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§ 73 Dnr 2021-000178 

Årsredovisning 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet - 
Värmlands läns vårdförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

 

att   godkänna årsredovisningen samt 

 

att   direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet 

Jäv 

Britt-Marie Wall meddelar jäv, lämnar den digitala uppkopplingen och deltar 

ej i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I revisionsberättelse daterad 2021-04-28 meddelar revisorerna bland annat 

att de bedömer att årsredovisningen i huvudsak redogör för utfallet av 

verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

 

Vidare tillstyrker revisorerna att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet 

för direktionen och deenskilda ledamöterna i densamma samt att förbundets 

årsredovisning godkänns. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2020 Värmlands läns vårdförbund 

Revisionsberättelse och granskningsrapport 

Protokollsutdrag från direktionen §§ 4,17 år 2021 
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Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling   
Årsredovisningen ger information om förbundets verksamhet och ekonomiska ställning, 

verksamheterna Beroendecentrum Värmland, akut- och utredningshemmet Flöjten samt länets 

utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården. 

Förbundet redovisar ett överskott om 666 tkr för verksamhetsåret 2020. I tabellen nedan visas en 

översikt över verksamhetens utveckling.  

 

Den kommunala koncernen 
Värmlands läns vårdförbund är ett kommunalförbund med direktion enligt kommunallagen. Samtliga 

Värmlands 16 kommuner är medlemmar. Förbundet driver hem för vård och boende (HVB) och 

ansvarar tillsammans med Region Värmland för övergripande utvecklingsfrågor gällande länets 

missbruks och beroendevård.  

Beroendecentrum Värmland (BC) är ett HVB-hem som drivs gemensamt med Region Värmland. 

Verksamhetens inriktning är medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala 

bedömningar. Placeringar sker enligt SoL via vårdbegäran från respektive hemkommun. Målgruppen 

är män och kvinnor från 18 år bosatta i Värmland som har en beroendeproblematik och är i behov av 

abstinensbehandling. Beroendecentrum tar emot klienter via biståndsbeslut från socialtjänsten i 

vistelsekommunen. 

Akut- och utredningshemmet Flöjten är ett HVB-hem för barn 0-12 år och dess familjer. Målgruppen 

är ensamplacerade barn samt barn och deras föräldrar. Flöjten tar också emot blivande mödrar. 

Placeringar sker enligt både SoL och LVU. Vården baseras på kunskaper i utvecklingspsykologi enligt 

psykodynamisk teori och psykosocialt arbete samt praktisk/pedagogisk barnavård. Vårdmetoden 

innebär praktiska pedagogiska insatser i vardagsmiljön för att stärka och främja barnens utveckling 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2020 2019 2018 2017 2016

Rörelsens intäkter 24 008 22 547 19 086 18 354 18 119

Jämförelsestörande intäkt 302 129 5 24 127

Rörelsens kostnader -23 106 -20 422 -18 938 -18 954 -18 069

Rörelseresultat före avskrivningar

och finansiella poster 1 204 2 255 153 -576 177

Avskrivningar -487 -172 -53 -99 -139

Finansiella poster -51 -8 37 40 83

ÅRETS RESULTAT 666 2 074 137 -635 121

Soliditet 25% 21% 21% 19% 21%
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och föräldrarnas omsorgsförmåga. Flöjten erbjuder en trygg, barnvänlig och hemlik miljö med rutiner 

som ingår i en välfungerande tillvaro. Flöjten fungerar både som ett akuthem och som ett led i 

socialtjänstens utredningsarbete kring barn och deras familjer. Verksamheten arbetar på uppdrag 

från socialtjänsten och utifrån dessa uppdrag formuleras genomförandeplaner vilka fullföljs, 

utvärderas, revideras och ändras under placeringstiden. 

Ansvaret för det övergripande utvecklingsarbetet gällande länets missbruks- och beroendevård delas 

med Region Värmland. Detta innebär bland annat att ansvara för uppföljning i 

länsöverenskommelser och lokala styrdokument för både vuxna och för barn och unga. Förbundet 

arrangerar även kurser och konferenser inom området och deltar i styrgrupper, arbetsgrupper och i 

andra sammanhang angående missbruks- och beroendefrågor i länet.  

Sedan 2017 finns en politisk styrgrupp, med representation av förtroendevalda från Värmlands läns 

vårdförbund och Region Värmland, och en central ledningsgrupp som representeras av 

tjänstepersoner från förbundet, kommunerna och regionen. Utöver detta finns fem lokala 

ledningsgrupper i länet sammansatta av tjänstepersoner från kommunerna och regionen. Förbundet 

har under 2020haft ordförandeskapet i såväl den politiska styrgruppen som den centrala 

ledningsgruppen. Dessutom har förbundets utvecklingsledare deltagit på de flesta sammanträden de 

lokala styrgrupperna har haft, som representant för den centrala ledningsgruppen.  

Styrande dokument för utvecklingen av missbruks- och beroendevården är länsöverenskommelserna 

för vuxna och för barn och unga. Dessa är sedan nedbrutna på lokal nivå i fem lokala styrdokument 

där ansvarsfördelningen mellan huvudmännen framgår. På en övergripande nivå är det de nationella 

riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende som är utgångspunkten för 

utvecklingsarbetet 

Organisationsskiss Värmlands läns vårdförbund 

 

  

Direktion

- förbundets beslutande 
organ

Arbetsutskott

- beredning till direktion

Beroendecentrum

Värmland

Utvecklingsfrågor

missbruk/beroende
Flöjten
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Instyrning av ärenden vid behov 

till länets 16 kommuners 

beslutande organ, socialnämnder, 

kommunstyrelse, 

kommunfullmäktige samt 

Värmlands läns vårdförbunds 

direktion 

Politisk styrgrupp 

Ansvarar för ledning och styrning 

av länets utvecklingsarbete inom 

missbruk- och beroendevård. 2 

ledamöter Region Värmland, 2 

ledamöter Värmlands läns 

vårdförbund. Protokoll går till 

direktionen VLV och hälso- och 

sjukvårdsnämnd RV. 

Instyrning av ärenden vid behov 

till Region Värmlands beslutande 

organ, hälso- och 

sjukvårdsnämnd, regionstyrelse 

och regionfullmäktige. 

 

Central ledningsgrupp 

Bereder ärenden till politiska 

styrgruppen. Ledningsgruppen 

ansvarar för implementering av 

länsöverenskommelsen. 

Tjänstepersonerna från 

kommunerna, regionen och 

Värmlands läns vårdförbund. 

5 lokala ledningsgrupper 

Norra, Södra, Västra, Östra och 

Centrala. Samverkan och 

utveckling på lokal nivå. 

Ansvarsfördelning vem som gör 

vad. Tjänstepersoner från 

kommunerna och regionen. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Covid 19 har under 2020 påverkat förbundets ekonomi på olika sätt. Beläggningen har varit lägre än 

förväntat vilket leder till förlorade intäkter. Förbundet har fått ersättning för ökade 

sjuklönekostnader vilket påverkar resultatet. Med anledning av ett prognosticerat underskott utifrån 

låg beläggning beslutade förbundet att ta in en extra medlemsavgift från medlemskommunerna. 

Förbundet har under 2020 erhållit statliga stimulansmedel i syfte att fortsatt utreda frågan om 

länsgemensamt HVB för unga. Medlen han använts till att bekosta del av kostnaden avseende 

förbundschef vilket även det bidragit till 2020 års överskott. 

Flöjten når inte upp till beläggningsmålet för 2020. Problem med matchning samt svårigheter med 

bemanning utifrån Covid 19 har påverkat beläggningen. Ensamma barn som kommer till Flöjten 

tenderar att bli långvariga vilket stoppar upp flödet. Barn med kraftigt utagerande beteende gör att 

verksamheten har svårt att matcha nya placeringar. Medelbeläggningen per dygn var för året var 

6,61 mot budgeterat 7,75. Från maj fram till augusti var medelbeläggningen per dygn varit endast 4, 

80. Under denna period var ett flertal i personalstyrkan sjukskrivna med symptom på covid-19 vilket 

gjorde att fler placeringar inte var möjligt. Trots nyrekrytering av extra vikarier och personal som 

arbetade övertid saknade verksamheten resurser att ta emot fler placeringar. Utifrån detta beslutade 

förbundet efter dialog med medlemskommunerna att tidsbegränsa vårdtiden för ensamma barn för 

att säkerställa ett bättre flöde och beläggning. Kommunerna har fortfarande möjlighet att akut kunna 

placera ensamma barn men inte under lika lång tid som tidigare.  

Personalförsörjningen på Flöjten har varit svår att få till utifrån sjukskrivningar både relaterat till 

Covid 19 och andra orsaker. Under sommarmånaderna har detta i kombination med ordinarie 

personals semester gjort att det varit svårt att få in vikarier i den utsträckning som skulle varit 

önskvärd. Detta har i kombination med svårigheterna med matchning gjort att Flöjten under 

sommaren 2020 inte kunnat ta emot placeringar utifrån medlemskommunernas behov.  

Flytten till Flöjtens nya fastighet under 2019 har medfört kostnader även under 2020. Förbättringar 

har gjorts i utemiljön med lekutrustning. Utöver detta har det tillkommit kostnader för 

detaljplansändring.  

Under 2020 har frågan om läkarbemanningen på Beroendecentrum Värmland (BC) fortsatt att vara 

en central del i att kunna erbjuda en tillgänglig vård. Läkarbedömning är ett krav vid inskrivning på BC 

vilket gör att tillgängligheten gällande läkarkompetens är av största vikt för att kunna nå upp till 

beläggningsmålen. Bemanning av läkare regleras i samverkansavtalet mellan förbundet och Region 

Värmland där regionen har förpliktelser att bemanna med specialistläkare om 75 % av en heltid. 

Sedan maj 2020 finns en rutin där läkare från psykiatriska slutenvårdens akutavdelning gör 

läkarbedömningen som krävs vid inskrivning om det inte skulle finnas någon läkare på plats på BC. 

Detta har fungerat mycket bra och BC har sedan dess möjlighet till inskrivning dagligen utifrån 

läkarbemanning. 

Efterfrågan på abstinensvård har varit varierande under året. Efterfrågan minskade markant under 

delar av maj och juni jämfört med tidigare år. Orsaken till detta hänger sannolikt ihop med covid 19 

och ett förändrat arbetssätt ute i kommunernas socialtjänst i samband med pandemin. Färre 

hembesök och färre kontakter med brukarna från socialtjänstens sida har sannolikt påverkat flödet in 
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till BC. Ett antal vårdbegäran avslogs dessutom på grund av BC inte kunde ta emot brukare med 

förkylningssymptom. Medelbeläggningen för Beroendecentrum var för året 7,98 i snitt/dygn mot 

budgeterade 9,25.  

Personalförsörjningen på Beroendecentrum har varit tillräcklig under 2020. Avdelningschefen på BC 

avslutade sin anställning i mars och påbörjade annan tjänst. Rekryteringen drog dock ut på tiden 

vilket gjorde att förbundschef och utvecklingsledare anställdes på deltid från mars till augusti innan 

ny avdelningschef var på plats. Detta ledde till en minskad kostnad för personal under denna period.  

Under senare delen av året ser vi en tendens till ökad efterfrågan både vad gäller 

abstinensbehandling på beroendecentrum och utredningsplatser på Flöjten. De åtgärder som gjordes 

på flöjten vad gäller begränsning i mottagandet av ensamma barn gör det enklare att matcha nya 

placeringar och detta bör leda till en högre beläggning även på längre sikt.  

Pensionsförpliktelse 

Avsättning för pensioner uppgår till 152 tkr och pensionsskulden har minskat med 451 tkr per  

2020-12-31. 

 

 

Förvaltade pensionsmedel 

Värmlands läns vårdförbunds pensionsmedel är förvaltade hos SBAB. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Flöjten 

Sedan september 2019 har Flöjten haft sina lokaler i Hammarö kommun. Flytten har möjliggjort fler 

platser och bättre möjligheter till matchning. Under våren 2020 hade Flöjten under en 

tremånadersperiod en beläggning på närmare 9 personer i snitt per dygn. Därefter följde en period 

på fyra månader där beläggningen var endast 4,8 i snitt per dygn. Svårigheten med matchning 

kvarstår trots nya lokaler när det gäller ensamma barn med utagerande beteende. Även om 

fastigheten är bättre rustad för att avgränsa har Flöjten ändå haft svårigheter att kombinera olika 

placeringstyper. För att komma till rätta med detta beslutade förbundet i samråd med 

medlemskommunerna att begränsa placeringstiden gällande ensamma barn. Kommunerna kommer 

även fortsättningsvis kunna placera akut på Flöjten men under en mer begränsad tid.  

Avsättningar för pensioner Tkr

Ansvarsförbindelse (inkl. löneskatt)

Pensionsskuld, intjänad tom 1997 8 348

Avsättningar (inkl. löneskatt) 152

Totala pensionsförpliktelser 8 501

Specifikation

Ingående avsättning och ansvarsförbindelse för pensioner (inkl. löneskatt) 8 951

Minskad pensionsskuld -451

Utgående avsättning ti ll pensioner  (inkl. löneskatt) 8 501
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Coronapandemin har påverkat arbetet på Flöjten på så sätt att det har varit svårt med bemanning. 

Sjukfrånvaron har varit hög vilket har varit slitsamt för personalen och även påverkat möjligheten 

erbjuda platser till kommunerna.  

Flöjten har under våren 2020 påbörjat processen med planändring gällande fastigheten Hammarö 

Lövnäs 1:70. Det tillfälliga bygglov som finns löper i fem år från 2019. I skrivande stund är inga beslut 

fattade gällande planändring. Processen har dock gått bra så långt. Planprocessen har medfört ökade 

kostnader.   

Beroendecentrum 

Beroendecentrum når inte upp till målet med 9,25 inskrivna i medelbeläggning per dygn. Sannolikt 

har Coronapandemin påverkat beläggningen negativt utifrån en lägre efterfrågan på platser. Det har 

också varit ett antal personer som inte beretts plats på BC utifrån förkylningssymptom. 

Tillgängligheten till vård på Beroendecentrum har ökat. Tidigare problem med läkartillgång har lösts 

genom att inskrivning görs med hjälp av läkare på från psykiatriska slutenvårdens akutmottagning vid 

de tillfällen ordinarie läkare inte finns på plats. Detta gör att Beroendecentrum kan skriva in vardagar 

8-16 varje dag. Denna positiva förändring har stor betydelse för tillgängligheten och möjligheterna 

för kommunerna att snabbare få tillgång till platser för abstinensvård. 

Tendensen är att efterfrågan på platser har ökat under senare delen av 2020.  

Förbundet fick under hösten 2020 en förfrågan från Region Värmland om att erbjuda platser utifrån 

behov från regionens verksamheter. Direktionen fattade beslut i november om att under en prövotid 

erbjuda Region Värmland 2 platser enligt samma villkor som fr kommunerna, d.v.s. 2900 kr/dygn. 

Frågan är förankrad i medlemskommunerna, inget beslut är fattat från Region Värmlands sida i 

skrivande stund. Detta skulle kunna dels vara ett sätt att stärka vårdkedjan men också få ett mer fullt 

nyttjande av de platser som finns på Beroendecentrum. 

Utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården 

Länsöverenskommelsen för vuxna har reviderats under VT 2020. En referensgrupp med 

representanter från psykiatrisk öv, vårdcentraler samt socialtjänst har bistått med uppgifter och 

granskning av uppdaterat material. Även länsöverenskommelsen för barn och unga har reviderats 

under VT 2020. En arbets-/referensgrupp med representanter från elevhälsa, BUP och socialtjänst 

har deltagit i arbetet. Nytt material i detta är bl. a utifrån barnkonventionen. Utvecklingsledare på 

förbundet har lett arbetet med revideringarna. Länsöverenskommelserna har godkänts av samtliga 

kommunfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden under perioden april till juni 2020 och de finns 

publicerade på Vårdförbundets hemsida. 

Tillnyktringsenheten (TNE) skulle ha öppnats i april, detta blev dock uppskjutet pga. Covid 19. 

Uppstart av verksamheten blev nu istället i oktober. Förbundet kommer att vara representerade i en 

styrgrupp och vara med i utvärderingsarbetet gällande TNE.  

Under 2019 skickades remiss gällande HVB för vuxna ut till länets kommuner samt till Region 

Värmland. Remissvaren som har inkommit under våren 2020 har visat på ett stort intresse då 

majoriteten av kommuner samt Region Värmland ställer sig bakom förslaget. Det återstår dock en del 

att utreda. Remiss gällande HVB för unga färdigställdes under våren 2020 och skickades ut till 
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kommunerna och Regionen i mars 2020. Även här finns ett stort intresse för frågan som behöver 

utredas ytterligare. I maj 2020 färdigställdes en projektplan för HVB vuxna och unga. Ambitionen är 

att fördjupade utredningar gällande HVB-hemmen ska färdigställas under 2021 och skickas ut till 

kommunerna och regionen för slutgiltigt ställningstagande. Förbundet har under året tilldelats 

stimulansmedel i arbetet med utredningen HVB-unga. Stimulansmedlen kommer från SKR och beslut 

om vad de ska användas till fattas av en beredningsgrupp inom Region Värmland där tjänstepersoner 

från regionen och kommunerna ingår. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Förbundets arbetsutskott har haft fyra och direktionen har haft fyra protokollförda sammanträden 

under året.  

Förbundet har under året haft som övergripande mål att:  

- Beroendecentrum Värmland skall leverera tjänsten abstinensvård för vuxna och vara en del i 

en sammanhängande vårdkedja för kommunerna. Uppfyllt 

- Akut- och utredningshemmet Flöjten skall vara en tillgänglig resurs för kommunerna i länet 

gällande akutplaceringar och utredningsuppdrag för målgruppen barn 0-12 år. Uppfyllt 

- Tillsammans med Region Värmland ansvara för det långsiktiga utvecklingsarbetet inom 

missbruks- och beroendevården i länet. Uppfyllt  

Fastställda mål och budget följs upp av direktionen löpande. Uppföljning gällande budget och 

fastställda mål följs även upp på ledningsgrupp varje månad. Budgetförutsättningar för kommande år 

arbetas fram under våren året före och budget fastställs på direktionens sista sammanträde för året.  

För Beroendecentrum finns en styrgrupp bestående av ansvariga tjänstepersoner från förbundet, 

Region Värmland och kommunerna. Även brukarrådet är representerade. Uppdraget för denna grupp 

är att ansvara för drift- och utvecklingsfrågor som är relaterade till Beroendecentrum på 

verksamhetsnivå. Styrgruppen har haft sammanträde vid fyra tillfällen 2020. 

Den politiska styrgruppen ansvarar för ledning och styrning av länets utvecklingsarbete inom 

missbruks- och beroendevården med stöd av länsöverenskommelsen ”Vård och stöd vid missbruk 

och beroende” 2016-02-20. Styrgruppen representeras av två politiker från Region Värmland och två 

från Värmlands läns vårdförbund. Styrgruppen har haft tre sammanträden 2020. 

Den centrala ledningsgruppen har representanter från Region Värmland, länets kommuner, 

Värmlands läns vårdförbund samt vid behov adjungerad representation. Ledningsgruppen har haft 

sammanträden vid fyra tillfällen 2020 

Förbundet har arbetat med att ta fram en vision och en värdegrund under 2019-2020. Personal och 

ledning har varit involverade i arbetet som syftar till att ytterligare förtydliga styrning och 

kvalitetsarbetet. Visionen och värdegrunden färdigställdes under 2020. Utgångspunkter i arbetet har 

bland annat varit Svensk standard SS 41000:2018 - Kvalitetssäkring för HVB och FN:s konvention om 

barnets rättigheter.  



 
 
 

 - 10 -  

Förbundet har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. En revidering av ledningssystemet har 

påbörjats men är inte ännu färdigställd.  

En kvalitetsberättelse upprättas årligen och redovisas på direktionens första sammanträde för året. 

Syftet med Värmlands läns vårdförbunds kvalitetsberättelse är att utgöra en dokumentation av 

arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Den är 

tänkt att tjäna som ett verktyg för kontinuerlig utvärdering och avstämning av hur och i vilken grad 

vår verksamhet uppnår en god kvalitet.  

Den interna kontrollen finns fastslagen i förbundets internkontrollplan som följs upp vid direktionens 

sista sammanträde för året. Internkontrollplanen består av en checklista där det framgår vad som ska 

kontrolleras och med vilken frekvens.   

Verksamhetsmål för 2021 har fastställts av Direktionen i november 2020.  

Måluppfyllelse Flöjten 

Målsättningen med Flöjtens verksamhet är: 

- Att ge barn och föräldrar en trygg och säker tillvaro. Uppfyllt 

- Att ge stöd i krissituationer. Uppfyllt 

- Att vägleda föräldrar i sin omsorg om barnen. Uppfyllt 

- Att vara ett skydd för barn och föräldrar i utsatta situationer. Uppfyllt 

- Att vara en resurs i socialtjänstens arbete genom att bistå med professionella observationer 

och erbjuda utredningar av god kvalitet. Uppfyllt 

- Beläggningsmålet för 2020 är att uppnå en medelbeläggning på 7,75 placerade i genomsnitt 

per dygn. Ej uppfyllt 

I samtliga placeringar ger vi barn och deras föräldrar en trygg och säker tillvaro, Flöjten har en hög 

personaltäthet och det finns personal dygnet runt. Fastigheten är utformad och inredd på ett sätt 

som ska efterlikna en hemlik miljö vilket skapar trygghet. Fastigheten kan också avgränsas i olika 

korridorer vilket underlättar matchning och skärmar av om behov av detta finns. Barn har leksaker 

efter ålder och barn som blir fästa vid en leksak får ta med sig den vid placeringens slut. 

Verksamheten ger alltid stöd i krissituationer, för många är det en mycket jobbig situation att bara bli 

placerad på Flöjten. Personalen på Flöjten har stor vana och erfarenhet att möta både barn och 

föräldrar i kris. Metoden traumamedveten omsorg (TMO) är ett implementerat förhållningssätt som 

verksamheten tillämpar.  

Flöjten vägleder föräldrar i deras omsorg om sina barn om uppdraget tillåter. I många 

utredningsuppdrag har verksamheten en roll där föräldraförmågan ska utredas. Ofta ges mycket stöd 

i placeringens början, senare under placeringen blir personalens roll ofta mer observerande.  

Verksamheten är ett skydd för framför allt barnen, vi kan till exempel vara med vid bevakade 

umgängen/besök, gå in där föräldrar brister i omsorgsförmågan. Både barn och föräldrar som lever i 

utsatta situationer får skydd genom placeringen på Flöjten. Där finns personal dygnet runt som med 

sin kompetens har stor vana att möta personer i utsatta situationer.  
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Den respons Flöjten får från socialtjänsten är att verksamhetens utredningar håller en hög kvalité och 

är mycket välarbetade med många ”talande” exempel/observationer från journalanteckningar. 

Utredningarna görs enligt metoden Barns behov i centrum (BBIC) all personal har grundutbildning i 

BBIC. Flöjtens utredare är socionomer har mångårig erfarenhet både inom HVB-verksamhet och inom 

socialtjänst vilket borgar för god kvalité.  

Flöjten når inte upp till målet med 7,75 inskrivna i medelbeläggning per dygn. En lägre beläggning i 

samband med Covid 19 och problem med matchning påverkar beläggningen negativt. 

Måluppfyllelse Beroendecentrum 

Målsättningen med Beroendecentrums verksamhet är: 

- Att ge medicinsk abstinensbehandling samt göra psykiatriska och psykosociala bedömningar. 

Uppfyllt 

- Erbjuda en anpassad vård för brukare med missbruk/beroende i kombination med psykisk 

problematik. Uppfyllt 

- Motivera och stödja brukaren att genomföra den vårdplanering som är upprättad med den 

placerande kommunen. Uppfyllt 

- Utveckla vårdkedjan-före inskrivning-under inskrivning-efter utskrivning. Uppfyllt 

- Ge vård baserad på evidensbaserade metoder enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 

Uppfyllt 

- Leverera ett slutdokument senast en vecka efter utskrivning till placerande kommun. 

Uppfyllt 

- Vara kompentens- och metodstöd i arbetet med att utveckla missbruks- och beroendevården 

i Värmland. Uppfyllt 

- Arbeta aktivt med att göra vistelsen på beroendecentrum till en viktig del i den vårdkedjan 

som finns för brukaren. Uppfyllt 

- Att personalen har rätt kompetens och utbildningar för verksamheten. Uppfyllt 

- Beläggningsmålet för 2019 är att uppnå en medelbeläggning på 9,25 placerade i genomsnitt 

per dygn. Ej uppfyllt 

Beroendecentrum erbjuder abstinensbehandling där psykiatriska och psykosociala bedömningar 

ingår i verksamheten. Läkare gör psykiatriska bedömningar och behandlingskonsulenter och 

behandlingsassistenter gör psykosociala bedömningar via utredning och screening som följer 

metoderna: ASI, AUDIT, DUDIT, ALC-E, DUDIT-E, HAD, NODS, KASAM, IDS-100, SCL-90 och FREDA. De 

metoder som används är väl beprövade och rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer. Detta borgar 

för en god kvalité när det kommer till utredningar.  

Alla brukare som kommer till Beroendecentrum får en individuell vårdplanering och verksamheten 

behandlar både beroende och psykisk problematik samtidigt. Då målgruppen blir alltmer somatiskt 

sjuk är det även viktigt att beakta de tillstånden och att remisser kan behövas till andra avdelningar 

inom Region Värmland.  

Vårdplaneringen genomförs tillsammans med brukaren och den placerade kommunen vid 

inskrivningen. Som underlag använder vi vårdbegäran. Planeringen görs i samförstånd med alla 

aktörer och följs upp vid mittmötet. Då all vår personal har motivational interviewing (MI) utbildning 
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så har vi det som samtalsmetod och stödjer brukaren i att följa den planeringen som finns under 

tiden på beroendecentrum, men även efter behandlingstiden hos oss. Motiverande arbete är ett 

viktigt verktyg i att stödja brukaren till att fullfölja vården. Både den som ges på Beroendecentrum 

men också fortsatt planering.   

Verksamheten tittar ständigt på hur vi kan förbättra vårdkedjan för brukarna. Dialoger förs i 

Beroendecentrums styrgrupp och i referensgrupperna för Beroendecentrum. Det finns även forum 

för det övergripande arbetet i länet hur kedjan kan förbättras både inom Regionen och kommunerna 

där Värmlands Läns Vårdförbund är en viktig aktör. De metoder vi arbetar utifrån är socialstyrelsens 

nationella riktlinjer för missbruk och beroende. Vi använder oss även av akupunktur (NADA). 

Verksamhetens utvecklingsledare bevakar riktlinjerna så att vi gör rätt saker för våra brukare som har 

bästa evidensen i behandlingsarbetet. Utvecklingsledaren är också länets utbildare i många av de 

metoder som används.  

Slutdokumenten görs av våra behandlingskonsulenter och är en sammanfattning av utfallet av 

vistelsen för brukaren på beroendecentrum. De levereras inom en vecka till den placerade 

kommunen.  

Beroendecentrum utgör en viktig del för brukaren i sin väg till att leva ett liv utan droger och alkohol. 

Verksamheten är en del av en vårdkedja och kan motivera och stödja på bästa sätt under 

placeringen. Det är viktigt att det finns en egen motivation från brukarens sida och att det även 

erbjuds bra alternativ efter behandlingstiden på beroendecentrum. Det kan vara allt från 

öppenvårdsinsatser i kommunen till externa placeringar i behandlingshem, allt utifrån den 

vårdplanering som görs vid inskrivningsmötet.  

Beläggningsmålet uppfylls inte för 2020. Lägre beläggning utifrån Covid 19 påverkar 

beläggningsgraden.  

Måluppfyllelse länets utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården 

Målsättningen med utvecklingsarbetes verksamhet är: 

- Tillsammans med Region Värmland ansvara för det långsiktiga utvecklingsarbetet inom 

missbruks- och beroendevården i länet. Uppfyllt 

- Vara kompetens- och metodstöd i länets utvecklingsarbete inom missbruks- och 

beroendevården. Uppfyllt 

Värmlands läns vårdförbund har under 2020 fortsatt driva utvecklingsarbetet inom missbruks- och 

beroendevården. Förbundet har haft ordförandeskapet i både den politiska styrgruppen och i den 

centrala ledningsgruppen under året. Utvecklingsledare stöttat de lokala ledningsgruppernas arbete 

som en representant från den centrala ledningsgruppen.  

Utifrån Pandemin har förändringar skett vad det gäller fysiska samarbetsmöten. Den centrala 

ledningsgruppens möte i maj genomfördes med ett sammanfattande protokoll där deltagare 

kompletterade med information, mötet den 30 okt genomförde både på plats och via Teams. De 

lokala ledningsgrupperna ställde till viss del in sina inplanerade möten under våren och en del gick 

över till digitala möten. Under HT2020 har samtliga lokala ledningsgrupper haft sammankomster, via 

Teams, där huvuduppdraget har varit att revidera de lokala styrdokumenten för vuxna och för unga.  
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Länsöverenskommelsen för vuxna har reviderats under VT 2020. En referensgrupp med 

representanter från psykiatrisk öv, vårdcentraler samt socialtjänst har bistått med uppgifter och 

granskning av uppdaterat material. 

Länsöverenskommelsen för barn och unga har reviderats under VT 2020. En arbets- och 

referensgrupp med representanter från elevhälsa, BUP och socialtjänst har deltagit i arbetet. Nytt 

material i detta är bl. a utifrån barnkonventionen. Överenskommelserna har godkänts av samtliga 

kommunfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden under perioden april till juni 2020 och finns 

publicerade på förbundets hemsida. 

Under hösten 2020 har de lokala ledningsgrupperna genomfört digitala möten där huvuduppdraget 

varit att revidera de lokala styrdokumenten för unga och vuxna. Detta har genomförts under 

perioden okt-dec 2020. Samtliga dokument finns tillgängliga på Vårdförbundets hemsida. 

Utvecklingsledare har deltagit i de lokala ledningsgrupperna samt kompletterat de 32 lokala 

styrdokumenten. 

Arbetet med utredning, planering och projektering för HVB-unga och vuxna har fortgått under året. 

 Februari 2020 – HSN tillstyrker läns- och lokala mottagningar för unga enligt rapportens 

förslag. Tillstyrker att bistå med psykiatriska och somatiska resurser till ett planerat HVB-

hem. Hälso- och sjukvården ansvarar för processen att tillskapa en Länsmottagning samt 

lokala mottagningar för unga. Värmlands läns Vårdförbund ansvarar för processen att 

tillskapa en HVB-verksamhet för unga 

 Februari 2020 – Remissutskick till samtliga kommuner samt HSN angående HVB-hem för 

unga: Behandling, utredning samt akuthem för unga med missbruk. 

 April 2020 – Projekteringsplan för HVB-unga tas fram inom Värmlands läns Vårdförbund 

 Maj 2020 – Projekteringsplan godkänns i Värmlands läns Vårdförbunds Direktion. 

 Juni 2020 – HSN ställer sig bakom remissen om ett länsgemensamt HVB-hem för unga  

 Juni 2020 – majoriteten av medlemskommunerna ställer sig bakom remissen 

 Studiebesök med verksamhet, lokaler och regelbundna avstämningsmöten i processen med 

Integrerat HVB-unga har skett 2020 

 Flera sammankomster med ansvariga inom psykisk hälsa, Region Värmland under HT2020 

 Presentation i Värmlandsrådet den 11 dec. 

En fördjupad utredning gällande HVB unga och HVB vuxna har påbörjat under året. Detta utifrån de 
remissvar som inkom från de ursprungliga remisserna. Utifrån kommunernas intresse har arbetet 
med HVB för unga prioriterats i första hand. Utredningen förväntas vara färdigställd under våren 
2021 för att sedan skickas ut till kommunerna och till regionen för slutligt ställningstagande.  
 
HVB-unga blir mer optimalt om övriga delar i vårdkedjan blir aktiverade. I framtagna Rapporten 

”Länsgemensam beroendemottagning för unga 13-25 år, Vårdavdelning för unga 13-17 år, Lokala 

mottagningar” finns beslut att HSN och samtliga kommuner ställer sig bakom – med vissa 

förtydliganden. Ansvaret att driva processen med läns- och lokala mottagningar för unga har Region 

Värmland.  
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Fortbildningar 2020 

Fortbildningstillfällen har begränsats under året med anledning av Covid 19.  

 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Direktionen och verksamheterna skall verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna 

ramar kan hållas och därmed bidra till att förbundets övergripande mål kan nås. Kontinuerlig 

uppföljning av verksamhet och ekonomi har gjorts under året. Resultaten har omvandlats till prognos 

för resterande del av året och åtgärder har vidtagits för att budgeten skall hållas. Förbundet har en 

helhetssyn på alla resurser i verksamheterna. Förbundet följer upp verksamhetens utveckling av 

kvalitet och kvantitet. Förbundet skall ha ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser och 

beredskap för oförutsedda kostnader. 

Övergripande finansiella mål 
- Resultatnivån ska uppgå till en nivå så att balanskravet uppfylls, (I kommunallagen finns ett 

krav på absolut budgetbalans varje enskilt år, vilket också gäller för Vårdförbundet). Uppnått 

- Förbundets resultat är ett överskott om 666 tkr.   Uppnått 

- En budgetmarginal ska eftersträvas för oförutsedda händelser under året.  Uppnått  

- Ekonomin sätter ytterst gränsen för det totala verksamhetsutrymmet, om det blir konflikt 

mellan mål och resurser.  Uppnått 

- Verksamheter och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna 

ramar kan hållas och därmed bidra till att förbundets övergripande mål kan nås.  Uppnått 

Resultatet för verksamhetsåret 2020 redovisar ett överskott om 666 tkr. Överskottet beror på att 

förbundet tagit in en extra medlemsavgift under året. Ett beslut som togs av direktionen efter 

delårsrapportens prognostiserade underskott. Del av det prognostiserade underskottet kan härröras 

till den pågående pandemin. 

Ytterligare investeringar har gjorts i fastigheten Lövnäs 1:70. Bland annat målning av fasaden vilket 

inte hann utföras under hösten 2019. 

  

Utbildningar 2020 Tid
Antal 

deltagare Kurstillfälle Deltagare

ASI-utbildning 3 dagar 7 23-24 jan, 6 mars Värmland

AUDIT-DUDIT 1 dag 20 07-feb Samspelet

AUDIT-DUDIT 1 dag 16 12-feb Elevhälsan

AUDIT-DUDIT 1 dag 9 10-mar Socialtjänst

ASI-utbildning 3 dagar 6 19-20 maj, 17 juni Socialtjänst

ASI-utbildning 3 dagar 8 1-2 okt, 6 nov Socialtjänst

ASI-utbildning 1 dag 6 07-dec Socialtjänst
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Balanskravsresultat 
Enligt balanskravsutredningen har förbundet inget att återställa. 

 

Väsentliga personalförhållanden 
Sjukfrånvaro i procent totalt 

2020 2019 2018 

8,9 % 7,5 % 9,6 % 

Sjukfrånvaron totalt för 2020 har varit 8,9 % vilket är en ökning med 1,4 procentenheter i jämförelse 

med föregående år.  

Långtidssjukfrånvaro (60 dagar och uppåt) i procent av den totala sjukfrånvaron 

2020 2019 2018 

43,3 % 49,5 % 61 % 

 

Sjukfrånvaro under 60 dagar i procent 

2020 2019 2018 

5,1 % 3,7 % 3,8 % 

Sjukfrånvaron under 60 dagar för 2020 har varit 5,1 % vilket är en ökning med 1,4 procentenheter i 

jämförelse med föregående år.   

BALANSKRAVSUTREDNING Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2020 2019 2018

Årets resultat 666 2 074 136

-Reducering av samtliga realisationsvinster -3 574

+Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

+Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

+Orealiserade förluster i värdepapper

-Justering återföring av orealiserade förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 666 -1 500 136

-reservering av medel till resultatutjämningsreserv

+användning av medel från resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultat 666 -1 500 136

(IB) Ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 -499 -635

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen 666 -1 500 136

+Synnerliga skäl att inte återställa under längre tid 1 999

(UB) Ackumulerade negativa resultat att återställa 0 0 -499

(UB) Synnerliga skäl som ska återställas över längre tid

(UB) Ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 0 -499

Varav från 2017   (återställs senast 2020) 0 -499

Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet 

reduceras med de realisationsvinster som uppstått under året
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Kompetensutveckling 

Utifrån pandemin har utbildningstillfällen varit begränsade under 2020. Fokus har legat på 

handledning. Viss metodutbildning har varit aktuell på både Flöjten och på Beroendecentrum. 2 

personer på Beroendecentrum har utbildats externt utifrån haschavvänjning. 1 personal på flöjten 

har utbildats avseende familjehemsutredningar. 

Förväntad utveckling 
Covid 19 påverkade verksamheten på många plan under 2020. Under senare delen av året fanns en 

tendens till ökad efterfrågan både vad gäller placeringar till Flöjten som till Beroendecentrum. Det är 

av stor vikt att förbundet anpassar sig efter hur kommunernas behov ser ut. Dialogen blir viktig och 

får anpassas efter rådande omständigheter. Pandemin har ändrat förutsättningarna för fysiska 

möten och en anpassning till en mer digitaliserad mötesstruktur kräver andra sätt att kommunicera 

med medlemskommunerna.  

Under 2021 kommer utredningen gällande HVB för unga att skickas ut för slutligt ställningstagande i 

medlemskommunerna och i Region Värmland. Om medlemmarna och regionen är eniga kommer 

arbetet att börja med att starta upp ännu en verksamhet. Stimulansmedel utbetalades till förbundet 

under 2020 utifrån utvecklingsarbetet med HVB-unga. Vi behöver även fortsättningsvis vara med och 

verka för att de statliga stimulansmedel som tillförs länet används i de utvecklingsspår som är 

identifierade.  

Folkhälsomyndighetens riktlinjer och begränsningar gällande covid 19 kommer att finnas kvar 

åtminstone delvis under 2021. Förbundet behöver jobba vidare med att säkerställa rutiner och 

riktlinjer gällande detta. Det är viktigt att verka för att målgrupperna får den vård och behandling de 

behöver, trots läget i samhället. 

Förbundets målsättningar för 2021 fokuserar på beläggning, kvalitet, tillgänglighet och 

brukarinflytande. Uppföljning att målen kommer att ske löpande på ledningsgrupper och i 

direktionen. Fokus kommer också att ligga på en ökad kommunikation med medlemskommunerna. 

Förankringen och kommunikationen med kommunerna är en nyckel till att nå målsättningarna som 

är uppställda inför 2021. 
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Ekonomisk redovisning 
Redovisningsprinciper 
Förbundet följer lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt i stort 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Leverantörsfakturor 

Leverantörsfakturor som inkommit efter den 31 december och som avser år 2020, har skuldbokförts 

och belastar årets redovisning.  

Räkenskapsrevision 

Upplysning ska lämnas om den sammanlagda kostnaden för revisorernas granskning av bokföring, 

delårsrapport och årsredovisning.  

Pensionsskuld 

Förbundets samlade pensionsskuld uppgår till 8,35 mnkr per 2020-12-31.  

Med hänvisning till rättvisande räkenskaper redovisar förbundet samtliga pensionsåtagande oavsett 

intjänings år som avsättning.  

Materiella anläggningstillgångar 

Förbundet har gjort en bedömning av genomsnittlig nyttjandeperiod. Den genomsnittliga 

nyttjandeperioden är för fastigheten Lövnäs 1:70 är 23 år och för inventarier 5 år. 

Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Linjär avskrivning tillämpas 

med avskrivningstider i huvudsak anpassad till rekommendationer i RKR:s idéskrift. 

Komponentgrupp Avskrivningstid 

Stomme inkl. grund 60  

Fasad 40  

Fönster, papptak, ledningar o centraler mm 30  

Entrépartier, vent.-aggregat, storkök, asfalt mm 20  

Styr o regler, belysning, inbrott mm 15  

Belysning, svagström, styr o regler 10  

Maskiner och inventarier 5  

 

Redovisning av lånekostnader 

I anskaffningsvärdet ingår lånekostnader för inköp av fastighet med 5 mnkr.  

Genomsnittlig upplåningsränta är 1,67 % och den genomsnittliga räntelåningstiden är 5 år. Lånet 

förfaller inom fem år.  
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Driftredovisning 

 

Förbundschef redovisar ett betydligt större överskott jämfört mot budget för verksamhetsåret 2020. 

Förbundet har tagit in en extra medlemsavgift under året för att täcka det prognostiserade 

underskottet i delårsrapporten. Ytterligare faktorer som bidragit till enhetens överskott är att 

förbundschefens kostnader har delvis finansierats av projektmedel, avseende insats i projektet HVB 

för unga, samt varit ersättare som avdelningschef på Beroendecentrum del av tiden tjänsten varit 

vakant. 

Flöjten visar ett underskott om 2 042 tkr jämfört mot ett budgeterat överskott om 419 tkr. 

Underskottet härrörs till lägre beläggning än målsättningen, vilket till stor del beror på pandemin.  

Beroendecentrum klarar ej det budgeterade resultatet om 553 tkr men har ändå ett litet överskott. 

Dock ska avdelningens resultat kunna täcka det budgeterade underskottet för utvecklingsledare 

vilket inte uppnås under 2020. 

Utvecklingsledare visar ett bättre resultat än budget. Till stor del beror det på att viss tid under året 

har den vakanta tjänsten som avdelningschef för Beroendecentrum täckts av utvecklingsledaren. 

Investeringsredovisning 
Årets investeringar består av ytterligare anpassningar av köket samt målning av fasad. 

 

  

Driftredovisning (tkr) Budget 2020 Redovisat 2020 

Ansvar Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 

10 Förbundschef -1 654 1 788 134 -1 614 3 507 1 893

1001 Enhetschef Flöjten -11 879 12 298 419 -12 551 10 510 -2 042

103 Avd.chef Beroendecentrum -9 591 9 916 553 -8 741 8 760 18

104 Utvecklingsledare -944 430 -514 -1 473 1 231 -242

Totalt -24 068 24 432 592 -24 380 24 008 -372

Investeringsredovisning (tkr) Redovisat 2020 Bokslut 2019

Kostnad Intäkt Netto Netto

Fastighet Lövnäs 1:70 -164 0 -164 -9 136

Inventarier 0 0 0 -182

Totalt -164 0 -164 -9 318
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Resultaträkning 

 

  

Budget Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr Not 2020 2020 2019 2018

Rörelsens intäkter 1 24 432 24 008 22 547 19 086

Jämförelsestörande intäkt 2 0 302 129 5

Rörelsens kostnader 3 -23 454 -23 106 -20 422 -18 938

Rörelseresultat före avskrivningar och

finansiella poster 978 1 204 2 255 153

Avskrivningar 4 -476 -487 -172 -53

Finansiella poster 5 -42 -51 -8 37

ÅRETS RESULTAT 460 666 2 074 136
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Balansräkning 

 

 

 

  

Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2020 2019 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 6

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter 8 703 8 990 188

Inventarier 133 170 0

Summa anläggningstillgångar 8 836 9 160 188

Omsättningstillgångar

Korta fordringar 7 5 385 7 738 3 450

Kassa och bank 14 365 14 399 17 579

Summa omsättningstillgångar 19 750 22 137 21 028

SUMMA TILLGÅNGAR 28 586 31 297 21 217

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 6 351 4 277 4 141

Årets resultat 666 2 074 136

därav avsatt för renovering av fastigheten Ladan 785

Summa eget kapital 7 017 6 351 4 277

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 8 8 501 8 951 9 515

Summa avsättningar 8 501 8 951 9 515

Skulder

Långfristiga skulder 9 4 583 4 917

Kortfristiga skulder 10 8 484 11 078 7 425

Summa skulder 13 068 15 994 7 425

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

 OCH SKULDER 28 586 31 297 21 217
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Kassaflödesanalys 

 

 

 

  

Not Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2020 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 666 2 074 136

Av- och nedskrivningar 4 487 172 53

Förändrad avsättning 8 -451 -564 -778

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 703 1 683 -589

Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar 7 2 353 -4 288 -618

Ökning (-) /minskning (+) förråd och varulager

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder 10 -2 760 3 653 198

Medel från den löpande verksamheten 296 1 048 -1 009

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 6

Investering i materiella anläggningstillgångar -164 -9 318

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 174

Medel från investeringsverksamheten -164 -9 144 0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 9

Nyupptagna lån 5 000

Amortering av skuld -167 -83

Medel från finansieringsverksamheten -167 4 917 0

ÅRETS KASSAFLÖDE -34 -3 179 -1 009

Likvida medel vid årets början 14 399 17 579 18 587

Likvida medel vid årets slut 14 365 14 399 17 579

Förändring likvida medel -34 -3 179 -1 009
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Noter 

  

Budget Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr Not 2020 2020 2019 2018

Rörelsens intäkter 1

Kommunal- och landstingsbidrag 1 400 2 800 1 200 1 000

Region Värmland återbet Beroendecentrum 0 0 395 390

Vårddagavgifter 22 064 18 971 16 341 16 749

Övriga intäkter 968 2 236 1 038 947

Realisationsvinst försäljning Ladan 2 3 574

Summa intäkter 24 432 24 008 22 547 19 086

Jämförelsestörande intäkt 2

Ersättning höga sjuklönekostnader 302 129 5

Summa intäkt 0 302 129 5

Rörelsens kostnader 3

Direktion, arbetsutskott, kansli 1 654 1 614 1 616 1 438

- varav räkenskapsrevision 55 57 55 45

Flöjten 11 403 12 064 9 521 8 186

Beroendecentrum 9 591 8 741 8 267 8 330

Utvecklingsarbete 944 1 473 1 255 1 252

Personalförsäkringsavgifter -1 092 -1 813 -917 -740

Pensioner 954 1 026 680 472

Återbetalning medlemskommunerna

Summa kostnader 23 454 23 106 20 422 18 938

Avskrivningar 4

Årets avskrivningar: 476 487 172 53

- varav Fastighet Ladan 2 14 52

- varav Fastighet Hammarö Lövnäs 1:70 440 450 146

- varav inventarier Flöjten 36 37 12 1

Summa avskrivningar 476 487 172 53

Finansiella poster 5

Intäktsränta 40 30 35 37

Kostnadsränta -82 -81 -43

Summa finansiella poster 40 -51 -8 37

Anläggningstillgångar 6

Fastighet

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 9 136 2 856 2 856

Årets inköp 164 9 136

Årets försäljning -2 856

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 9 300 9 136 2 856

Ingående ackumulerat avskrivning -146 -2 668 -2 615

Årets försäljning 2 682

Året avskrivningar -450 -160 -52

Utgående ackumulerade avskrivningar -597 -146 -2 668

Utgående bokfört värde 8 703 8 990 189
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Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr Not 2020 2019 2018

Inventarier

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 182 467 467

Årets inköp 182

Årets utrangeringar -467

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 182 182 467

Ingående ackumulerat avskrivning -12 -467 -466

Årets utrangeringar 467

Året avskrivningar -37 -12 -1

Utgående ackumulerade avskrivningar -49 -12 -467

Utgående bokfört värde 133 170 0

Korta fordringar 7

Kundfordringar 3 514 6 240 2 452

Skattefordran

Skattekonto 1 206 915 802

Momsfordran 0 0 133

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 646 568 48

Övriga fordringar 20 15 15

Summa korta fordringar 5 385 7 738 3 450

Avsättningar för pensioner 8

Ansvarsförbindelse (inkl. löneskatt) 8 348 8 764 9 031

Avsättningar (inkl. löneskatt) 152 187 484

Totala pensionsförpliktelser 8 501 8 951 9 515

Specifikation

Ingående avsättning och ansvarsförbindelse för 

pensioner (inkl. löneskatt) 8 951 9 515 10 293

Justering ingående balans -541

Minskad pensionsskuld -451 -564 -237

Utgående avsättning till pensioner 8 501 8 951 9 515

Långfristiga skulder 9

Ingående skuld 4 917

Nyupptagna lån 5 000

Amortering -167 -83

Kortfristig del -167

Utgående långfristig skuld 4 583 4 917 0



 
 
 

 - 24 -  

 

 

 

 

  

Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr Not 2020 2019 2018

Korta skulder 10

Kortfristig del långfristig skuld 167

Övriga kortfristiga skulder 0

Leverantörsskulder 811 1 615 522

Skickade betalningsuppdrag 38 1

Justerade nettolöner 0 -9

Semesterlöneskuld 938 801 833

Upplupen arbetsgivaravgift 260

Upplupen löneskatt 227

Upplupen pensionskostnad index del 580 457 435

Periodisering projekt 5 608 8 061 5 157

Övriga periodiseringar 343 144

Summa korta skulder 8 484 11 078 7 425

Projektredovisning

Projektmedel intäkt 6 108 7 765 5 515

Projektmedel kostnad -500 -296 -358

Projektmedel periodisering 5 608 8 061 5 157
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Revisionsberättelse 
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Värmlands l,äns
Vårdftirbund
Revisorerna

Till kommunftrllrnäktige i
Värmlands Iäns kommuner

Revisionsberättelse för år 202A

Vi, av medlemmarna i förbundet utsedda revisorer, har granskat verksamheten i
Värmlands Läns Vårdförbund under 2020.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande måI, beslut
och riktlinjer samt de ftireskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också for att
det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Revisorernas ansvar är att granska
verksamhet, kontroll och redovisning samt att pröva om verksamheten bedrivs i enlighet
med förbundets uppdrag.

Granskningen har utftirts i enlighet med kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning"

Vi har löpande tagit del av direktionens verksamhet via protokoll och andra underlag,
samt genom dialog med förbundsledningen. Vidare har räkenskaper och den interna
kontrollen granskats. I revisionen har vi bitratts av sakkunnigt biträde från PwC. Resultat
oclr omfattning av genomförd granskning framgär nedan och av bifogad revisionsrapport.

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör ftr utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Vi bedömer vidare at1 årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Vi bedömer att den finansiella måluppfyllelsen är fcirenlig med de finansiella målen
eftersom samtliga finansiella mål upp§rlls.

Vi bedörner att den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen är förenlig med de

verksalnhetsmässiga målen eftersom förbundets verksamhetsmål i storl uppfiills.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de
enskilda ledamöterna i densamma samt att förbundets årsredovisning godkänns.

Kar 2021-04-

,4

ffiwt
Birgi Samuelsson Arn-Louise Holm
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av forbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsre-

dovisning för perioden 2020-01-01 - 2O2O-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk

del av revisionsplanen för är 2020.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedöm-
ning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisnings-
sed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedöm-
ningar:

Revisionsfråga Kommentar

Lämnar årsredovis-
ningen upplysning om
verksamhetens utfall
verksamhetens finanl
siering och den ekono-
miska ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål som beslutats av-
seende god ekonomisk
hushållning?

Uppfyllt o
o
o

Är räkenskaperna i allt
väsentl igt rättvisa nde?

Uppfyllt

Avvikelse finns avseende redovisning av
pensioner

0
o
0

2
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas övertill medlemskom-
munernas fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter
det år som redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och förbundets ekonomiska ställning.

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-
ning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i årsredovis-
ningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga beskrivning
ska lämnas till medlemskommunernas fullmäktige inför behandlingen av årsredovis-
ningen. Denna granskning utgör underlag for det utlåtande som revisorerna ska lämna
till fullmäktige.

Direktionen är ansvarig for upprättandet av årsredovisningen

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om års-
redovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

G ranskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

Läm na r årsredovisningen u pplysning om verksamhetens utfall, verksam hetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god

ekonomisk hushållning?

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättuisande?

E*vislanskr!äerici

Följande kriterier används i granskningen:

o Kommunallag (KL)

o Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

o Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

o Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

a

a
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Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och för-
ändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i

förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.

Granskningen utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast "Vägledning för
redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges kommunala yrkesreviso-
rer (SKYREV). Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentgranskning
och granskning av räkenskapsmaterial.

Den g ranskade årsredovisn in gen fastställdes av direktion en 2021 -03- 1 9 och med lems-
kommunernas respektive fullmäktige behandlar årsredovisningen vid olika tillfällen.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundschef

FHrc
4

Avgränsning och metod

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs rekom-
mendation "RU Granskning av årsredovisnin9".

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som vä-
sentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.



Iakttagelser och bedömning ar

Verksam hetens utfall, verksam hetens fi nans ieri n g oc h ekonom is k stäl I n i n g

lakttagelser

Förva ltn in gs berättelse

Förvaltningsberättelsen uppfyllerkraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Driftredovisning

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.

I nvesteri ngsredovisni ng

Arsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. lnvesteringsredo-
visningen omfattar en samlad redovisning av forbundets investeringsverksamhet.

Bedömning

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens ut-

fall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

G*d ekoit*i-* isk h us hål i ni r:g

Direktionen har fastställt ett måldokument för 202A innehållande ett antal finansiella mål

och verksamhetsmå1.

lakttagelser

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets fem finansiella mål för god eko-
nomlsk hushållning som fastställts i budget för 2020. Av den framgår att samtliga de fi-
nansiella målen är uppfyllda.

Målför verksamheten

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god ekono-
misk hushållning som fastställts i budget 2020. Av den framgår afr.24 av 26 verksam-
hetsmål är uppfyllda , att 2 av 26 mäl inte är uppfyllda. Det är beläggningsmålen för Flöj-
ten och Beroendecentrum som ej är uppfyllda.

Bedömning

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkom-
mit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara
förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020.

p:#§
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Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkom-
mit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara
delvis forenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2020.

Rättvisande räkenskaperl

lakttagelser

Bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen, förutom ovanstående awikelse, i allt väsentligt uppfyll-
ler kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

1 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av föFundet.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

6
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Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 awikelser noterats
förutom att förbundet i avsättningen för pensioner har valt att redovisa även den del av
pensionerna som utgörs av pensioner intjänade före 1998, vilka enligt kommunalredo-
visningslag och god redovisningssed skall redovisas utanfor balansräkningen som an-
svarsforbindelse.



Revisionsfråga Kommentar

Lämnar årsredovisningen
upplysning om verksamhet-
ens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekono-
miska ställningen?

Är årsredovisningens resultat
förenligt med de mål som be-
slutats avseende god ekono-
misk hushållning?

Uppfyllt

Uppfyllt 0
o
*

Är räkenskaperna i allt vä-
sentligt rättvisande?

Uppfyllt

Avvikelse finns avseende redovis-
ning av pensioner.

2021-03-24

Jan Nyström Lars Dahlin

Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Värmlands Läns Vårdförbund enligt revisionsplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan
som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Bedömningar utifrån revisions-
frågor
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§ 74 Dnr 2021-000181 

Revidering av reglemente och samverkansavtal för 
gemensam drift- och servicenämnd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 

 

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

kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022. 

 

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

Karlstads kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022. 

 

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

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

Medlemsavgiften räknas upp med årligt index enligt reglemente och avtal för 

samverkan. 

Sammanfattning av ärendet 

Den gemensamma drifts-och servicenämndens reglemente och 

samverkansavtal har reviderats mot bakgrund av namnbyte för en av parterna 

samt att mindre justeringar har gjorts i syfte att säkra att nämnden kan åta sig 

uppdrag utifrån den samtid den agerar i. Mot bakgrund av detta behöver 

varje part i den gemensamma nämnden fatta beslut om nytt reglemente och 

samverkansavtal för nämnden. Beslut ska fattas av respektive parts 

fullmäktige. Den gemensamma drifts-och servicenämnden har fått 

information om föreslagna justeringar i reglemente och avtal för samverkan. 

 

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

kr. Reviderat reglemente, samverkansavtal och ny medlemsavgift, med en 

höjning av grundbelopp, gäller från den 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

1. Karlstads kommunledningskontors tjänsteskrivelse den 19 maj 2021. 

Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden den 

19 maj 2021. 

2. Förslag till reviderat avtal om samverkan för gemensam drifts-och 

servicenämndenden 19 maj 2021. 

3. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2009 

Karlstads kommuns protokoll KS 2021:391 

 



KARLSTADS KOMMUNS 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reglemente för drifts- och servicenämnden 

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

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

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

 

Nämndens uppgifter 

Verksamhetsområde 

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

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

samverkande parterna för sådana särskilda, specificerade uppdrag bestående 

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

innefattande, men ej begränsat till, programvarulicenser, tjänster för 

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

eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt 

beslut. 

 
 

Nämndens verksamheter – särskild förvaltning 

2 § Nämnden ska inom verksamhetsområdet vara 

- ansvarig för arbetet att effektivisera verksamheten och tillhörande 

administration; 

- ansvarig för utvecklingen av medborgar- och brukarinflytandet i 

tillämpliga delar; 

- ansvarig för kommunikationsverksamheten. 

 
 

Nämndens verksamheter – ekonomisk förvaltning 

3 § Nämnden ska inom verksamhetsområdet 

- underhålla och förvalta kommunens lösa egendom. 

1 (4) 

 
 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2015-09-17 

Ersätter: 2016-01-012010-
01-01 

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

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

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

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

som nämnden ingått. 

Karlstads kommun har regressrätt mot övriga samverkande parter med 

anledning av eventuella civilrättsliga krav som har riktats mot Karlstads 

kommun enligt första stycket. 

Den gemensamma nämnden är part vid laglighetsprövning och den enskildes 

motpart vid förvaltningsbesvär. 

Talerätt m m 

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

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

ärenden rätt att på de samverkande parternas vägnar träffa överenskommelse 

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

 
 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

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

i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet. 

Nämnden ska rapportera till kommunfullmäktige i Karlstads kommun hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 

budgetåret. Rapporteringens omfattning och frekvens styrs av 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige genom särskilda beslut eller 

riktlinjer. Nämnden ska vidare som underlag till kommunens samlade 

årsredovisning lämna verksamhetsbeskrivning och jämförelser mellan budget 

och utfall till kommunstyrelsen enligt de anvisningar som kommunstyrelsen 

utfärdar. 

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

 
 

Nämndens arbetsformer 

Sammanträden 

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

Nämnden sammanträder i Karlstads kommun om inte nämnden bestämmer 

annat. 

 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare får, om särskilda skäl föreligger, 

närvara på nämndens sammanträden på distans. 

Sammansättning 

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

samverkande parter förändras, lika många ledamöter och ersättare som krävs 

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

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

ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. 

Av kommunallagen följer att Karlstads kommun ska utse nämndens ordförande 

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

landstinget iRegion Värmland. 
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Ersättarnas tjänstgöring och avbruten tjänstgöring 

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

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

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

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

trätt in i ledamotens ställe. 

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

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

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

får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. 

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

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

styrkebalansen mellan partierna. 

Inkallande av ersättare 

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

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

Ersättare för ordföranden 

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

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

till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

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

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

ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Kallelse 

13 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. 

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

sammanträdet. 

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

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 

sammanträdesdagen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 

bifogas kallelsen. 

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

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

Närvarorätt för kommunalråd och landstingsråd 

14 § Kommunalråd och landstingsråd regionråd från samverkande part, som 

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

överläggningar men inte delta i besluten vid sammanträden i nämnden. 

Undantag gäller vid behandling av ärenden som innebär myndighetsutövning 

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

av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

Kommunalråd och landstingsråd regionråd har även rätt att få sin mening 

antecknad till protokollet. 
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Justering och anslag av protokoll 

15 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

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

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

Information om att nämndens protokoll är justerat ska anslås på de 

samverkande parternas anslagstavlor. Anslagstiden räknas från dagen efter att 

det sist anslagna tillkännagivandet satts upp. 

Reservation 

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

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska 

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

Delgivning 

17 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, föredragande eller 

annan anställd som nämnden bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 

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

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice 

ordförande eller av andre vice ordförande och kontrasigneras av anställd som 

nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Revision 

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

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

var och en av de samverkande parterna. 

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

personen i fråga som kan besluta om entledigande från uppdraget. 
 

 
 



AVTAL OM SAMVERKAN I  

GEMENSAM 

DRIFT- OCH SERVICENÄMND 

 

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

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

kommuner, samt     landstinget i Region Värmland, nedan benämnda 

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

drifts- och servicenämnden som inrättades den 1 januari    2010. 

 

Karlstads kommun är värdkommun för nämnden. Nämnden tillsätts därmed 

i Karlstads  kommun och ingår i dess organisation. 

 

För nämndens arbete gäller reglemente enligt bilaga 1. 

 

1 UPPGIFTER 

 

Nämnden ansvarar gentemot de samverkande parterna för sådana särskilda, 

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

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

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

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

beslut. 

 

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

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

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

nämndens accept av uppdraget för att äga verkan godkännas av samtliga 

samverkande parters fullmäktige första gåängen sådant uppdrag antas. 

 

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

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

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

om att nämnden inte bör acceptera uppdrag om ledamot eller tjänstgörande 

ersättare som utsetts av Karlstads kommun motsätter sig det. 

 

2 ADMINISTRATION MM 

 

Kommunledningskontoret i Karlstads kommun ska ha ansvaret för 

beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och 

administrera den verksamhet som nämnden ansvarar för. 



 

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

Kommundirektörerna-och regiondirektören utgör nämndens beredningsgrupp. 

 

3 PERSONAL OCH ÄGANDERÄTT TILL EGENDOM 

 

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

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

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

kommunen äga till verksamheten hänförliga fastigheter, inventarier och annan lös 

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

arbetsgivare för den personal som ianspråktas för verksamheten. Om verksamheten 

utförs av annan kommun eller av landstinget iRegion Värmland  gäller motsvarande 

bestämmelser om huvudmannaskap och äganderätt istället utföraren. 

 

4 FÖRSÄKRING 

 

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

verksamhet ska se till att egendomen försäkras. 

 

5 KOSTNADSFÖRDELNING MM 

 

Varje samverkande part ansvarar själv för samtliga kostnader för sina respektive 

förtroendevalda i nämnden enligt respektive parts arvodesregler. 

 

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

verksamhet med belopp som motsvarar administrativa, allmänna eller övergripande 

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

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

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

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

Basår för indexberäkningen är 2009 och jämförelsemånad är oktober. Årsbeloppet 

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

 

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

parter som lämnat uppdraget enligt den fördelningsnyckel som dessa parter 

kommer överens om.        Den principiella utgångspunkten för parternas 

fördelningsnyckel bör vara att kostnaderna fördelas mellan de samverkande 

parterna i proportion till vilken nytta de har av tjänsten. 

 

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

parter kommer överens om i varje enskilt fall. 

 

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

 



Nämnden har själv rätt att besluta om förändringar av betalningsperioder. 

 

6 INSYN I FÖRVALTNINGEN 

 

Samtliga samverkande parter har rätt till löpande insyn i förvaltning och 

redovisning som gäller nämndens verksamhet. Nämnden ska till respektive 

samverkande parts fullmäktige  rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 

den ekonomiska ställningen är med den periodicitet som gäller för Karlstads 

kommuns egna nämnder. 

 

7 MANDATPERIOD 

 

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

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

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

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

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

 

8 SAMMANSÄTTNING M.M 

 

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

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

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

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

ordförande. 

 

Av kommunallagen följer att Karlstads kommun ska utse posterna som nämndens 

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

representerar landstinget iRegion Värmland. 

 

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

tillfällen per år. 

 

9 OMFÖRHANDLING 

 

Omförhandling av avtalet kan påkallas av samverkande part om förutsättningarna 

väsentligen har förändrats. 

 

10 TVISTER 

 

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

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

därigenom, ska den avgöras av allmän domstol. 

 

 

 



11 AVTALETS GILTIGHET 

 

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

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

har godkänt avtalet genom beslut. 

 

Respektive parts styrelse, kommunstyrelsen för kommunernas räkning och 

landstingsstyrelsen  Regionstyrelsen  för landstingets Regionens räkning, äger rätt att 

besluta om samtliga ändringar och tillägg till detta avtal. 

 

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

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

varje gång. 

 

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

samverkande parter  fortlöper avtalet i oförändrat skick om ingen annan 

överenskommelse träffas. 

 

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

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

förskottsbetalningar för nämndens verksamhet. Utträdande part är skyldig att ersätta 

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

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

det belopp som gäller utifrån uppdragets eller verksamhetens aktuella 

fördelningsnyckel. Avräkning ska ske för eventuell kostnadsreducering som kan 

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

 

 

 

 

 

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

parterna har tagit var sitt. 

 

 

 



Drifts - och servicenämnden
Bakgrund

Resultat

Reviderat reglemente och samverkansavtal

http://www.karlstad.se/


Innehåll

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

• Vad har vi gemensamt åstadkommit?

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

framtid

• Tydligare ärendegång, beredningsgrupp och rätt förutsättningar

• Politisk hantering hos varje part

http://www.karlstad.se/


Drifts- och servicenämndens tillkomst

• Fördjupa samverkan mellan länets kommuner med målet om att uppnå 

samordningsvinster, kostnadsbesparingar (stordriftsfördelar) och bättre kvalitet 

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

ge mest utväxling för samtliga parter 

• Förändringar i kommunallagen – hitta legala former som möjliggör samverkan

• Gemensamma nämnder

• 2010 – en gemensam nämnd bildas

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

• Karlstads kommun är juridisk person för nämnden

• Samverkan regleras via reglemente och samverkansavtal

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

samverkan inom IT-området

http://www.karlstad.se/


Nämndens uppgift/uppdrag

• Vara en legal grund för samverkan

• Åta sig uppdrag som parterna uppdrar åt nämnden

• Respektive part behandlar och självständigt beslutar om denne anser att 

nämnden ska åta sig ett uppdrag

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

frågan

• Nämnden är en möjliggörare för samverkan (avtalspart)

• Ingår avtal som föregåtts av offentlig upphandling

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

• Har inte till uppdrag att driva fram samverkan

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

och precisera uppdraget innan det lämnas till nämnden. 

• Vid samverkan övertar inte nämnden verksamhetsansvaret från ingående parter

http://www.karlstad.se/


Nämndens administration

• Varje part betalar ett årligt bidrag till nämnden 

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

• Juridiskt stöd

• Koordinatorstöd

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

förstudie eller projekt behöver nämndens parter finna särskild finansiering för 

detta. Detta kräver beslut hos respektive part.

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

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

parterna är enade om hur utredningen ska finansieras

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

bidrag avser övriga budgetposter +/- transaktioner mellan parterna. 

http://www.karlstad.se/


Minskade kostnader, bättre kvalitet och 

samordningsvinster

http://www.karlstad.se/


Ex på vad samverkan har inneburit via nämnden

• Datorer – årlig besparing 7-10 mkr 

• Programvara – årlig besparing 1- 2 mkr

• Nätverk – årlig besparing 3 - 4 mkr

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

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

• Ökad digital service till värmlänningarna

• Möjliggör för respektive part att göra ytterligare kostnadsbesparingar 

genom att förändra arbetssätt (effektivisering)

• Dokument - och ärendehanteringssystem
• Systemet möjliggör förändrade arbetssätt

• Varje part kan få effektiviseringseffekter och därmed kostnadsbesparingar

Gemensamt avtal, 

gemensam drift 

och support

Gemensamt avtal 

– prispress tack 

vare stora volymer

Gemensamt avtal. 

nyutveckling, 

marknadspådrivande 

och lägre pris

http://www.karlstad.se/


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

http://www.karlstad.se/


Nämnden           2017

• Fokus på samverkan inom IT

• IT-system för IT-samverkan

• Gemensamma system och infrastruktur

• Gemensamma upphandlingar

• Etablering och utveckling av e-tjänster

Nämnden         2018

• IT-system för verksamhetssamverkan

• Gemensamma system och infrastruktur

• Gemensamma upphandlingar

• Avtalssamverkan

• Digitalisering och 

verksamhetsutveckling

• Kringtjänster till ingångna avtal

• System för gymnasieantagning

• System för bibliotekssamverkan

• Dokument- och ärendehanteringssystem



Förändrade behov – från samverkan inom IT till 

verksamhetssamverkan

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

• Ställer andra krav på hur samverkan behöver hanteras

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

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

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

juridisk ansvarig för nämnden, stödjer detta förslag. 

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

förankringen

• Ny rättspraxis- tolkning av teckal-kritierierna

http://www.karlstad.se/


Reviderat reglemente och samverkansavtal

http://www.karlstad.se/


Behov av justerade styrdokument 

http://www.karlstad.se/


Ett reglemente och samverkansavtal i dess samtid

• Nämndens reglemente och samverkansavtal har inte genomgått några revideringar 

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

samverkansavtal motsvarar parternas behov av en gemensam nämnd samt hänsyn 

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

nämndens reglemente och samverkansavtal. 

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

att göra några större förändringar i reglemente och samverkansavtal. 

• Vad gäller att rättspraxis utvecklas och tillkommit avseende gemensamma nämnder 

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

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

dessa vid varje enskilt samverkansinitiativ. 

• Reglementet och samverkansavtalet har främst genomgått redaktionella och språkliga 

justeringar. 

http://www.karlstad.se/


Justeringar

• Landstinget i Värmland har ersatt med Region Värmland.

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

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

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

sig som avtalspart för eventuella kringtjänster till ett verksamhetssystem samt dels 

tydliggöra att nämnden kan agera avtalspart vad gäller verksamhetsutveckling i en 

digital tid. 

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

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

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

distans, även efter pandemin. 

http://www.karlstad.se/


Behov av nya arbetsformer - beredningsgrupp och

justerat årligt bidrag

http://www.karlstad.se/


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

kommundirektörs-och regiondirektörsnätverket som beredningsgrupp. Tidigare har IT-

chefsnätverket utgjort beredningsgrupp men då frågorna spänner över flera 

verksamhetsområden inom bland annat det kommunala uppdraget behöver 

beredningsgruppen utformas annorlunda.

• Respektive parts årliga bidrag räknas upp årligen med användningen av 

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

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

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

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

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

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

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

enas om något annat. 

http://www.karlstad.se/


För hantering hos respektive part i den gemensamma 

nämnden

http://www.karlstad.se/


Ett reglemente och samverkansavtal i dess samtid

• Respektive parts fullmäktige behöver politiskt behandla revideringen av reglementet 

och samverkansavtal.

• Beslut om slutgiltigt reglementet beslutas i Karlstads kommuns fullmäktige.

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

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

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

2022 och säkerställa slutgiltig hantering hos Karlstads kommuns kommunfullmäktige i 

december 2021. 

• Kommunledningskontoret vid Karlstads kommun föreslår att samtliga parter fattar 

följande beslut:  

http://www.karlstad.se/


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

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

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

http://www.karlstad.se/
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Sammanträdesdatum 

2021-08-18  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 76 Dnr 2021-000168 

Ändring av datum för årlig justering av sotningsindex 

Kommunstyrelsens beslut 

föreslå Kommunfullmäktige 

 

att   datum för årlig justering av sotningsavgift, enligt 

SKR sotningsindex, ändras från första juni till första april. 

 

Sammanfattning av ärendet 

För kommuner som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om 

tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 

2002:83, daterat 2002-09-12, används från SKR årligt utgiven tabell med 

procentsatser som anger hur de årliga avgifterna justeras. Procentsatsen, och 

därmed avgiften, varierar beroende på vilken månad i tabellen som väljs för 

justering av årets avgifter. Den totala avgiften för sotning respektive 

brandskyddskontroll består av två delar, en grundavgift och en 

kontrollavgift. Grundavgiften för både sotning och brandskyddskontroll är 

kopplad till sotningsavgiften vilket innebär att avgiften för 

brandskyddskontroll måste justeras två gånger per år om olika datum för 

index används. BRT:s medlemskommuner har tidigare beslutat att använda 

första april som datum att justera avgifterna för brandskyddskontroll och 

första juni för sotning. Att ha två olika datum för justering av årets avgifter 

innebär viss otydlighet för BRT, men framförallt för sotningsentreprenörer 

och kunder. Det skulle således underlätta och ge ökad tydlighet kring 

sotarnas avgifter mot kunderna om dessa avgifter årligen justeras vid samma 

tidpunkt. Förslaget från BRT och dess Direktion är att första april väljs som 

detta datum. 
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 Datum: 2021-06-15 
Diarienummer: 2021-0433-702 

Handläggare: Henrik Winkler 

 
 

Till Kommunfullmäktige i Bergslagens  
Räddningstjänst medlemskommuner 

 

Ändring av datum för årlig justering av 
sotningsindex 

Förslag till beslut 
Bergslagens Räddningstjänst (BRT) och dess Direktion föreslår att Kommunfullmäktige i 
BRT:s medlemskommuner beslutar att datum för årlig justering av sotningsavgift, enligt 
SKR sotningsindex, ändras från första juni till första april. 

Ärendebeskrivning 
För kommuner som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av 
Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12, 
används från SKR årligt utgiven tabell med procentsatser som anger hur de årliga 
avgifterna justeras. Procentsatsen, och därmed avgiften, varierar beroende på vilken 
månad i tabellen som väljs för justering av årets avgifter.  
 
Den totala avgiften för sotning respektive brandskyddskontroll består av två delar, en 
grundavgift och en kontrollavgift. Grundavgiften för både sotning och 
brandskyddskontroll är kopplad till sotningsavgiften vilket innebär att avgiften för 
brandskyddskontroll måste justeras två gånger per år om olika datum för index används.  
 
BRT:s medlemskommuner har tidigare beslutat att använda första april som datum att 
justera avgifterna för brandskyddskontroll och första juni för sotning. Att ha två olika 
datum för justering av årets avgifter innebär viss otydlighet för BRT, men framförallt för 
sotningsentreprenörer och kunder. Det skulle således underlätta och ge ökad tydlighet 
kring sotarnas avgifter mot kunderna om dessa avgifter årligen justeras vid samma 
tidpunkt. Förslaget från BRT och dess Direktion är att första april väljs som detta datum. 
 

Henrik Winkler 
Chef Skyddsavdelningen   
 



                                                                                                                               Filipstad  2021.08.26. 

 

Interpellation 

Filipstads kommun – Kommunfullmäktige 

 

Ämne : SVT:s granskning av flickor som förs ut ur Sverige 

Interpellation ställd till socialnämndens ordförande Jomark Polintan 

 

Sveriges Television har presenterat en granskning som gjorts ang. minderåriga 

flickor som förs ut ur Sverige för att ingå äktenskap eller könsstympning. 

Organisationen GAPF- Glöm aldrig Pela och Fadime uppger att flickor förs ut ur 

landet på löpande band. 

 

En ny lag infördes den 1:a juli 2020 som ska förhindra att barn förs ut ur 

Sverige, men den har tyvärr inte fått något större genomslag eftersom endast 

28 flickor som har ansökt om utreseförbud har beviljats detta enligt 

föreliggande domar. 

Länsstyrelsen i Östergötland har regeringens uppdrag att nationellt samordna 

arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och därifrån uppges att minst 

170 barn fördes ut ur Sverige bara under 2019. -Utöver dessa är sannolikt 

mörkertalet stort ! 

 

Den nuvarande lagstiftningen håller på att utredas för att bland annat se om 

utreseförbudet kan vidgas till att också omfatta även annat hedersrelaterad 

brottslighet, såsom t.ex. att barn luras till att tro att de ska på semester, men 

istället lämnas över till släktingar eller till någon institution där de utsätts för 

förtryck och uppfostran av olika slag. 

 

Mot bakgrund av detta är mina frågor till socialnämndens ordförande följande ; 

*Har vi i Filipstads kommun kännedom om barn som har förts bort mot deras 

vilja och hur ser i så fall situationen ut i vår kommun ? 

 

 



*Är våra medarbetare informerade om och har kunskap om gällande 

lagstiftning inom detta område och hur man som t.ex. socialsekreterare ska 

agera för att hjälpa barn som hamnar i dessa situationer ? 

*Finns rutiner upprättade ? 

 

 

Christer Olsson  (M) 

 

 

 

 

 



Interpellation  

 

 

 

Till kommunstyrelsens ordförande 

Hur agerar Filipstads kommun när anställda vägrar vaccinera sig mot Covid-19? 

 

Vid månadsskiftet augusti – september förklarade EU-kommissionens ordförande, Ursula von 

Der Leyen, att vi nått 70 procents vaccinationsgrad av den vuxna befolkningen inom EU. I en 

jämförelse mellan medlemsländerna kommer dock Sverige ut något sämre än snittet med 

69,4% vaccinerade med två doser den sista augusti enligt Folkhälsomyndigheten.  

Värmland har en hög vaccinationsgrad. Tillgänglig statistik släpar något men redan vid 

utgången av vecka 33, den 22 augusti, hade över 75 procent av inbyggarna fått den andra 

dosen. Delvis beror det på att vår befolkning har en högre medelålder än befolkningen i stort 

och då vaccinationsprogrammet främst fokuserat på att skydda dem med svagast 

immunförsvar, främst de äldre, först. 

I Sverige råder inget tvång att vaccinera sig. Inte ens vid denna världsomspännande pandemi. 

Därmed så uppstår frågeställningar som kan vara nog så problematiska att hantera. Hur 

hanterar arbetsgivare personal som vägrar att ta ansvar för inte enbart sig själv utan främst 

vägrar att ta detta ansvar gentemot andra? 

Filipstads kommun är en arbetsgivare med omkring tusen anställda. Många av dessa anställda 

är i direkt daglig kontakt med människor som tillhör pandemins riskgrupper. Risken för 

kluster av smittohärdar finns när grupper av befolkningen, eller personal som kommer i daglig 

kontakt med övriga befolkningen, saknar adekvat skydd. Det är viktigt att personalen har det 

bästa skydd som kan ges, vaccin. 

 

Jag vill därför fråga följande: 

Förekommer det att personal vägrar att vaccinera sig? 

Hur hanterar Filipstads kommun dem ur sin personal som vägrar att vaccinera sig men som 

genom sin yrkesroll riskerar att sprida smittan? 

 

 

Michael Helmersson 

Liberalerna 

 

 


