utveckling av samordningsförbunden. 

1.2.2 Historik 
Samordningsförbundet bildades i april 2007. 2009 blev Storfors kommun medlem i 
förbundet. Förbundets namn är idag Samordningsförbundet Östra Värmland. 

1.2.3 Lagrum 
Samordningsförbundet verkar utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets 
medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom 
rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av 
samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning. 

Samordningsförbundet följer även lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar. 

1.2.4 Upp drag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska 
få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet 
genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. 
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 
Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 1 962 000 kronor, där 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, regionen med en 
fjärdedel och kommun/er med resterande fjärdedel. Till 2019 års medel tillkom 1 022 638 
kronor vilka utgörs av överskjutande medel från föregående år. 

1.2.6 Övergripande strategi 

Vision 
Varje enskild medborgare i behov av samordnad bedömning ska erbjudas samordnad 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Övergripande mål 
Att utveckla och förstärka samverkansstrukturer mellan parterna 
Måluppfyllelse: Ett samarbete har startats upp med regelbundna möten mellan projekt Nyckeln, 
Filipstads kommuns AIE och projekt Drivkraft Filipstad i syfte att med deltagaren i fokus, 
förbättra det gemensamma arbetet. Ett liknande samarbete finns med Drivkraft Storfors. Bland 
annat så finns ett gemensamt behov av utbildning i  SIP.  Det finns också ett behov av att få mer 
kunskap om parternas verksamheter och projekt. 
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Årsvist mål 
Särskild prioritering i pågående projekt ska läggas på att identifiera kvinnor som är utsatta för 
våld i nära relation samt personer som förlorat aktivitetsersättningen och uppbär ekonomiskt 
bistånd. 
Måluppfyllelse: 

• Drivkraft Storfors har inte haft någon deltagare ur de två målgrupperna under året 
• Drivkraft Filipstad har inte haft någon deltagare i projektet som förlorat sin 

aktivitetsersättning och samtidigt uppbär ekonomiskt bistånd. Projektet har inte 
specifikt identifierat kvinnor som är utsatta för våld i nära relation. Kunskapsinhämtning 
är planerad under 2020 för att öka kunskaperna. 

• Projekt Nyckeln ställer i första kartläggningssam talet frågor om deltagaren varit utsatt 
för hot och våld samt även frågor om hur deltagaren försörjer sig. 

Kvalitetsmål 
Av de medborgare som deltar i förbundets program ska 100 % uppleva ett bra stöd och en 
personlig utveckling 
Må/uppfyllelse: 

• Drivkraft Storfors gör mätningar enligt Indikatorprojektet. Mätning utförs 2ggr/år och 
Storfors utförde mätning i februari samt oktober 2019. I mätningen i februari deltog 8 
respondenter och i oktober deltog 6 respondenter. I mätningen i oktober går det att utläsa 
att samtliga av respondenterna svarat på den högra sidan av skalan dvs ofta, för det mesta 
och alltid när det gäller frågor om stöd, delaktighet och tid Resultatet var bra även i 
februari men svaren var mer spridda då samt så fanns det några (12-24 %) som valde 
svaren aldrig, sällan och ibland. 

• Drivkraft Filipstad har inte genomfört någon undersökning för att mäta kvalitetsmålet. 
• Projekt Nyckel mäter inte enligt ovanstående då projektet har en annan utformning är 

drivkraftsprojekten. 

Finansiellt mål 
Samordningsförbundets verksamheter ska bedrivas inom befintliga ramar även om detta 
medför att de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås: 
Må/uppfyllelse: Målet är uppfyllt. Förbundet har bedrivit verksamhet inom befintlig ram. Icke 
uppfyllda mål kan inte härledas till given budgetram. 

Förbundets egna kapital ska inte överstiga Nationella rådets rekommendation om 20 % av 
förbundets intäkter. 
Må/uppfyllelse: Det egna kapitalet för 2019 översteg inte de 20 % som Nationella rådet 
rekommenderar. 

1.3 Beskrivning av verksamheten 

I Samordningsförbundet Östra Värmlands verksamhetsplan för 2019 betonas att målgruppen 
ska utgöras av personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade insatser. Behoven 
kan vara fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga. Särskild prioritering ska läggas på 
långtidssjukskrivna personer, unga i gränszonen för aktivitetsersättning och unga med 
aktivitetsersättning. I förbundets uppdrag ingår också att förbundet ska finansiera 
samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande 
parternas ansvarsområde. Förbundet ska besluta på vilket sätt de medel som står till 
förfogande för finansiell samordning ska användas och svara för uppföljning och utvärdering 
av rehabiliteringsinsatserna. 
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Samordningsförbundet Östra Värmlands två kommuner har en sammanlagd befolkning på lite 
drygt 14 900 invånare. Arbetslösheten i den arbetsföra invånargruppen uppgick i oktober 
2019 till 522 personer i Filipstad (11,3 %) och 153 personer i Storfors (8,4 %). Antalet 
personer som registrerats som arbetslösa är högre mot 2018 i Filipstad men lägre i Storfors. I 
båda kommunerna utgörs stor del av de som registrerats som arbetslösa, av nyanlända 
personer. 

Många faktorer påverkar kommuninvånarnas hälsa, bland annat ekonomi, utbildning, språk, 
tidigare skolgång, diskriminering, boende och arbetslöshet. Bland de deltagare som tagit del 
av förbundets insatser (projekt) uppfattas majoriteten ha en sviktande psykisk hälsa. 
Hälsotillståndet förknippas med de faktorer som räknats upp. 

1.3.1 Målgrupper 
I Samordningsförbundet Östra Värmlands verksamhetsplan för 2019 beskrivs förbundets 
målgrupp som: 

Grupper av kommunmedborgare i behov av samordnade bedömningar och insatser i syfte att 
uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete och erhålla egen försörjning. En 
enskild medborgare (16-64 år) kan aktualiseras av de parter som ingår i förbundets område. 
Den enskilde medborgaren ska vara aktuell hos minst två av myndigheterna (undantaget 
verksamhet 16-18 år som är gymnasieåldern). 

Verksamhetsplanen betonar att särskild prioritering ska läggas på långtidssjukskrivna 
personer, unga i gränszonen för aktivitetsersättning och unga med aktivitetsersättning. Under 
2019 ingår även en särskild prioritering gällande att identifiera kvinnor som är utsatta för 
våld i nära relation och personer som förlorat aktivitetsersättning och uppbär 
försörjningsstöd (årsvist mål). 

I de projekt som förbundet finansierat under året har åldersspannet hos deltagarna varit 
följande: 
Projekt Nyckeln: 20-40 år 
Projekt Drivkraften Filipstad ink projektet för Lokal tjänstedesign: Arbetsför ålder 
Projekt Drivkraften Storfors: Arbetsför ålder 

1.3.2 Insatser 
Projekt Nyckeln 
Projektstart: 2016-08-15 
Projektägare: Region Värmland 

Syfte 
Syfte med projektet är att öka tillgängligheten och förbättra samverkan. Dessutom skapa 
förutsättningar att fånga upp unga vuxna med psykisk problematik i ett tidigt skede, att stärka 
och utveckla samverkan och därmed öka effektiviteten för att tillsammans hitta den bästa 
lösningen för varje person och att bättre samordna insatserna. 

Målgrupp 
Unga vuxna som: 

• söker för psykisk ohälsa 
• troligen inte skulle ha sökt alls under traditionella arbetsmetoder 
• söker mycket sent för sin psykiska ohälsa 
• inte har en aktuell kontakt inom psykiatrin 
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Personer som: 
• söker vårdcentralerna för psykisk ohälsa eller av annan orsak 
• befinner sig i en aktivitet där det uppmärksammats att behov av samordning finns (för 

att personen ska komma vidare). 
• av olika anledningar behöver hjälp genom samtal, coachning, kartläggning eller hjälp 

med samordning av myndighetsinsatser. 

Prioriterade målgrupper är kvinnor utsatta för våld i nära relation samt personer som förlorat 
aktivitetsersättning och uppbär ekonomiskt bistånd. 

Mål 
Att: 

• erbjuda en enkel väg att söka hjälp vid upplevd psykisk ohälsa 
• vara lyhörda för den unga vuxnas livssituation 
• undvika sjukskrivning 
• kunna försörja sig 
• undvika passivisering 
• stärka egna resurser 
• komma in i vuxenlivet 

Plan för aktiviteten 
Kontaktvägar in till projektet: 

• Drop-in 
• Egen vårdbegäran eller vårdbegäran som personen upprättar tillsammans med 

myndighetsperson. 
• Telefon, sms,  mail,  Skype 
• Kontakt förmedlad av rådgivande sjuksköterska på vårdcentralerna 
• Remiss från annan vårdenhet på vårdcentralen eller annan enhet inom regionen 

Vilka insatser finns 
• Olika former av samtalsstöd 
• Flerpartssamtal 
• Gruppverksamhet 
• Kontakt med resurspersoner i behandlings- och/eller utredningssyfte 
• Hembesök 

Projekt Drivkraft Filip stad samt projekt Lokal tjänstedesign 
Projektstart: September 2017 (projektet för Lokal tjänstedesign startade i oktober 2018) 
Projektägare: Filipstads kommun 

Syfte 
Inom AIE bedrivs ett utvecklings- och förändringsarbete där fokus läggs på att personen gör 
stegförflyttningar. AIE och Drivkraft Filipstad fortsätter att utveckla arbetet med att hitta 
metoder för att möjliggöra riktade insatser, stärka kvalitén och att insatserna blir långsiktigt 
hållbara. Metoder behöver utvecklas för att arbeta med helheten, så att fler kan nå en bättre 
hälsa och därav stå till arbetsmarknadens förfogande. Genom kunskapsutbyte, förbättrade 
insikter och samverkan mellan parterna, ges målgruppen större möjlighet att få långsiktigt 
stöd och möjlighet till etablering på arbetsmarknaden. 
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Metoden tjänstedesign är en del av projektledarens uppdrag och kommer att implementeras 
inom förbundets projekt. Syftet med tjänstedesign är att se hur förbundsarbetet kan 
förbättras utifrån deltagarnas perspektiv, bidra med utveckling och förnyelse av plattformen 
Finsam för medborgare och parter. 

Målgrupp 
Personer som: 

• hos Arbetsförmedlingen står arbetssökande eller förhindrade av olika anledningar 
• är inskrivna på Socialförvaltningen med ekonomiskt bistånd samt med långvarig 

frånvaro från arbetsmarknaden. 
• riskerar att skrivas ut från Arbetsförmedlingen av olika orsaker 
• är i behov av kompletterande språkträning utöver SFI 
• är långtidssjukskrivna 

Ungdomar med aktivitetsersättning som behöver en mjukstart mot arbete eller utbildning. 

Tidig planering för personer som beviljats ekonomiskt bistånd. 

Utökad verksamhet för 2019 
• Initiera, kartlägga och implementera tjänstedesign som metod i de befintliga projekten 

inom förbundet för att utöka samverkansytorna mellan parterna samt andra 
intressenter för effektivare handläggning av aktuella personers handläggning. Projekt 
Drivkraften blir en naturlig länk i kedjan för att deltagaren snabbare ska komma ut i 
egen försörjning genom en effektivare process. 

• Besöka arbetsplatser inom olika branscher för att öka kunskapen och knyta kontakt 
inför praktik och jobb vilket kan ske både individuellt och i grupp. 

• Medverka vid mässor eller andra arrangemang med näringslivet för att synliggöra, 
utbyta kontakter och information samt öka närverket i regionen som är deltagaren till 
nytta. 

Mål 
• Utföra och arbeta fram nya metoder för inträde i arbetsmarknadsaktiviteter på 

uppdrag av Arbetsförmedlingen, IFO. Region Värmland och Försäkringskassan. 
Gruppen med psykisk ohälsa ska prioriteras. 

• Hitta deltagarens förutsättningar för arbete på uppdrag av Arbetsförmedlingen, 
Socialförvaltningen, Region Värmland och Försäkringskassan. 

• Få deltagare att göra stegförflyttningar närmare en egen försörjning och ett mer 
självständigt liv. 

• Personer som söker ekonomiskt bistånd ska tidigt göra en planering med AIE 
• Tidigt matcha tillsammans med alla aktuella parter och ta fram en hållbar planering för 

personen. 
• Tidigt planera för personer som riskerar att lämna etableringen och hamna helt på 

ekonomiskt bistånd. 
• Samarbeta med andra kommuner samt utbyta insatser på individnivå.  11g2 
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Projekt Drivkraft Storfors 
Projektstart: September 2017 
Projektägare: Storfors kommun 

Syfte 
I Storfors finns en arbetsmarknadsenhet (AME). Enheten växer och utvecklas utifrån de stora 
volymändringar och arbetsmarknadsmässiga behov som finns. En förutsättning för ett gott 
resultat är att tillsammans med förbundets parter komma fram till nya metoder och göra 
överenskommelser för ett gott resultat. Det pågår ett förbättringsarbete inom AME där fokus 
läggs på att personen gör stegförflyttningar och eller metoder för att hitta personens 
förutsättningar för arbete. Metoder utvecklas och kvalitén höjs, insatserna har en hållbarhet. 
AME vill utforma metoder för att arbeta med helheten, så att fler får en bättre hälsa och därav 
kan stå till arbetsmarknadens förfogande och bli mer anställningsbara. En ökning kan ses av 
individer som har en psykisk ohälsa med psykosomatiska hinder. 

Projektet har möjliggjort arbete med grupper som tidigare inte inkluderats i AME:s 
verksamhet i Storfors till exempel personer som erhåller arbetsträning via Försäkringskassan, 
personer via Arbetsförmedlingen som ej har någon typ av handledarstöd och personer i 
behov av rehabiliterande insatser via Region Värmland. 

Målgrupp 
Personer som: 

• i Storfors kommun står utanför arbetsmarknaden och egen försörjning och som 
behöver stöd och samverkan för att komma vidare. 

• söker/uppbär ekonomiskt bistånd 
• ingår i etableringsuppdraget 

Personer med psykisk ohälsa 

Nytt för verksamheten 2019 
• Arbeta fram nya metoder (samt utveckla befintliga) för inträde i 

arbetsmarknadsaktiviteter på uppdrag av förbundets parter. 
• Erbjuda insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen riktade till arbetssökande som 

inte genererar finansiell ersättning till kommunen. 
• Ökade insatser samt ökad kvalitet på insatser för deltagare med psykisk ohälsa eller 

sociala hinder som inte står till arbetsmarknadens förfogande. 
• Utveckla verktyg för att mäta stegförflyttningar. 
• Utveckla former för tidig och hållbar matchning tillsammans med deltagaren och 

aktuella samverkansparter. 
• Utforma metoder och insatser för att minimera beroende av ekonomiskt bistånd hos 

personer som riskerar att gå ur etableringen. 
• Utveckla former för kunskapsöverföring/erfarenhetsutbyte och samverkan mellan 

andra kommuner på metod- och individnivå. 
• Utveckla satsningar för målgruppen som behöver språktränas 
• Ökade insatser och utveckling av det samma för deltagare som behöver hjälp med att 

ta steget vidare till andra arbetsmarknadsinsatser. 
• Utveckling av insatser med inriktning på deltagare med misstänkt arbetshinder och att 

skapa arenor för dessa deltagare i syfte att hitta förutsättningar för arbete. $A— 

Sida 9 



• Arbeta fram former för kvalitativ samverkan med relevanta samverkansaktörer för att 
uppnå ett bättre/snabbare flöde av insatser som kan erbjudas. 

• Uppnå en bättre samverkan mellan involverade parter i DUA 
• Implementera tjänstedesign som metod i verksamheten 
• Arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt 
• Arbeta utifrån  screening  av personer med psykisk ohälsa 

Mål 
• Utföra och arbeta fram nya metoder för inträde i arbetsmarknadsaktiviteter på 

uppdrag av Arbetsförmedlingen, IFO, Region Värmland och Försäkringskassan. 
Gruppen med psykisk ohälsa ska prioriteras. 

• Stödja/vägleda deltagare att göra stegförflyttningar 
• Alla personer som söker ekonomiskt bistånd ska göra en planering tillsammans med 

IFO och AME i samband med att ansökan görs. 
• Tidigt matcha tillsammans med deltagaren och aktuella samverkansparter och ta fram 

en hållbar planering. 
• Minimera beroende av ekonomiskt bistånd hos personer som riskerar att gå ut 

etableringen. 
• Lära av och samarbeta med andra kommuner samt utbyta insatser på deltagarnivå 

1.4 Måluppfyllelse och resultat 

1.4.1. Uppföljning och resultat för individ- och volyminriktade insatser 

Projekt Nyckeln 
• Projekttid 160815-191231, beviljad fortsättning 2020 
• 40 deltagare fördelat på 23 kvinnor och 17 män 
• Åldersgrupp: 20-40 år 
• Volymredovisning är genomförd i SUS 
• Kostnad i SUS: 600 000 kronor. 

Projektet har inte ansökt om några extra medel för 2019. Under första tertialet fanns i stort 
sett inga kostnader mer än de som uppstått i samband med att en anställning avslutats. I april 
verkställdes en kortare anställning som kostnadsmässigt belastade projektet. Först från juni 
stabiliserades anställningarna i projektet genom att en beteendevetare anställdes 100 % samt 
en projektledare på 20 %. De kostnader som uppkommit i projektet är lönekostnader och 
regionen har inte debiterat mer än för den anställningstid som funnits i projektet. På grund av 
högt inflöde under hösten genomfördes en förstärkning av beteendevetare/kurator under två 
månader. 

Mål och måluppfyllelse för projekt Nyckeln 
Att erbjuda en enkel väg att söka hjälp vid upplevd psykisk ohälsa 
Måluppffilelse: projektet har kunnat erbjuda en enkel väg in till samtalsstöd, kartläggning och 
lotsning vidare till adekvat vårdgivare. 

Att vara lyhörda för den unga vuxnas livssituation 
Måluppfyllelse: Beteendevetaren i projektet har kunnat ge av sin tid i en lugn miljö. Vid första 
besöket ges information om Nyckelns arbete och det samtalas om vad personen själv ser att hen 
behöver hjälp med. Frågor om livsstil och deltagarens livsresa lyfts tidigt i kontakten. I samband  e  
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med kartläggningen blir det ofta synligt hur behov av stöd och insatser ser ut. Frågan "har du 
någon gång varit utsatt för våld eller mobbing?", ingår i kartläggningssam talet. I samband med 
kartläggningssamtalet ingår också frågor om hur deltagaren försörjer sig och om man ingår i 
någon aktivitet. Vissa deltagare har inte insikt i sin egen planering angående 
arbetsmarknadsaktiviteter. 

Att undvika sjukskrivning 
Måluppfyllelse: Deltagare har beskrivit att de fått större kännedom om sig själva och sin 
situation, vilket underlättat för deltagaren att våga ta nya kontakter och söka vård. 

Att kunna försörja sig 
Målupphillelse: Beteendevetaren har efter samtal följtflera deltagare till Arbetsförmedlingen, 
till praktikplatser och till ett första besök på drivkraftsprojekten. En arbetsförmågebedömning 
är genomförd efter att beteendevetaren lyft ärendet i medicinskt bedömningsteam. 

Att undvika passivisering 
Måluppfyllelse: Samarbetet som sker mellan vårdgrannar, myndigheter och 
arbetsmarknadsenheter i båda kommunerna stödjer ett kreativt förhållningssätt. Ett gott 
samarbete för deltagarens bästa. 

Att stärka egna resurser 
Måluppfyllelse: Flera deltagare önskar förändring i sina liv och i en utvärdering har de uttryckt 
att de fått hjälp och verktyg att komma vidare. En av de viktigaste faktorerna för ett 
framgångsrikt resultat i arbetet, är att bygga upp ett förtroende med deltagaren. Att lyssna, 
förstärka det som fungerar bra och att skapa ett team först mellan deltagare och samtalspart 
och sedan utveckla en "Vi-känsla" med andra för deltagaren viktiga myndighetskontakter. 

Att komma in i vuxenlivet 
Måluppfyllelse: Beteendevetaren i projektet har kunnat ge av sin tid i en lugn miljö. 
Förutsättningar för att deltagaren ska ha känt sig lyssnad på har finn  its.  

Projekt Drivkraft Filipstad samt projekt Lokal tjänstedesign 
• Projekttid Drivkraft Filipstad 170920-191231, beviljad fortsättning 2020 
• Projekttid Lokal tjänstedesign oktober 2018-191231, ingår i Drivkraft Filipstad från 2020 
• 36 deltagare fördelat på 21 kvinnor och 15 män (20 från IFO, 15 från Försäkringskassan och 

1 från Arbetsförmedlingen). 
• Under året har 14 deltagare avslutats från projektet (5 män och 9 kvinnor). Orsak till avslut: 

2 arbete, 2 flytt, 1 föräldraledig, 2 slutfört uppdrag, 3 studier och 4 sändes åter till 
remitterande myndighet. 

• Antalet insatser som genomförts: 90 (kartläggning, stöd och vägledning, rehabilitering, 
matchning, arbetsförmågebedömningar, arbetsträning, arbetspraktik, praktik, språkträning, 
Dörröppnaren, tjänstedesign med mera). 

• Inom projekt Lokal tjänstedesign har sju lokala  workshops  genomförts 
• Åldersgrupp: Arbetsför ålder 
• Deltagarredovisning är genomförd i SUS 
• Inom Lokal tjänstedesign har totalt sju lokala  workshops  genomförts. 
• Kostnad i SUS: 689 552 kronor. 

Projektet beviljades extra medel under året (till förstärkning av befintligt projekt). Antal 
deltagare och insatser samt måluppfyllelse som redovisas gäller den totala summan som 
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projektet beviljats. De beviljade extra medlen användes främst till att arbeta med metoden 
Dörröppnaren. 

Mål och måluppfyllelse för projekt Drivkraft Filipstad och projekt Lokal tjänstedesign 
Utföra och arbeta fram nya metoder för inträde i arbetsmarknadsaktiviteter på uppdrag av 
Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, Region Värmland och Försäkringskassan. Gruppen 
med psykisk ohälsa ska prioriteras. 
Måluppfyllelse: Projektet har fortsatt arbetet ined metodutveckling för att kunna erbjuda fler 
aktiviteter som ser till helheten och främjar hälsa, livsstil med mera. Ett exempel som är särskilt 
anpassat för deltagare med psykisk ohälsa är konceptet Dörröppnaren som är en kombination 
av flera metoder där deltagaren får stärka sig och prova på olika saker (bland annat 
hälsofrämjande insatser). Insatserna har genomförts med hjälp av interna och externa 
aktivitetsledare. Programmet innehåller en röd tråd där deltagaren samtidigt lotsas mot 
arbetsmarknaden i veckovisa aktiviteter genom att lära om kommunikationstekniker och 
coachningstnetodik varvat med studiebesök hos företag. Majoriteten (83 %) av de deltagare som 
startade i Dörröppnaren våren 2019 kom ut i praktik/arbetsträning eller påbörjade en längre 
arbetsmarknadsutbildning. 

Hitta deltagarens förutsättningar för arbete på uppdrag av Arbetsförmedlingen, 
Socialförvaltningen, Region Värmland och Försäkringskassan. 
Måluppfyllelse: Arbete med utredning av arbetsförmåga har pågått/pågår iflera ärenden 
tillsammans med parterna. Målgruppen som kommer från Försäkringskassan bedöms behöva 
längre tid för att komma ut i arbetslivet, jämfört med målgruppen som kommer från 
Socialförvaltningen. När det handlar om deltagare med psykisk ohälsa är det ofta svårt att 
komma upp i mängd när det gäller aktiva timmar i en insats. Samverkan är extra viktig när det 
gäller psykisk ohälsa. 

Få deltagare att göra stegförflyttningar närmare en egen försörjning och ett mer självständigt 
liv. 
Måluppfyllelse: Exempel på stegförflyttning är att två av 14 deltagare som slutat i projektet har 
fått jobb och tre har börjat studera. En stegförflyttning är också när deltagaren utvecklas 
personligt, får ökad motivation och börjar utvecklas mot ett mer självständigt liv. En ny 
stegförflyttningstrappa har utvecklats under året. Trappan beskriver mer konkret flera insatser 
och metoder på vägen till egen försörjning. 

Personer som söker ekonomiskt bistånd ska tidigt göra en planering med  ATE  
Måluppfyllelse: Detta har testats men har visat sig ge bättre effekt om endast en 
socialsekreterare närvarar vid första mötet. Det har visat sig bli rörigt för deltagaren när för 
många deltar vid just första tillfället då en enorm mängd information delges deltagaren 
gällande ekonomiskt bistånd. 

Drivkraften har deltagit i AIE:s  drop-in verksamhet där deltagare närvaromarkerar sig tre 
dagar i veckan. Drivkraften har genomfört utforskande samtal med nya deltagare i projektet i 
samband med närvarmarkeringen. Denna aktivitet var en del av tjänstedesignsprocessen. 

Tidigt matcha tillsammans med alla aktuella parter och ta fram en hållbar planering för 
deltagaren. 
Måluppfyllelse: Personal i projektet har, tillsammans med AIE, ordnat möten mellan berörda 
parter i de fall det funnits behov av flerpartssamtal. tti) 
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Tidigt planera för personer som riskerar att lämna etableringen och hamna helt på 
ekonomiskt bistånd. 
Måluppfyllelse: Under 2019 har målgruppen förändrats. De  fiesta  som aktualiseras till projektet 
kommer från Socialförvaltningen och Försäkringskassan. 

Samarbeta med andra kommuner samt utbyta insatser på individnivå. 
Målupp&Ilelse: Individutbyte har skett mellan Drivkraft Filipstad och Drivkraft Storfors genom 
att två deltagare från Filipstad praktiserat i Storfors. En deltagare från Storfors har praktiserat 
i Filipstad. En gemensam workshop är genomförd där projektledaren från Drivkraft Filipstad 
utbildade i Förändringen fyra rum (metod). Projektet har deltagit i ett regionalt projekt för 
tjänstedesign med Experio  Lab  via Samspelet. 

Initiera, kartlägga och implementera tjänstedesign som metod i de befintliga projekten inom 
förbundet för att utöka samverkansytorna mellan parterna samt andra intressenter för 
effektivare handläggning av aktuella personers handläggning. Projekt Drivkraft blir en 
naturlig länk i kedjan för att deltagaren snabbare ska komma ut i egen försörjning genom en 
effektivare process. 
Måluppbillelse: Arbetet med tjänstedesign har genomförts vid totalt sju  workshops  dels med 
medarbetare och samverkansparter samt med deltagare. Individuella kartläggningar har 
påbörjats i slutet av året för att utforska personers behov. 

Besöka arbetsplatser inom olika branscher för att öka kunskapen och knyta kontakt inför 
praktik och jobb vilket kan ske både individuellt och i grupp. 
Måluppfyllelse: Individuella studiebesök har genomförts hos flertalet arbetsgivare 

Medverka vid mässor eller andra arrangemang med näringslivet för att synliggöra, utbyta 
kontakter och information samt öka nätverket i regionen som är deltagaren till nytta. 
Måluppfyllelse: Projektledaren har deltagit vid näringslivskontorets möten med företag samt 
andra träffar inom kommunen som handlat om hälsa eller kompetensförsörjning, Östra 
Värmlands näringslivsdagar i Degerfors, jobbmässa i Örebro, Företagssalongen i Karlstad samt 
träffat olika arbetsgivare. En del av dessa träffar/möten har resulterat i intervjuer och praktik 
för deltagare i projektet. 

Projektledaren och projektmedarbetare har deltagit i olika konferensen som rör metoder i 
Drivkraft Filipstad samt tjänstedesign. 

Projekt Drivkraft Storfors 
• Projekttid 170920-191231, beviljad fortsättning 2020 
• 37 deltagare fördelat på 23 kvinnor och 14 män (17 från IFO, 2 från LSS, 1 från 

vårdcentralen, 1 från psykiatrin, 13 från Försäkringskassan, 1 från proj eld Nyckeln och 2 
från Arbetsförmedlingen). 

• Under året har 14 deltagare avslutats från projektet (5 män och 9 kvinnor). Orsak till avslut: 
7 flytt, 4 sjukdom, 3 utskrivna utan mätning. 

• Antalet insatser som genomförts: 42 (mottagningsgrupp, fyrarummaren,  walk  and talk, 
Tisdagsmodell,  MI,  arbetsträning, deltagande i AME:s grupper, pedagogiska luncher, 
coachning, friskvård, pedagogisk gymträning i liten grupp, stormöten i  APT-form, 
sj älvskattning utifrån utvecklingstrappa, Idas grupp, ALEA yrkessvenska, volontärtjänst 
med mera). 

• Åldersgrupp: Arbetsför ålder 
• Deltagarredovisning är genomförd i SUS Ak 
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• Kostnad i SUS: 911 000 kronor. 

Projektet beviljades extra medel under året (till förstärkning av befintligt projekt). Antal 
deltagare och insatser samt måluppfyllelse som redovisas gäller den totala summan som 
projektet beviljats. De extra medel som beviljades användes främst till att starta nya insatser. 

Mål och måluppfyllelse för projekt Drivkraft Storfors 
Utföra och arbeta fram nya metoder för inträde i arbetsmarknadsaktiviteter på uppdrag av 
Arbetsförmedlingen, IFO. Region Värmland och Försäkringskassan. Gruppen med psykisk 
ohälsa ska prioriteras. 
Måluppfyllelse: Totalt åtta nya metoder är framtagna under 2019. Fem av metoderna är 
framtagna med hjälp av de extra medel som projektet beviljades under året. 

32 av 37 deltagare har någon form av psykisk ohälsa. 

Stödja/vägleda deltagare att göra stegförflyttningar 
Måluppfyllelse: För att mäta antalet stegförflyttningar utarbetades ett verktyg, modell blå, from. 

Alla personer som söker ekonomiskt bistånd ska göra en planering tillsammans med IFO och 
AME i samband med att ansökan görs. 
Måluppfyllelse: Samtliga deltagare som skrivits in via IFO har gjort en planering innan stöd 
betalats ut. Totalt antal deltagare som använt den av projektet framtagna metoden, 
Tisdagsmodellen, uppgår till 68. Samtliga deltagare som sökt ekonomiskt bistånd under 2019 
har ingått i tisdagsmodellen. 

Tidigt matcha tillsammans med deltagaren och aktuella samverkansparter och ta fram en 
hållbar planering. 
Måluppfyllelse: Antal matchningar tillsammans med aktuella parter för en hållbar planering 
uppgår till 81 stycken (flera matchningar görs per deltagare). 

Minimera beroende av ekonomiskt bistånd hos personer som riskerar att gå ut etableringen. 
Måluppfyllelse: Ingen deltagare har omfattats av etableringen under 2019 

Lära av och samarbeta med andra kommuner samt utbyta insatser på individnivå 
Måluppfyllelse: Antal samarbeten och utbyten uppgår till 45 

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
Samordningsförbundet Östra Värmland har inte finansierat några externa projekt under 
2019. Det lokala tjänstedesignsprojektet är strukturövergripande och finns redovisat tidigare 
i dokumentet. 

1.4.3. Ekonomiska resultat 
Samordningsförbundet Östra Värmlands totala budget för 2019 inklusive överfört kapital från 
2018, har uppgått till 2 984 638 kronor. Av dessa tillgängliga medel har 284 273 kronor 
använts för administration (kansli och styrelse). För individanpassade insatser inkluderat 
beslutade projekt har kostnaden uppgått till 2 345 618 kronor. 

Förbundet uppvisar överskjutande kapital från 2019 med 354 747 kronor. kg_ 
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1.5 Styrelsens arbete under året 

Styrelsens sammansättning per 2019-12-31 var följande: 
Tusse Jonsson, Storfors kommun 
Pernilla Mattsson, Försäkringskassan 
Björn Eriksson, Arbetsförmedlingen 191001-191231 
Maria Haglund, Arbetsförmedlingen 190101-190930 
Eva Hallström, Region Värmland 

Jomark Polintan, Filipstads kommun 191114-191231 
Britt-Marie Wall, Filipstads kommun 190101-191016 

Ordförandeskapet har fördelats enligt följande; 
Maria Haglund, Arbetsförmedlingen 190101-190930 
Tusse Jonsson, Storfors kommun 191125-191231 

Styrelsen genomförde sju protokollförda sammanträden under 2019 
Styrelsens presidium består av ordförande, vice ordförande tillsammans med förbundets 
verkställande tjänsteperson som biträder vid möten. 
Förbundets kansli består av verkställande tjänsteperson, ekonom samt sekreterare för 
förbundet. Tjänsterna köps via Filipstads kommun. 

Verkställande tjänsteperson 
Verkställande tjänsteperson svarar för att förbereda ärenden så att styrelsen kan göra 
kvalificerade bedömningar och fatta väl grundade beslut., samt att verkställa de beslut som 
fattats. I tjänstepersonens uppdrag ingår även att till styrelsen framlägga ekonomiska 
rapporter, redovisa pågående verksamheter, ansvara för processtöd till finansierade 
aktiviteter, ansvara för uppföljning och utvärdering samt tillse att fattade beslut efterföljs. I 
arbetet ingår att kontinuerligt samarbeta med beredningsgrupp. 

Beredningsgrupp 
Gruppen består av tjänstepersoner med beslutsmandat från: 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 
Region Värmland 
Filipstads kommun 
Storfors kommun 

Beredningsgruppen ska hjälpa och stödja verkställande tjänsteperson i beredning av ärenden 
och strategier till styrelsen, utveckling av aktiviteter, utvärdering av pågående projekt samt i 
projektering av nya aktiviteter inför beslut. Gruppen har inget formellt ansvar i förhållande 
till styrelsen utan är ett stöd till styrelsens tjänsteperson vid förankring och förberedelser av 
förslag till styrelsen. 

Revisorer 
Kommunerna och Region Värmland har en gemensam revisor från Region Värmland som 
granskar Samordningsförbundet Östra Värmland. Detta görs tillsammans med sakkunniga 
biträden, i enlighet med förbundsordningen. Förbundets ekonom sköter den löpande 
kontakten med revisorerna.M- 
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Medlemsråd 
Ett medlemsråd genomfördes i maj. Mötet på hösten ställdes in 

2. Driftsredovisnin  
Belopp tkr Utfall jan-dec 

2019 
Aktuell budget 
jan-dec 2019 

Avvikelse utfall - 
budget 

Bokslut helår 
2018 

Nettokostnad -667 891 0 -667 891 -83 468 

Bidrag/intäkt 1 962 000 1 962 000 0 2 004 000 

Resultat -667 891 -83 468 

Utgående eget 
kapital 

354 747 1 022 638 

Likvida medel 336 025 1 336 701 

3. Resultaträkning 
Resultaträkning 

Belopp ikr. Not 
2019-01-01 

-2019-12-31 
2018-01-01 

-2018-12-31  

Verksamhetens intäkter 1. 1 962 000 2 004 000 
Verksamhetens kostnader -2 629 891 -2 087 468 
Avskrivningar 
Verksamhetens nettokostnad -667 891 -83 468 
Verksamhetens resultat -667 891 -83 468 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
Resultat efter finansiella poster 
Extraordinära poster 

Årets resultat -667 891 -83 468 

4. Balansräkning 
Balansräkning  

Belopp i kr. Not 2019-12-31 2018-12-31 

Tillgångar 
Anläggningstillgång 
Omsättnings tillgångar 

Fordringar 2. 100 931 7 877 
Kassa och bank 336 025 1 336 701 

Summa omsättningstillgångar 436 956 1 344 578 
Summa tillgångar 

436 956 1 344 578 
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Eget kapital, avsättningar och skulder 
Eget kapital 

Årets resultat -667 891 -83 468 
Övrigt eget kapital 1 022 638 1 106 105 

Avsättning 
Avsättningar för pensioner 

Skulder 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 3. 82 208 321 940 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 436 956 1 344 578 

Ansvarsförbindelser 

5. Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten 

Belopp i kr. 2019-12-31 2018-12-31  

Årets resultat -667 891 -83 468 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 

-667 891 -83 468 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -93 054 3 946 
Ökning/minskning kortfristiga skulder -239 732 68 172 
Kassaflöde för den löpande verksamheten -1 000 676 -11350 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 1 336 701 1 348 052 
Likvida medel vid årets slut 336 025  1 336 701 

Årets förändring likvida medel -1 000 676 -11350 

6. Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning i tillämpliga delar. 

7. Noter 
Not 1. Verksamhetens intäkter 

2019-12-31 2018-12-31  

Driftbidrag från staten 981 000 1 002 000 
Driftbidrag från Filipstads kommun 245 250 250 500 
Driftbidrag från Storfors kommun 245 250 250 500 
Driftbidrag från landsting/region 490 500 501 000 

Summa 1 962 000 2 004 000 
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Not 2. Fordringar 
2019-12-31 2018-12-31 

Moms 100 931 7 877 

Summa 100 931 7 877 

Not 3. Kortfristiga skulder 
2019-12-31 2018-12-31  

Arvoden 2 034 10 687 
Administrativa tjänster 57 875 0 
Projekt 22 299 310 843 

Summa 82 208 321 940 

8. Eventuella tilläggsupplysningar 

Sammanställning av utfall och budget 2019 

Insatser 
Budget 

2019 
Utfall 

2019 
Differens 

Projekt Nyckeln -600 000 -600 000 0 
Tjänstedesign -66 000 -48 552 17 448 
Projekt Drivkraft Filipstad -641 000 -641 000 0 
Projekt Drivkraft Storfors -911 000 -911 000 0 
NNS Indikatorerna -10 000 -10 000 0 
Projekt Omställningen -93 864 -38 200 55 664 
Medel för projekt/övrigt -214 463 0 214 463 
Rest 2018 Projekt Omställningen -93 864 -75 419 18 445 
Rest 2018 Projekt Tjänstedesign -21 447 -21 447 0 
Summa insatser -2 651 638 -2 345 618 306 020 

Styrelse -85 000 -44 746 40 254 
Kansli -248000 -239526 8 474 
Summa kansli och styrelse -333 000 -284 273 48 728 

Totalt -2 984 638 -2 629 891 354 747 

Intäkter/medlemsavgifter 1 962 000 1 962 000 0 
Tillgängliga medel EK 1 022 638 0 -1 022 638 

Resultat 0 -667891 -667891 
lor  

Sida 18 



a2d  -62 - /c/ Datum. 

För staten För regionen och kommunerna 

Nils Nordqvist Bertil Hagelin 
Auktoriserad revisor 

9. Styrelsens beslut 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av 
representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.) 

Tusse JonSS Pernilla Mattsson 
Ordförande Vice ordförande 

Jomark Polin  tan  
Ledamot 

432 217 - 

Bjö n Eriksson 
Ledamot 

Eva Hallström 
Ledamot 

Revisionsberättelsen har angivits 2020- — 0 8 
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