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14.  Fyllnadsval ledamot i kommunfullmäktiges valberedning 
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15.  Årsredovisning 2021 samt beviljande av ansvarsfrihet - Värmlands läns 
vårdförbund 
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16.  Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 
Dnr 2022-000145  
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Motion skolval 
 

Vart fjärde år röstar vi i allmänna val i Sverige. I de flesta skolor i Sverige genomförs även 
skolval. Vilket är ett bra sätt för våra unga att bli medvetna om vårt demokratiska system. 
Men även få inblick i våra politiska partiers olika åsikter. Jag själv blev politiskt medveten när 
man i skolan fick möjlighet att träffa politiker och lära sig mer om vår demokrati- på riktigt! 
Därför smärtar det mig både som privat person och som kommunpolitiker att våra unga inte 
får genomföra ett skolval. I barn och utbildningsnämnden var vi på tidigt stadium helt överens 
att skolval skulle genomföras. Trots det har Ferlinskolan inte haft tid att genomföra skolval. 
(Gymnasiet har genomfört skolval)  Därför skriver jag denna motion, så att tidsbrist inte ska 
vara anledning  att inte genomföra skolval. Jag vill verkligen att våra unga likt sina kamrater i 
landet. Ska få utföra en viktig del av vår demokratiska process och ta politisk ställning i ett 
val.  
 
Jag föreslår att skolval genomförs på gymnasieskola och högstadieskolor i vår kommun. I 
anslutning till allmänna val i Sverige.  
 
 
Anders Nilsson (v) 
 



                                                                                                                    Filipstad  2022.08.07. 

 

MOTION 
till Kommunfullmäktige – Filipstads kommun 

ang. rekrytering och bemanning 
 

Filipstads kommun har liksom många andra kommuner svårigheter att 
rekrytera vårdpersonal till äldreomsorgen, såväl till ordinarie tjänster som till 
vikariat. 
Målsättningen är att vi framförallt ska anställa utbildade undersköterskor inom 
hemtjänst / hemsjukvård och på våra äldreboenden för att kunna ha en så hög 
kvalitét som möjligt på de vård vi erbjuder. 
Sommarperioden är naturligtvis svårast när det gäller att lösa 
bemanningssituationen, men problemen kan numera sägas föreligga under 
hela året. Situationen blir självklart mycket kostsam och besvärlig för 
kommunen som arbetsgivare, eftersom ordinarie personal ofta måste tas in på 
extraturer, vilket för med sig ersättningar i form av övertidsersättningar och 
annat. 
I Filipstads kommun har vi för närvarande de största rekryteringsproblemen till 
äldreomsorgen i Lesjöfors. Där är det ju så att antalet boende på orten som är i 
yrkesverksam ålder har minskat, medan antalet äldre som är i behov av vård är 
oförändrat eller till och med ökar periodvis. Detta innebär att behovet av 
personal inom äldreomsorgen fortsatt finns, men att det blir allt svårare att 
rekrytera dessa på orten. 
Avståndet till tätorten i kommunen – Filipstad – är ca. 40 min. i restid (enkel 
resa) och detta tillsammans med höga bränslepriser, begränsade 
avdragsmöjligheter för arbetsresor och dåliga kollektiva kommunikationer som 
överensstämmer med arbetstiderna gör att attraktiviteten till att arbeta i 
Lesjöfors för personal som bor i Filipstad eller andra delar av kommunen är låg. 
I tidningen Kommunalarbetaren har man kunnat läsa om Mörbylånga kommun 
på södra Öland där man har haft liknande problem som i Filipstads kommun 
när det gäller rekrytering och bemanning till framförallt ett område som ligger 
ca. 40 min från Färjestaden som är tätorten i denna kommun. 
Här provar man nu en anställningsmodell som innebär att undersköterskor 
anställs på heltid dvs. 100% och erhåller därmed heltidslön, men arbetstiden är 
85% av heltidsmåttet. 



Denna modell har visat sig vara framgångsrik och ökat attraktionskraften för 
undersköterskor att söka tjänster i Degerhamn som orten heter. 
 
Undertecknad föreslår mot bakgrund av vad som ovan beskrivits ; 
 
att     Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt socialförvaltningen i Filipstads  
           kommun att utreda om en liknande modell skulle kunna provas här, samt  
           att denna utredning ska innehålla en kostnadsanalys där nuvarande 
           kostnader jämförs med den ”nya” anställningsmodellen. 
 
att      Ett pilotprojekt efter utredning kan startas inom äldreomsorgen i  
           Lesjöfors 
 
 
 
Christer Olsson (M) 
Oppositionsledare 



                                                                                                           Filipstad  2022.08.14. 

 

                                            MOTION 

                    Till Kommunfullmäktige - Filipstads kommun 

                   ang. Hedersutmärkelse 

 

Filipstadsbördige skridskolegenden Jonny Nilsson gick sorgligt nog ur tiden den 

22 juni i år. Jonny som föddes den 9:e februari 1943 i Forshyttan började i tidiga 

år sin idrottsliga karriär och med sin idoga träning nådde han snabbt stora 

framgångar. 

Han tog sitt första VM-guld på 10 000 m redan 1962 i Moskva, sen följde 

ytterligare 5 VM-guld på både 5 000 M och 10 000 M, samt en rad silver och 

bronsmedaljer. 

Jonny tog också ett mycket ärofyllt OS-guld på 10 000 M i Insbruck 1964 och 

hemma i Sverige vann denne fantastiske idrottsprofil hela 17 SM-guld. 

Det går inte att nog berömma Jonnys fina prestationer på skridskoovalen och för 

att hedra Jonny Nilsson postumt och för att bevara hans minne i Filipstad så 

föreslår undertecknad; 

att        Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att utreda 

              möjligheterna uppkalla en gata eller väg efter Jonny Nilsson. 

 

att         Kommunstyrelsen i första hand ser över möjligheten att namnge vägen 

              från Riksväg 26 och mot Hennickehammars herrgård till  

              “Jonny Nilssons väg”.  

 

Christer Olsson (M) 



Till kommunfullmäktige  
 
Motion om cykelväg från Nykroppa till Filipstad  
 
  
Vi har noterat att längs med riksväg 26 från Nykroppa till Filipstad, har många små vägar 
anlagts.  Vad vi vet hänger inte dessa vägar ihop. Vi skulle vilja att kommunen tog ansvar för 
att göra en utredning som skulle utmynna i en cykelväg mellan orterna Nykroppa och 
Filipstad. Satsningen på fler cykelvägar pågår för fullt i vårt land. Bland annat av miljöskäl 
men även hälsoskäl, turism mm. Vi vet också att regionen har en beslutad cykelplan. Där alla 
kommuner varit delaktiga i processen med framtagandet, så även Filipstads kommun. I 
inledningen av planen står följande ”att utifrån visioner och mål få en samsyn i länet om 
inriktning och åtgärder för att nå en ökad cykling i Värmlands län”. Vidare påpekas att , ” En 
ökad och säker cykling skall ses som en del i länets ambitioner till att bidra till ett mer hållbart 
transportsystem”.  
  
Vi föreslår att kommunen tar initiativ till en utredning för att eventuellt möjliggöra en cykelväg 
mellan Nykroppa och Filipstad.  
 
Filipstad den 14 augusti 2022. 
 
 
Anders Nilsson (v) 
 
 
Karin Lövstrand (v)  
 
 
 



Motion om en mer tillgänglig 

återvinningscentral 
 

Nykroppa den 21 augusti 2022 

Till kommunfullmäktige Filipstad.  

 

På senaste kommunfullmäktige diskuterades kommunens återvinningscentral och placering. I 

debatten framfördes bland annat önskemål om bättre tillgänglighet av Långskogen. Storfors kommun 

togs upp som ett exempel. Där har man infört ett system med användandet av ny teknik. Detta för 

att kommunmedborgare ska kunna komma in på återvinningscentralen med sitt körkort eller en app i 

telefonen.  

 

Vi tycker det verkar vara ett modernt och smidigt sätt att möjliggöra fler och längre öppettider för 

våra invånare. Och ur ett miljöperspektiv positivt påverka återvinning. 

 

Därför föreslår vi att kommunen tar fram ny teknik för att höja servicegraden och förlänga 

öppettiderna på återvinningscentralen, Långskogen.  

 

 

 

Anders Nilsson (V) 

 

 

Karin Löfstrand (V) 

 



Motion om införande av en policy för 

att motverka barnfattigdom. 
 

Till Kommunfullmäktige i filipstad 

 

”Här är barnfattigdomen näst högst i landet, siffrorna berör mig - säger Hannes Fellsman , 

kommundirektör” Detta är ett citat och en rubrik från lokaltidningen den 20 12 2021. 
Det räknas upp en hel del saker i artikeln som vi idag gör för att motverka barnfattigdom och 

trångboddhet. Vilket är fantastiskt bra. Men vi tycker att en policy som är enkel att följa och som kan 

användas av våra verksamheter bör finnas på plats. Vi menar att kommunen har ett kompensatoriskt 

uppdrag att utjämna skillnader mellan barn och ungdomars olika förutsättningar. Vänsterpartiet 

hade med detta i sitt samarbetsavtal med socialdemokraterna under mandatperioden. Tyvärr har det 

inte blivit genomfört av olika anledningar. Det är tråkigt! Därför vill vi med denna motion 

uppmärksamma politiken och kommuninvånarna på nödvändigheten av en policy. Vi vet att det finns 

ett långt framskrivet dokument i frågan. Det vore inte komplicerat att plocka fram förslaget skicka 

det på remiss till partierna och ev berörda organisationer ex rädda barnen, ungdomsrådet, 

pensionärsrådet m.fl. För att därefter ta beslut i frågan. Devisen bättre sent än aldrig - Är vårt motto.  
 

Vi föreslår att Filipstads kommun antar en policy för att motverka barnfattigdom.  

 

Anders Nilsson (v) 

 

 

Karin Löfstrand (v) 

 



Motion 

 

 

 

Till kommunfullmäktige i Filipstad 

Tryggheten i Filipstads centrum behöver förstärkas. Stundtals störs stadsbilden av en 
uppenbar pågående ordningsstörning av missbrukare. Så borde vi inte vilja se vår stad 
förfalla. Vem vill komma som turist till en stad vars centrum inte upplevs vara tryggt, där det 
öppna missbruket stör boende, besökare, handeln och bilden av staden?  

Vid större evenemang som Oxhälja eller liknande där man kan förvänta sig många människor 
på liten yta och ibland ordningsstörning så finns såväl polisiära resurser som deras förlängda 
arm, ordningsvakter, i staden. Övrig tid saknas ordningsvakterna. 

Polisen disponerar sina tillgängliga resurser själva. Polisen bestämmer inte den lokala 
politiken över. Den är en fristående nationell myndighet och politiker ska inte sträva efter att 
styra över polisen. Så ska rättsstaten fungera. Att sträva efter motsatsen ska vi avhålla oss 
från, just av omtanke om rättsstatens principer.  

Rådande lagstiftning ger den lokala politiken möjligheter att stärka medborgarnas skydd, utan 
att styra över polisen. Vad jag syftar på är just möjligheten att använda sig av ordningsvakter 
inom så kallade paragraf 3 områden. Den begränsning som gäller är att befogenheter som 
ordningsvakt gäller endast inom de geografiska gränserna som bevakningsområdet enligt 3 § 
lagen om ordningsvakter omfattar. 

Enligt polisregion Bergslagen finns ett sådant paragraf 3 område redan registrerat för 
Filipstads tätort. Det benämns Filipstad centrum: 2015-09-28 t.v. (A299.364/2015). 
Förteckningen för hela polisregion Bergslagens områden uppdaterades så sent som den 22 
juni i år. 

Utöver större evenemang tillämpas inte denna möjlighet att ha konstant eller frekvent närvaro 
av ordningsvakter i Filipstads tätort. Det behöver vi ändra på. 

 

Jag yrkar: Att Filipstads kommun skyndsamt tar beslut om ordningsvakters närvaro i vår 
stad. 

 

 

 

 

Michael Helmersson  

Liberalerna 
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§ 61 Dnr 2022-000188 

Entledigande från politiska uppdrag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
 
att   entlediga Jomark Polintan från uppdragen som ersättare i 
Folkhälsorådet, ledamot i Rådet för Funktionshinderfrågor, Pensionärsrådet, 
Samordningsförbundet Östra Värmland, samt Kommunfullmäktiges 
valberedning 
 
att  i separata beslut välja nya ledamöter och ersättare för följande uppdrag: 
- Ny ledamot och 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 
- Ny ledamot och ordförande i Socialnämnden 
- Ny ledamot i Hjälpmedelsnämnden 
- Ny ledamot i Samordningsförbundet Östra Värmland 
- Ny ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning 
 
att   anmoda Kommunstyrelsen välja: 
- Ny ledamot och 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott  
- Ny ledamot och ordförande i Kommunstyrelsens Teknikutskott  
- Ny ersättare i Folkhälsorådet 
 
att   anmoda Socialnämnden välja: 
- Ny ledamot och ordförande i Socialnämndens individutskott 
- Ny ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor 
- Ny ledamot i Pensionärsrådet 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
När en person valts för politiska uppdrag i en kommun kan denne skiljas från 
sina uppdrag på olika sätt. Antingen genom att personen begär det själv eller 
att det finns annat lagstöd för skiljande.  
I Hovrättens dom B 2087-22, vilken vunnit laga kraft, skiljs Jomark Polintan 
med stöd av Brottsbalken 20 kap. 4 § från sina politiska uppdrag i Filipstads 
kommun i Kommunfullmäktige, styrelser, nämnder och utskott. Det innebär 
följande uppdrag: 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

2(2) 

 
 

 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

• Kommunfullmäktige (ledamot) - Kommunfullmäktige beslutar begära ny 
sammanräkning hos Länsstyrelsen. Detta faller dock då ny mandatperiod 
infaller före nästkommande sammanträde. 
• Kommunstyrelsen (ledamot och 1:e vice ordförande) - väljs av  
  Kommunfullmäktige 
• Socialnämnden (ledamot och ordförande) – väljs av Kommunfullmäktige 
• Hjälpmedelsnämnden (ledamot) – välja av Kommunfullmäktige 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott (ledamot och 1:e vice ordförande) – väljs  
  av Kommunstyrelsen 
• Kommunstyrelsens teknikutskott (ledamot och ordförande) – väljs av  
  Kommunstyrelsen 
• Socialnämndens individutskott (ledamot och ordförande) – väljs av    
  Socialnämnden  
 
Kommunfullmäktige har vidare möjlighet enligt Kommunallagen kap 4. 9 § 
att skilja en politiker från sina politiska uppdrag då någon dömts för brott där 
det är minst 2 år i straffskalan och domen vunnit laga kraft. 
Kommunfullmäktige kan därmed skilja Jomark Polintan från uppdragen: 
• Folkhälsorådet (ersättare) – väljs av Kommunstyrelsen 
• Rådet för funktionshinderfrågor (ledamot) – väljs av Socialnämnden 
• Pensionärsrådet (ledamot) – väljs av Socialnämnden 
• Samordningsförbundet Östra Värmland (ledamot) – väljs av  
  Kommunfullmäktige 
• Kommunfullmäktiges valberedning – väljs av Kommunfullmäktige 
 
Vidare följer av Hovrättens dom och tidigare kommunala beslut att KHF 
Filipstads äldrebostäder underrättas om val av ny ordförande i 
Teknikutskottet, då de väljer in denne i styrelsen.  
 
Kanslichef Catrin Marsell presenterar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kanslichefen daterad 2022-08-20 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 

Samordningsförbundet Östra Värmland 
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§ 58 Dnr 2022-000149 

Årsredovisning 2021 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 rummet och deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
I revisionsberättelse daterad 2022-04-27 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 de enskilda ledamöterna i densamma samt att förbundets 
årsredovisning godkänns. 
 
 

Beslutsunderlag 
Årsredovisningshandlingar 
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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 har under 2021 arbetat med att 

öppna upp Riddarnäset som är ett HVB-hem för unga 13-20 år. Verksamheten kommer att ta emot 

ungdomar från 2022-03-01. 

Förbundet redovisar ett överskott om 301 tkr för verksamhetsåret 2021. Tabellen nedan visas en 

översikt över verksamhetens utveckling över en femårsperiod. 

  

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.  

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 

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 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2021 2020 2019 2018 2017

Rörelsens intäkter 27 229 24 008 22 547 19 086 18 354

Jämförelsestörande intäkt 159 302 129 5 24

Rörelsens kostnader -26 546 -23 106 -20 422 -18 938 -18 954

Rörelseresultat före avskrivningar

och finansiella poster 841 1 204 2 255 153 -576

Avskrivningar -492 -487 -172 -53 -99

Finansiella poster -48 -51 -8 37 40

ÅRETS RESULTAT 301 666 2 074 137 -635

Soliditet 22% 25% 21% 21% 19%
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från socialtjänsten och utifrån dessa uppdrag formuleras genomförandeplaner vilka fullföljs, 

utvärderas, revideras och ändras under placeringstiden. 

Förbundet har under 2021 arbetat med att starta upp ett HVB-hem för unga, Riddarnäset. 

Direktionen fattade beslut 2021-05-28 om att starta upp verksamheten. Samtliga 

medlemskommuner och Region Värmland hade dessförinnan godkänt den remiss förbundet tagit 

fram och ställt sig bakom förslaget. Enhetschef rekryterades under hösten 2021 och rekrytering av 

övrig personal påbörjades under året. Riddarnäset är beläget i Nykroppa, Filipstads kommun och 

målgruppen är unga 13-20 år. Förberedelser för att öppna upp Riddarnäset har pågått under 2021 

och de första ungdomarna planeras att skrivas in från mars månad 2022. 

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. 

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.  

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.   
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Organisationsskiss Värmlands läns vårdförbund 
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Organisationsskiss övergripande utvecklingsarbete för länets missbruks- och beroendevård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
Arbetet med att var en tillgänglig resurs för medlemskommunerna har fortsatt att utvecklats under 

2021. Nya verksamhetsmål antogs av direktionen i november 2020 där fokus ligger på tillgänglighet, 

kvalité, brukarinflytande och beläggning. Covid-19 har under året haft fortsatt påverkan på 

verksamheterna. I perioder har många sjukskrivningar lett till svårigheter att få in personal främst på 

Flöjten. Beläggningen på Flöjten och Beroendecentrum har emellanåt varit lägre än förväntat. Under 

de perioder under 2021 där smittspridningen i samhället har varit hög har beläggningen på 

verksamheterna varit lägre än förväntat.  

På Flöjten är medelbeläggningen per dygn 7,66 per helårmot budgeterade 7,75. Antal vårddygn 2020 

var 2406 per helår och för 2021 är motsvarande siffra 2792 vilket är en ökning av beläggningen på ca 

14 %. Efterfrågan har under första halvåret varit hög, under perioden augusti till december har 

efterfrågan minskat. Trots att ökningen från föregående år har Flöjten haft 47 unika förfrågningar om 

plats/platser där verksamheten inte har kunnat ta emot. Föregående år hade Flöjten 36 förfrågningar 

som inte ledde till placering. Detta ger en ökning på ca 30 %. Många av årets förfrågningar har 

handlat om ensamma barn. Många av årets placeringar har varit familjer vilket har gjort att det varit 

problematiskt med matchning.  

Utifrån föregående års svårigheter med covid-19 i kombination med matchningsproblem har 

verksamheten jobbat med fler vikarier och ändrade rutiner för barn som placeras utan sina föräldrar. 

Ensamma barn har tidigare tenderat att bli kvar länge på Flöjten vilket har medfört 

matchningssvårigheter. Flöjten har ofta haft full beläggning under året och då har det handlat om 

familjer. Det har varit svårt att erbjuda platser till ensamma barn. Verksamheten har under året haft 

en del längre placeringar av familjer än de 8 veckor som en utredning normalt tar. Detta leder till att 

tillgängligheten för nya familjer och barn blir något sämre.  

Beläggningsgraden på Beroendecentrum har per helår 2021 varit högre än motsvarande föregående 

år. Antal vårddygn 2020 var 2905 per helår och för 2021 är motsvarande siffra 3308 vilket är en 

ökning på ca 14 %. Medelbeläggningen per dygn är per delår 9,08 mot budgeterade 9,25. Under 

augusti månad och december månad var beläggningen väsentligt lägre än övriga månader vilket gör 

att beläggningsmålet inte nås. I december stängde verksamheten för nya inskrivningar under en 

period då smittspridningen var stor både bland personal och brukare. 

På Beroendecentrum har verksamheten jobbat med att vara tillgänglig utifrån kommunernas behov. 

För att kunna följa upp tillgängligheten har verksamheten börjat mäta hur lång tid det tar från 

förfrågan till att en plats kan erbjudas. Målsättningen är att plats ska kunna erbjudas samma dag eller 

dagen efter såtillvida det finns ledig plats och ledig inskrivningstid.  Verksamheten har arbetat 

mycket med att med att bokningen av inskrivningstider ska kunna ske så skyndsamt som möjligt. En 

hög servicegrad hos personalen är en framgångsfaktor. Snabba återkopplingar och 

remisskonferenser efter behov, inte vid vissa bestämda klockslag, gör att tillgängligheten blir god. 

Verksamheten har också haft läkare på plats samtliga vardagar då läkaren måste vara på plats vid 

inskrivningar. Detta har varit ett krav vid de avropsförfrågningar som görs av Region Värmland vid 

rekrytering av hyrläkare. 

Med anledning av restriktionerna utifrån covid-19 har kurs- och konferensverksamheten varit 

begränsad under året.  Flertalet utbildningar skett digital, förutom utbildning i ASI (Addiction Severity 
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Index) och HAP (Haschavvänjningsprogram). Under perioden januari till december har utbildning 

skett i MET (Motivational enhancement therapy), KBT-spel, HAP, ASI med ett deltagarantal på 50 

personer. Personal från Beroendecentrum har deltagit i HAP, ASI och ÅP under året. 

Direktionen beslutade i maj 2021 att ett regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med 

missbruksproblem ska öppnas upp. Förbundet rekvirerade projektmedel avsedda att användas i 

uppstarten av behandlingshemmet. Pengarna kommer från regeringens satsning på psykisk hälsa och 

rekvirerades från Region Värmland som organiserar fördelningen av medlen. En projektgrupp 

tillsattes i maj och har sedan dess arbetat med förberedelser inför öppnandet av det nya 

behandlingshemmet. Samtliga medlemskommuner och Region Värmland hade dessförinnan godkänt 

den remiss förbundet tagit fram och ställt sig bakom förslaget. Enhetschef rekryterades under hösten 

2021 och rekrytering av övrig personal påbörjades under året. Riddarnäset är beläget i Nykroppa, 

Filipstads kommun och målgruppen är unga 13-20 år. Förberedelser för att öppna upp Riddarnäset 

har pågått under 2021 och de första ungdomarna planeras att skrivas in från mars månad 2022. 

Ett omfattande utbildningspaket har planerats in där statliga medel överförts till Värmlands läns 

vårdförbund för att kunna genomföra detta. De metoder som planerats in i februari-maj 2022 är A-

CRA (Adolescent Community Reinforcement Approuth), ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnostis), 

rePulse och FFT (Funktionell Familjeterapi) i samtliga utbildningar deltar socialtjänst- och BUP 

representanter förutom Riddarnäsets personal. 

Pensionsförpliktelse 

Avsättning för pensioner uppgår till 115 tkr och pensionsskulden har minskat med 265 tkr per  

2021-12-31. 

 

Förvaltade pensionsmedel 

Värmlands läns vårdförbunds pensionsmedel är förvaltade hos SBAB. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Flöjten 

Verksamheten har under året ökat beläggningsgraden med ca 14 % jämfört med föregående år. Den 

globala pandemin covid-19 har påverkat verksamheten på så sätt att det emellanåt varit många 

sjukskrivna och att det emellanåt har varit svårt att få in vikarier. Vad gäller matchning det varit svårt 

för verksamheten att ta emot ensamma barn. Under 2021 har behovet varit stort gällande 

utredningsplaceringar för familjer. Det är ofta svårt att kombinera familjer och ensamma barn. Under 

Avsättningar för pensioner Tkr

Ansvarsförbindelse (inkl. löneskatt)

Pensionsskuld, intjänad tom 1997 8 121

Avsättningar (inkl. löneskatt) 115

Totala pensionsförpliktelser 8 236

Specifikation

Ingående avsättning och ansvarsförbindelse för pensioner (inkl. löneskatt) 8 501

Minskad pensionsskuld -265

Utgående avsättning ti ll pensioner  (inkl. löneskatt) 8 236
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2020 var många av placeringarna ensamma barn, under 2021 är det främst familjer som haft 

placering på Flöten. Efterfrågan på platser har varig hög. Trots ökningen av antal vårddygn har Flöjten 

fler förfrågningar om placeringar där plats inte kunnat erbjudas än förfrågningar som lett till 

placering. Efterfrågan från kommunerna är fortsatt stor gällande placeringar av ensamma barn. 

Flöjten har inte möjlighet att möta upp behovet av platser. Frågan om ytterligare ett HVB-hem med 

inriktning på ensamma barn har väkts hos medlemskommunerna. 

Riddarnäset 

Förbundet har under 2021 arbetat med att starta upp ett HVB-hem för unga, Riddarnäset. 

Direktionen fattade beslut 2021-05-28 om att starta upp verksamheten. Samtliga 

medlemskommuner och Region Värmland hade dessförinnan godkänt den remiss förbundet tagit 

fram och ställt sig bakom förslaget. Enhetschef rekryterades under hösten 2021 och rekrytering av 

övrig personal påbörjades under året. Riddarnäset är beläget i Nykroppa, Filipstads kommun och 

målgruppen är unga 13-20 år. Förberedelser för att öppna upp Riddarnäset har pågått under 2021 

och de första ungdomarna planeras att skrivas in från mars månad 2022. 

Beroendecentrum 

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

Medelbeläggningen för 2021 har varit 9,08 inskrivna i snitt per dygn. Beläggningen har dock ökat 

med ca 14 % i jämförelse med föregående år. Läkartillgången har varit konstant under året och inte 

orsakat några problem kring inskrivningar. Tillgängligheten på platser har varit god under året.  

Direktionen beslutade i november 2020 att erbjuda Region Värmland 2 platser på Beroendecentrum 

med samma villkor som för kommunerna. Det vill säga samma upplägg kring abstinensvården och 

samma ekonomiska villkor där regionen betalar vårddygnsavgift till förbundet precis som 

kommunerna. Under året har förberedelser kring detta pågått. Den 1:a oktober kommer möjligheten 

för regionen finnas. Beslutet gäller på prov under 6 månader, kontinuerlig avstämning och 

utvärdering kommer att ske. Detta bör leda till ett bättre utnyttjande av platserna på 

Beroendecentrum. 

En revidering av samverkansavtalet mellan förbundet och Region Värmland avseende 

Beroendecentrum påbörjades under våren 2021. Arbetet fördröjdes då en bilaga gällande städning 

inte kunde färdigställas då det fanns oklarheter som inte är utredda. Revideringen färdigställdes i 

oktober 2021.  

Utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården 

Direktionen beslutade i maj 2021 att förbundet ska öppna upp ett utrednings- och behandlingshem 

för unga. Samtliga medlemskommuner och Region Värmland har ställt sig bakom det förslag som 

tidigare arbetats fram. Arbetet med förberedelserna inför öppnandet har varit pågående under stor 

del av året. Behandlingshemmet kommer att kallas Riddarnäset och kommer att ligga i Nykroppa i 

Filipstads kommun. En projektgrupp bestående av tjänstepersoner från förbundet har arbetat fram 

en projektplan. Gruppen kompletterades senare med representation från Region Värmland. 

Anpassningar och renoveringar färdigställdes till stor del i december 2021. Förbundet kommer att 

hyra fastigheten som ägs av Filipstads kommun. En option på köp av fastigheten finns avtalad med 

kommunen. 



 
 
 

 - 10 -  

Regeringen tillsatte under sommaren 2020 en särskild utredare för att se över hur insatser för 

personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer 

samordnat. Utredaren ska bland annat föreslå hur ansvaret kan samlas hos en huvudman. Förbundet 

har under året varit delaktiga flertalet möten skett angående detta. Värmland utsågs som ett län av 5 

där länsdialoger har ägt rum. Förbundet har deltagit i detta samt även haft kommunikation direkt 

med utredningsgruppen angående pågående utvecklingsbeslut i länet som berör samsjukliga samt 

dialog om hälso- och sjukvårdens ansvar i HVB-frågan. Vi kan konstatera att de utvecklingsförslag och 

beslut som ligger, med underlag som tagits fram via Värmlands läns vårdförbund: HVB-unga, HVB-

vuxna, Länsmottagning unga, lokala mottagningar unga, lokala beroendemottagningar vuxna – går 

helt i linje med samsjuklighetsutredningens inriktningsdirektiv. Utredningen presenterade ett 

delbetänkande i november 2021. Det slutliga betänkande som ska förtydliga ett förslag om 

tvångsvård förvändas vara färdigställt senast i januari 2023. 

På uppdrag av den centrala ledningsgruppen (CLG) anordnade förbundet en länskonferens: 

Unga/unga vuxna med risk- och missbruk https://varmlandsvardforbund.se/category/konferenser/ 

Konferensen genomfördes digitalt den 28 okt på CCC med över 200 deltagare med representation 

från hälso- och sjukvård, socialtjänst och elevhälsa – chefer och personal. Konferensen spelades in 

och var tillgänglig på Wimeo långt efter konferensen. 

Förbundet har under året varit delaktiga i styrgruppen för Tillnyktringsenheten (TNE). Verksamheten 

startades upp av Region Värmland under hösten 2020. Värmlands 16 kommuner är med och 

finansierar del av verksamheten. Förbundet förfogade över projektmedel under 2021 som förts över 

till Region Värmland för driftskostnader från starten under hösten 2020. I tillägg har förbundet varit 

behjälpliga att fakturera kommunerna enligt det avtal som är upprättat där kommunerna står för 20 

% av personalkostnaderna för TNE. 

Värmlands läns vårdförbund tog över processen med att driva igång Länsgemensam integrerad 

mottagning och lokala integrerade mottagning unga 13-25 år, fr.o.m. 1 nov 2021. Arbetet har fortlöpt 

med gemensamma möte med förbundschef och utvecklingsledare i VLV. Möte har skett med 

ansvarig chef och personal från Nexus Karlstad kommun, dialog med IFO-chef från Grums, Hammarö, 

Forshaga och Kil.  Inledande arbetsmöten med Region Värmland är planerade. Planen är att driva 

igång detta under senhösten 2022. Samtidigt har en process startat med lokala integrerade 

beroendemottagningar för vuxna, där Regionen driver processen. Processledaren och 

utvecklingsledaren Värmlands läns vårdförbund har ett samarbete i detta. 
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Fortbildningar 2021 

 

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

under året.  

Övergripande verksamhetsmål 

Förbundet har under året haft som övergripande verksamhetsmål att:  

Flöjten – verksamheten utgår från barnens behov i centrum och kännetecknas av god kvalité och 

tillgänglighet för medlemskommunerna.  

Beroendecentrum – verksamheten kännetecknas av god kvalité, hög tillgänglighet med brukarens 

behov i centrum.  

Utvecklingsarbetet missbruk/beroende – förbundet ska verka för en ökad kvalité i missbruks- och 

beroendevården i länet.  

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 och tillnyktringsenheten 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 och tillnyktringsenheten på verksamhetsnivå. Styrgrupperna har 

haft sammanträde vid fyra tillfällen under 2021. 

Utbildningar 2021 Tid
Antal 

deltagare Kurstillfälle

ASI-utbildning 3 dagar 7 22-23 mars, 26 mars

HAP  (Haschavvänjingsprogram) 3 dagar 7 15-16 april, 17 maj

ASI-utbildning 3 dagar 2 6-7 maj, 17 maj

ASI dag 4 1 dag 4 07-jun

MET 3 dagar 17 20 maj, 1 juni, 9 juni

KBT-Spel 3 dagar 13 27-28 maj, 10 juni

ÅP (Återfallsprevention 3 dagar 2 1, 6, 10 september

ASI-utbildning 3 dagar 10 23-24 september, 3 november

ASI dag 4 1 dag 6 18-okt

MET 2 dagar 15 18, 30 november

Länskonferens 1 dag 213 28-okt

Antal/Summa 26 dagar 296
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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 fyra sammanträden 2021. 

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 under 2021.  

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

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.  

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.   

Måluppfyllelse 

Flöjten – verksamheten utgår från barnens behov i centrum och kännetecknas av god kvalité och 

tillgänglighet för medlemskommunerna 

 Beläggning - målet för 2021 är ett medel på 7,75 placerade/dygn. Ej uppfyllt 

 Tillgänglighet – antal placeringar ska öka jämfört med föregående år. Uppfyllt 

 Kvalitet – uppdragsgivarna ska vara nöjda med kvalitén på utredningarna. Ej uppfyllt 

 Brukarinflytande – brukarna ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet. Uppfyllt 

Beläggning: Målet för 2021 är ett medel på 7,75 placerade/dygn. 

Medelbeläggningen per helår är 7,66 placerade per dygn. Under första halvåret var efterfrågan hög 

från kommunerna. Under de delar av året där smittspridningen i samhället har varit hög, har också 

efterfrågan varit lägre. Efterfrågan totalt har ökat jämfört med föregående år. Efterfrågan på platser 

för ensamma barn har vart hög. 

Tillgänglighet: Flöjten ska vara en mer tillgänglig resurs för kommunerna där kriterierna för 

måluppfyllelse är att antal placeringar/vårddygn ska öka jämfört med föregående år. 

Tillgängligheten har under 2021 har ökat, verksamheten har kunnat ta emot fler placeringar än 

föregående år. Efterfrågan på platser till ensamma barn har också ökat vilket tyder på att behov finns 

av ytterligare en HVB-verksamhet som kan möta efterfrågan. 

Kvalitet: Uppdragsgivarna ska vara nöjda med kvalitén på utredningarna enligt kriteriet 100 % nöjda 

uppdragsgivare. Synpunkter från uppdragsgivarna inhämtas efter varje placering. 
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De allra flesta kommuner är mycket nöjda med våra utredningar, de håller en mycket hög kvalité, de 

är proffsigt genomförda, personalen är kompetent, flexibel och tillmötesgående. Under 2021 är det 

dock en placering/utredning där vår bedömning inte delades med placerade socialtjänst  

Brukarinflytande: Brukarna ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet. Kriterier för 

måluppfyllelse är att både vuxna och barn på Flöjten ska informeras om sina möjligheter till 

inflytande och delaktighet vid inskrivning uppföljning och utskrivning.  

Alla får information om delaktighet och inflytande. Alla placerade har en genomförandeplan som 

utgår från uppdraget och beskriver vad som är aktuellt för veckan, de inskrivna får en egen kopia. I 

samtal med utredare eller kontaktperson tas det regelbundet upp vad som de tycker är bra, något de 

vill ändra på. Har de boende klagomål tar vi emot dem muntligt men vi uppmanar dem också att fylla 

i klagomålsblankett men också att de kan lämna klagomål via hemsidan. 

Beroendecentrum – verksamheten kännetecknas av god kvalité, hög tillgänglighet med brukarens 

behov i centrum. 

 Beläggning - målet för 2021 är ett medel på 9,25 placerade/dygn. Ej uppfyllt 

 Tillgänglighet – tid från vårdbegäran till inskrivning ska överensstämma med 

uppdragsgivarnas behov. Uppfyllt 

 Kvalitet – Vården på beroendecentrum ska utgå från evidensbaserad praktik. Uppfyllt 

 Brukarinflytande – brukarna ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet. Uppfyllt 

Beläggning: Målet för 2021 är ett medel på 9,25 placerade/dygn. 

Verksamheten har haft en jämn beläggning i nivå med budget under stor del av året. Låg beläggning i 

augusti och i december gör att Beroendecentrum inte riktigt når upp till budgetmålet utan stannar på 

en medelbeläggning på 9,08 per helår. Pandemin har påverkat beläggningen. Under december hade 

verksamheten intagsstopp utifrån smittspridning både bland personal och inskrivna. 

Tillgänglighet: Tid från vårdbegäran till inskrivning ska överensstämma med uppdragsgivarnas behov. 

Kriterier för måluppfyllelse är plats på beroendecentrum ska efter matchning kunna erbjudas senast 

nästkommande vardag om vårdbegäran inkommer före kl. 12:00, om det inte finns en kö med redan 

inplanerade inskrivningar alternativt full beläggning.  

Verksamheten har arbetat mycket med att med att bokningen av inskrivningstider ska kunna ske så 

skyndsamt som möjligt. Detta klaras allt som oftast av. Dock finns det ibland skäl till varför detta ej är 

möjligt. Och det kan t.ex. vara när handläggare/klient inte har möjlighet att komma vid erbjuden tid. 

Det kan också vara så att vi har flera inskrivningar inbokade redan vilket gör att man inte klarar av att 

ta emot fler just den önskade dagen (även om det finns lediga platser). Vi har av matchningsskäl 

också skjutit på någon enstaka inskrivning för att möjliggöra så goda resultat möjligt med de klienter 

som skrivs in hos oss. I arbetet med att få en så hög tillgänglighet som möjligt är den höga 

servicegraden hos personalen en av framgångsfaktorerna. Snabba återkopplingar och 

remisskonferenser efter behov, inte vid vissa bestämda klockslag, gör att tillgängligheten blir god.  

Kvalitet: Vården på beroendecentrum ska utgå från evidensbaserad praktik. Kriterierna är att 

evidensbaserade metoder ska användas i samtliga placeringar där val av metod utgår från uppdraget 
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i kombination med brukarens situation och önskemål. Verksamheten ska ha tillräcklig kompetens för 

att tillgodose detta.  

Verksamheten har uppfyllt målet, men har emellanåt haft svårigheter att få till alla metoder och 

screeningsinstrument pga. att vi under året haft hög frånvaro bland medarbetarna. Vi har därför 

under året utbildat fler medarbetare (även vikarier) i de metoder vi använder på avdelningen. Bl.a. 

har två medarbetare fått utbildning i HAP, två medarbetare fått utbildning i ASI och två medarbetare 

har fått en utbildning i återfallsprevention.  

Brukarinflytande: Brukarna ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet. Kriterier för 

måluppfyllelse är att samtliga brukare ska vid inskrivning, mittmöte, utskrivning samt vid behov 

informeras om sina möjligheter till inflytande och delaktighet.  

Brukarna har alltid inflytande i sin behandling på BC. Brukarna är med på samtliga möten som gäller 

dem och har därmed stor möjlighet att vara delaktiga i sin planering. Dock har delaktigheten på 

gruppnivå varit svårare att få till under pandemin då vi haft svårt att ha möten i grupp. Våra 

morgonmöten tillsammans med brukarna ställdes in under en period men i takt med släppta 

restriktioner återupptogs dessa möten igen.  

Utvecklingsarbetet missbruk/beroende – förbundet ska verka för en ökad kvalité i missbruks- och 

beroendevården i länet.  

 Kurser och konferenser – förbundet ska anordna kurser och konferenser inom området 

missbruk/beroende. Uppnått 

 Utveckla nya verksamheter – förbundet ska verka för att fler integrerade verksamheter 

startas upp. Uppnått 

 Länsöverenskommelser och lokala överenskommelser – förbundet ska verka för en god 

följsamhet till de överenskommelser som finns i länet gällande missbruk/beroende. Uppnått 

 Brukarinflytande – förbundet ska verka för att kompetens från brukarorganisationer tas 

tillvara i utvecklingsarbetet. Uppnått 

Kurser och konferenser – förbundet ska anordna kurser och konferenser inom området 

missbruk/beroende.  

Med anledning av restriktionerna utifrån covid-19 har kurs- och konferensverksamheten varit 

begränsad under året.  Flertalet utbildningar skett digital, förutom utbildning i ASI (Addiction Severity 

Index) och HAP (Haschavvänjningsprogram).  Under perioden januari till december har utbildning 

skett i MET (Motivational enhancement therapy), KBT-spel, HAP, ASI, ÅP (Återfallsprevention), 

Personal från Beroendecentrum har deltagit i HAP, ASI och ÅP under året. 

På uppdrag av den centrala ledningsgruppen hölls en konferens i länet gällande Unga/unga vuxna 

med risk- och missbruk https://varmlandsvardforbund.se/category/konferenser/ Konferensen ägde 

rum i november och hade en bit över 200 deltagare med representation från hälso- och sjukvård, 

socialtjänst och elevhälsa. Medverkande i länskonferensen representerades av politisk inledning, 

omvärldsbevakning, vad är på gång i länet, goda exempel i länet, vad säger forskningen, specifika 

preparat unga, samsjuklighet. Föreläsare representeras av hälso- och sjukvård, Vårdförbundet, 

Karlstad kommun, Uppsala universitet samt Beroendecentrum Stockholm. 

https://varmlandsvardforbund.se/category/konferenser/
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Utveckla nya verksamheter – förbundet ska verka för att fler integrerade verksamheter startas upp. 

Förbundet har under 2021 arbetat med att starta upp ett HVB-hem för unga, Riddarnäset. 

Direktionen fattade beslut 2021-05-28 om att starta upp verksamheten. Samtliga 

medlemskommuner och Region Värmland hade dessförinnan godkänt den remiss förbundet tagit 

fram och ställt sig bakom förslaget. Enhetschef rekryterades under hösten 2021 och rekrytering av 

övrig personal påbörjades under året. Riddarnäset är beläget i Nykroppa, Filipstads kommun och 

målgruppen är unga 13-20 år. Förberedelser för att öppna upp Riddarnäset har pågått under 2021 

och de första ungdomarna planeras att skrivas in från mars månad 2022. 

Värmlands läns vårdförbund tog över processen med att driva igång Länsgemensam integrerad 

mottagning och lokala integrerade mottagning unga 13-25 år, fr.o.m. 1 nov 2021. Arbetet har fortlöpt 

med gemensamma möte med förbundschef och utvecklingsledare i VLV. Möte har skett med 

ansvarig chef och personal från Nexus Karlstad kommun, dialog med IFO-chef från Grums, Hammarö, 

Forshaga och Kil.  Inledande arbetsmöten med Region Värmland är planerade. Planen är att driva 

igång detta under senhösten 2022. Samtidigt har en process startat med lokala integrerade 

beroendemottagningar för vuxna, där Regionen driver processen. Processledaren och 

utvecklingsledaren Värmlands läns vårdförbund har ett samarbete i detta. 

Länsöverenskommelser och lokala överenskommelser – förbundet ska verka för en god följsamhet 

till de överenskommelser som finns i länet gällande missbruk/beroende.  

Länsöverenskommelser och lokala överenskommelser reviderades under 2020. Från och med 2021 

har Region Värmland ordförande- och sekreteraransvaret i Centrala ledningsgruppen, här har fyra 

möten skett digitalt under perioden jan-juni. De fem lokala ledningsgrupperna som representeras av 

hälso- och sjukvård (psykiatri, VC), socialtjänst och skola (elevhälsa) har genomfört sammankomster 

digitalt under året utvecklingsledare i förbundet deltar i dessa möten. Totalt berör de lokala 

ledningsgrupperna 80 st. av första linjens chefer, utvecklingsledare och verksamhetsutvecklare i 

länet. De lokala ledningsgrupperna har huvudfokus på de lokala överenskommelserna.  Synpunkter 

från de lokala ledningsgrupperna har delgivits den centrala ledningsgruppen, vilket bl. a. medfört att 

en tydligare dagordning tagits fram. 

Brukarinflytande – förbundet ska verka för att kompetens från brukarorganisationer tas tillvara i 

utvecklingsarbetet.  

Brukarenkäter som berör inneliggande patienter på BC sammanställs per halvår i form av 

stapeldiagram. Vad det gäller Brukarrådet så har deras besök stoppats på BC och i övriga 

psykiatrihuset, detta sedan mars 2020. Kontakt har under tiden skett med representanter från 

Brukarrådet. En representant från brukarrådet deltar fr.o.m. hösten 2021 i styrgruppen för BC samt 

styrgrupp för TNE. Ett omtag och värvning av nya representanter i Brukarrådet ska genomföras 

utifrån att de tappat representanter under pågående pandemi.  

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 
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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). Om ett 

överskott uppstår som överstiger 350 tkr, lyfts frågan till Direktionen.   Uppnått 

 Förbundets resultat per delår är ett överskott om 301 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 2021 är ett överskott med 301 tkr. Förbundet har under året haft 

ökade pensionskostnader till följd av att fler anställda har uppnått förmånspension. Projekt HVB för 

unga har finansierats med externa medel vilket gett ett sammanlagt överskott om 718 tkr i 

driftsredovisningen vilket hjälpt till att balansera de ökade pensionskostnaderna. Akut- och 

utredningshemmet Flöjten har under året investerat i en utbyggnad av staket ur ett 

säkerhetsperspektiv.  

Balanskravsresultat 

Enligt balanskravsutredningen har förbundet inget att återställa. 

 

BALANSKRAVSUTREDNING Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2021 2020 2019

Årets resultat 301 666 2 074
-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 301 666 -1 500
-reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat 301 666 -1 500

(IB) Ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 0 -499
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen 301 666 -1 500
+Synnerliga skäl att inte återställa under längre tid 1 999
(UB) Ackumulerade negativa resultat att återställa 0 0 0
(UB) Synnerliga skäl som ska återställas över längre tid
(UB) Ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 0 0
Varav från 2017   (återställs senast 2020) 0

Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet 

reduceras med de realisationsvinster som uppstått under året
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Väsentliga personalförhållanden 

Sjukfrånvaro i procent  

2021 2020 2019 
8,8 % 8,9 % 7,5 % 

Periodvis har hög sjukfrånvaro i verksamheterna både bland tillsvidareanställda och timvikarier gjort 

att bemanning har varit särskilt utmanade.  

Kompetensutveckling 

Utifrån pandemin har utbildningstillfällen varit begränsade under 2021. Fokus har legat på 

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

Förväntad utveckling 
Efterfrågan på platser på Flöjten är fortsatt hög. Verksamheten har under året utvecklat arbetssätt 

som klara en högre beläggning än tidigare. Här ser vi dock att behovet av platser för ensamma barn 

är svårt att tillgodose. Om medlemskommunerna så önskar avser förbundet att utreda frågan om att 

öppna upp ytterligare en verksamhet som riktar sig till ensamma barn.  

På Beroendecentrum har 2021 inneburit fortsatt arbete med att utveckla tillgängligheten. Region 

Värmland har erbjudits 2 platser vilket bör öka beläggningen. Detta är en åtgärd på prov under 6 

månader. Behovet har påtalats från både slutenvårdspsykiatrin och från psykiatrisk öppenvård.  

Öppnandet av det nya HVB-hemmet Riddarnäset kommer att vara en stor utmaning under 2022. 

Förarbetet är viktigt så att vi från start kan erbjuda en insats med god kvalité. Första året är 

beläggningsmålet lägre än år två och tre, därmed kommer kostnaden för medlemskommunerna vara 

dyrare per plats under första året.  

Inom ramen för medlemskommunernas önskemål finns fler utvecklingsmöjligheter där förbundet 

finns med som en part. En utredning om HVB för vuxna med samsjuklighet är framtagen i ett första 

skede och har varit ute på en remissrunda. Det förefaller dessutom finnas behov av fler platser för 

ensamma barn i länet. Förbundet är också involverade i frågan kring länsgemensamma 

öppenvårdsresurser för både unga och vuxna. Kommunikationen med medlemskommunerna är 

viktig både när det gäller befintliga verksamheter och hur vi ska förhålla oss till nya behov. 

Samsjuklighetsutredningen kommer att vara klar senast januari 2023 där regeringens särskilde 

utredare kommer lägga fram utredningens förslag. Värmland har varit högts delaktiga i framtagandet 

och de utvecklingsförslag som redan finns i länet ligger väl i linje med vad utredningen kommer 

presentera. 
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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 2021, 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 8,12 mnkr per 2021-12-31.  

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 

 

Kansli redovisar ett betydande överskott för 2021. Överskottet beror på nedlagd tid i projekt som har 

finansierats med externa medel.  

Flöjtens resultat är ett underskott om 505 tkr. Verksamheten har påverkats av pandemin samt vissa 

perioder av låg efterfrågan. 

Iordningställande av verksamheten Riddarnäset har finansierats med externa medel under 2021. 

Beroendecentrum redovisar ett överskott. Det har varit hög beläggning under delar av året samt att 

två platser har nyttjats av Region Värmland enligt överenskommelse under en prövoperiod. 

Utvecklingsarbete redovisar ett bättre resultat än budget. Det förbättrade resultatet beror på 

nedlagd tid i projekt vilket finansierats med externa medel. 

Investeringsredovisning 
Fastigheten Lövnäs 1:70 har försetts med ett heltäckande staket runt tomten. 

 

  

Driftredovisning (tkr) Budget 2021 Redovisat 20201

Enhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 

Kansli -1 747 1 847 100 -1 338 1 867 529

Flöjten -11 677 12 273 596 -12 590 12 085 -505

Riddarnäset 0 -2 968 2 968 0

Beroendecentrum -9 296 9 921 696 -8 696 9 678 982

Utvecklingsarbete -972 439 -533 -919 630 -289

Totalt -23 692 24 480 859 -26 511 27 229 718

Investeringsredovisning (tkr) Redovisat 2021 Bokslut 2020

Kostnad Intäkt Netto Netto

Fastighet Lövnäs 1:70 -80 0 -80 -164

Inventarier 0 0 0 0

Totalt -80 0 -80 -164
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Resultaträkning 

 

Balansräkning 

 

  

Budget Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr Not 2021 2021 2020 2019

Rörelsens intäkter 1 24 480 27 229 24 008 22 547

Jämförelsestörande intäkt 2 0 159 302 129

Rörelsens kostnader 3 -23 601 -26 546 -23 106 -20 422

Rörelseresultat före avskrivningar och

finansiella poster 879 841 1 204 2 255

Avskrivningar 4 -516 -492 -487 -172

Finansiella poster 5 -39 -48 -51 -8

ÅRETS RESULTAT 324 301 666 2 074

Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2021 2020 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 6

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter 8 327 8 703 8 990

Inventarier 97 133 170

Summa anläggningstillgångar 8 423 8 836 9 160

Omsättningstillgångar

Korta fordringar 7 5 563 5 385 7 738

Kassa och bank 19 051 14 365 14 399

Summa omsättningstillgångar 24 614 19 750 22 137

SUMMA TILLGÅNGAR 33 038 28 586 31 297

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 7 017 6 351 4 277

Årets resultat 301 666 2 074

Summa eget kapital 7 318 7 017 6 351

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 8 8 236 8 501 8 951

Summa avsättningar 8 236 8 501 8 951

Skulder

Långfristiga skulder 9 4 417 4 750 4 917

Kortfristiga skulder 10 13 067 8 318 11 078

Summa skulder 17 483 13 068 15 994

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

 OCH SKULDER 33 038 28 586 31 297
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Kassaflödesanalys 

 

  

Not Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2021 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 301 666 2 074
Av- och nedskrivningar 4 492 487 172
Förändrad avsättning 8 -265 -451 -564
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 528 703 1 683
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar 7 -178 2 353 -4 288
Ökning (-) /minskning (+) förråd och varulager
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder 10 4 749 -2 760 3 653
Medel från den löpande verksamheten 5 098 296 1 048

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 6
Investering i materiella anläggningstillgångar -80 -164 -9 318
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 174
Medel från investeringsverksamheten -80 -164 -9 144

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 9
Nyupptagna lån 5 000
Amortering av skuld -167 -167 -83
Medel från finansieringsverksamheten -167 -167 4 917

ÅRETS KASSAFLÖDE 4 852 -34 -3 179
Likvida medel vid årets början 14 365 14 399 17 579
Likvida medel vid årets slut 19 051 14 365 14 399
Förändring likvida medel 4 686 -34 -3 179
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Noter 

 

Budget Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr Not 2021 2021 2020 2019

Rörelsens intäkter 1
Kommunal- och landstingsbidrag 1 450 1 450 2 800 1 200
Region Värmland återbet Beroendecentrum 395
Vårddagavgifter 22 064 21 633 18 971 16 341
Övriga intäkter 966 4 145 2 236 1 038
Realisationsvinst försäljning Ladan 2 3 574
Summa intäkter 24 480 27 229 24 008 22 547

Jämförelsestörande intäkt 2
Ersättning höga sjuklönekostnader 0 159 302 129
Summa intäkt 0 159 302 129

Rörelsens kostnader 3
Direktion, arbetsutskott, kansli 1 747 1 338 1 614 1 616
- varav räkenskapsrevision 57 57 57 55
Flöjten 11 677 12 098 12 064 9 521
Riddarnäset 2 968
Beroendecentrum 9 296 8 696 8 741 8 267
Utvecklingsarbete 972 919 1 473 1 255
Personalförsäkringsavgifter -1 039 -1 279 -1 813 -917
Pensioner 1 464 1 807 1 026 680
Summa kostnader 24 117 26 546 23 106 20 422

Avskrivningar 4
Årets avskrivningar: 516 492 487 172
- varav Fastighet Ladan 2 14
- varav Fastighet Hammarö Lövnäs 1:70 480 456 450 146
- varav inventarier Flöjten 36 36 37 12
Summa avskrivningar 516 492 487 172

Finansiella poster 5
Intäktsränta 40 30 30 35
Kostnadsränta -79 -78 -81 -43
Summa finansiella poster 40 -48 -51 -8

Anläggningstillgångar 6

Fastighet
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 9 300 9 136 2 856
Årets inköp 80 164 9 136
Årets försäljning -2 856
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 9 379 9 300 9 136

Ingående ackumulerat avskrivning -597 -146 -2 668
Årets försäljning 2 682
Året avskrivningar -456 -450 -160
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 052 -597 -146

Utgående bokfört värde 8 327 8 703 8 990
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Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr Not 2021 2020 2019

Inventarier
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 182 182 467
Årets inköp 182
Årets utrangeringar -467
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 182 182 182

Ingående ackumulerat avskrivning -49 -12 -467
Årets utrangeringar 467
Året avskrivningar -36 -37 -12
Utgående ackumulerade avskrivningar -86 -49 -12

Utgående bokfört värde 97 133 170

Korta fordringar 7
Kundfordringar 3 105 3 514 6 240
Skattekonto 1 093 1 206 915
Momsfordran 0 0
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 1 344 646 568
Övriga fordringar 20 20 15
Summa korta fordringar 5 563 5 385 7 738

Avsättningar för pensioner 8
Ansvarsförbindelse (inkl. löneskatt) 8 121 8 348 8 764
Avsättningar (inkl. löneskatt) 115 152 187
Totala pensionsförpliktelser 8 236 8 501 8 951

Specifikation

Ingående avsättning och ansvarsförbindelse för 

pensioner (inkl. löneskatt) 8 501 8 951 9 515
Minskad pensionsskuld -265 -451 -564
Utgående avsättning till pensioner 8 236 8 501 8 951

Långfristiga skulder 9
Ingående skuld 4 583 4 917
Nyupptagna lån 5 000
Amortering -167 -167 -83
varav kortfristig del -167 -167
Utgående långfristig skuld 4 417 4 583 4 917

Korta skulder 10
Kortfristig del långfristig skuld 167 167
Leverantörsskulder 7 739 811 1 615
Skickade betalningsuppdrag 199 38 1
Justerade nettolöner 0
Semesterlöneskuld 957 938 801
Upplupen pensionskostnad index del 529 580 457
Periodisering projekt 3 126 5 608 8 061
Övriga periodiseringar 350 343 144

Summa korta skulder 13 067 8 318 11 078

Projektredovisning

Projektmedel intäkt 6 114 6 108 7 765
Projektmedel kostnad -2 988 -500 -296
Projektmedel periodisering 3 126 5 608 8 061
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Revisionsberättelse 
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§ 59 Dnr 2022-000145 

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 

Kommunstyrelsens beslut 
att  föreslå Kommunfullmäktige delegera ansvaret för kommunens nya 
tillsynsområde, lag om tobaksfria nikotinprodukter, till miljö- och 
byggnadsnämnden. Ansvaret gäller från och med 2022-10-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 21 juni 2022 fattade riksdagen beslut om en ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter för att begränsa all användning av nikotin och stärka 
skyddet av barn och unga. Barn och unga är särskilt känsliga för nikotinets 
belönande och beroendeframkallande egenskaper och behöver därför ett 
särskilt skydd. Lagen innebär bland annat att den som säljer tobaksfria 
nikotinprodukter måste anmäla försäljningen till kommunen och att 
produkterna inte får säljas till någon som inte fyllt 18 år. 
Kommunen kommer enligt 17, 24 och 25 §§ i den nya lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter att ha ansvar för handläggning av anmälan och tillsyn av 
försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2022-08-15 § 37 att föreslå 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att delegera ansvaret för 
kommunens nya tillsynsområde, lag om tobaksfria nikotinprodukter, till 
miljö- och byggnadsnämnden. Ansvaret gäller från och med 2022-08-01 
 
 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-08-15 §37 
Tjänsteskrivelse från Enhetschef och Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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 Kommunerna i Värmlands län 
Kommunfullmäktige tillhanda 
 
För kännedom till nämnd med  
ansvar för tobakstillsyn 
 
 

   

   

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 1 augusti 

Länsstyrelsen informerar härmed om ny lagstiftning som förväntas beslutas 
av Sveriges riksdag den 21 juni. Vi uppmanar därför kommunen att följa ny-
hetsrapporteringen. Om riksdagen inte beslutar att införa den nya lagen kan 
kommunen bortse från innehållet i detta brev. Om riksdagen beslutar att in-
föra den nya lagen behöver kommunen vidta ett antal åtgärder vilka gås ige-
nom nedan. Observera att det kan finnas fler åtgärder som behöver vidtas. 
Kommunen bör redan nu ta del av informationen nedan så att nödvändiga 
åtgärder hinner förberedas i tid till lagens förväntade ikraftträdande.  

Den 1 augusti 2022 förväntas lag (xxxx:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter 
att träda i kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste 
anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel 
vitt snus. Produkterna kommer bara få säljas till den som fyllt 18 år, den 
som säljer produkterna ska förvissa sig om mottagarens ålder och inne på 
varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart med-
delande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria 
nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. Det kommer även finnas 
bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara 
märkta med hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen för-
väntas även förordning (xxxx:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter införas.  
Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot be-
roendeframkallande produkter.  

Kommunen blir tillsynsmyndighet  
Kommunen och Polismyndigheten kommer att vara ansvariga för tillsynen 
på försäljningsställena. Länsstyrelsen får det regionala tillsynsansvaret och 
ska även biträda kommunerna med information och råd samt främja samar-
bete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och 
andra.  
 
Viktigt att tänka på är att kommunen måste vidta vissa åtgärder med anled-
ning av den nya lagen:  
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• Kommunen behöver fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara 

för att ta emot anmälningar från försäljningsställen och bedriva till-
syn över dessa.  

• De handläggare som ska arbeta med tillsyn av tobaksfria nikotinpro-
dukter kan behöva delegation för detta.  

• Det måste finnas anmälningsblanketter för de säljare som vill sälja 
tobaksfria nikotinprodukter. Skicka ut blanketten till de försäljnings-
ställen ni redan vet säljer sådana produkter idag.  

• Tillsynsprotokoll behöver tas fram alternativt införlivas i andra be-
fintliga tillsynsprotokoll.  

• Avgiftstaxor behöver ändras till att även omfatta tobaksfria nikotin-
produkter. 

• Kommunens hemsida behöver uppdateras med information om den 
nya lagen, anmälningsblanketter, egenkontroll m.m.  

• Skicka ut information om den nya lagen till försäljningsställen.  

Länsstyrelsen arbetar med att ta fram ett informationsblad om lagen som 
kommunen har möjlighet att vidaredistribuera till försäljare i er kommun. 
Länsstyrelsen räknar med att distribuera informationsbladet till kommunen 
den 21 juni när riksdagen har fattat beslut. Det finns redan nu dekaler om 
18-årsgräns som kommunen kan beställa från Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen behöver era kontaktuppgifter  
För vårt framtida arbete och dialog med kommunen behöver vi veta vilken 
nämnd som kommer att ha ansvaret för tillsyn enligt lag om tobaksfria niko-
tinprodukter. När beslut om ansvarig nämnd har fattats önskar Länsstyrelsen 
att kommunen meddelar oss e-postadress till nämnden genom att mejla till 
Länsstyrelsen. 
 
Har kommunen några frågor eller funderingar kring lag om tobaksfria niko-
tinprodukter samt vid dekalbeställning är ni välkomna att kontakta Länssty-
relsen Värmland på matias.kivisto@lansstyrelsen.se / 010 224 73 34.  
  
 
Matias Kivistö 
Tillsynshandläggare – alkohol & tobak 

mailto:matias.kivisto@lansstyrelsen.se
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§ 37 Dnr MOB 2022-000025 

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att delegera ansvaret för kommunens nya tillsynsområde, lag om tobaksfria 
nikotinprodukter, till miljö- och byggnadsnämnden. Ansvaret gäller från och 
med 2022-08-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 21 juni 2022 fattade riksdagen beslut om en ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter för att begränsa all användning av nikotin och stärka 
skyddet av barn och unga. Barn och unga är särskilt känsliga för nikotinets 
belönande och beroendeframkallande egenskaper och behöver därför ett 
särskilt skydd. Lagen innebär bland annat att den som säljer tobaksfria 
nikotinprodukter måste anmäla försäljningen till kommunen och att 
produkterna inte får säljas till någon som inte fyllt 18 år. 
 
Kommunen kommer enligt 17, 24 och 25 §§ i den nya lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter att ha ansvar för handläggning av anmälan och tillsyn av 
försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för handläggning och tillsyn av 
livsmedel, miljö- och hälsoskydd och bygglov och även handläggning, 
tillstånd och tillsyn av försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare samt receptfria läkemedel. Det är positivt för 
kunden/sökanden/företagen att samla flera områden med 
myndighetsutövning under en och samma förvaltning. På så sätt kan 
inspektörer samarbeta inom olika tillsynsområden och även minska 
sårbarheten för kommunen. Dessutom finns det möjlighet för samtillsyn då 
de flesta försäljningsställen av tobaksfria nikotinprodukter även säljer 
livsmedel, tobak och folköl, vilket redan ingår i nämndens tillsynsansvar. 
  



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

2(2) 

 
 

 

Sammanträdesdatum 
2022-08-15  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Miljö- och stadsarkitektkontorets förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att delegera ansvaret för kommunens nya tillsynsområde, lag om tobaksfria 
nikotinprodukter, till miljö- och byggnadsnämnden. Ansvaret gäller från och 
med 2022-08-01. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-05 
Lag om tobaksfria nikotinprodukter av den 21 juni 2022 (SFS 2022:1257) 

Föredragande 
Enhetschef Henric Forsberg föredrar ärendet och besvarar frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens beslutsförslag under proposition och finner 
det antaget. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 60 Dnr 2022-000193 

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå Kommunfullmäktige fastställa förslag till reviderat reglemente för 
miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har fått ett nytt ansvarsområde i enlighet med lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter. Ansvaret för att fullgöra uppgifterna inordnas 
under miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde. Med anledning av 
detta har förvaltningen sett över nämndens reglemente och föreslår att 
reglementet revideras för att omfatta det nya verksamhetsområdet. I samband 
med översynen har även språk och lagrumshänvisningar granskats.     
 
Miljö- och byggnadsnämnden 2022-08-15 § 38 beslutade att fastställa 
förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-08-15 §38 
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§ 38 Dnr MOB 2022-000026 

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa förslag till reviderat reglemente för miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har fått ett nytt ansvarsområde i enlighet med lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter. Ansvaret för att fullgöra uppgifterna föreslås 
inordnas under miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde. Med 
anledning av detta har förvaltningen sett över nämndens reglemente och 
föreslår att reglementet revideras för att omfatta det nya 
verksamhetsområdet. I samband med översynen har även språk och 
lagrumshänvisningar granskats.     

Miljö- och stadsarkitektkontorets förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa förslag till reviderat reglemente för miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-05 
Förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 

Föredragande 
Enhetschef Henric Forsberg föredrar ärendet och besvarar frågor 
tillsammans med sekreterare Nicole Lindberg. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens beslutsförslag under proposition och finner 
det antaget. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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REGLEMENTE FÖR FILIPSTADS KOMMUNS 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

VERKSAMHETSOMRÅDE 

1 §  

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och inom miljö 
och hälsoskyddsområdet samt har ansvar för att ta erforderliga initiativ jämlikt 
naturvårdslagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av 
den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet eller miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter i enlighet med 
strålskyddslagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. 

För de fall kommunstyrelsen med hänsyn till kommunallagen 3 kap 5§ 6 kap 7 § inte får 
handha vissa frågor som beredskapsnämnd eller civilförsvarsnämnd handhas dessa frågor av 
miljö- och byggnadsnämnden.  

Anmärkning  

Med 1 § andra stycket avses dels bestämmande av rättigheter och skyldigheter där 
kommunstyrelsen företräder kommunen som part och dels i lag eller annan författning 
föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som kommunstyrelsen själv bedriver.  

 
2 §  

Nämnden ska inom verksamhetsområdet vara 

• anställningsmyndighet 
• ansvarig för arbetsmiljöfrågor 
• ansvarig för informationsverksamheten 
• ansvarig för initiativ med syfte att skydda och bevara kulturhistoriskt och/eller konstnärligt 
märkliga byggnader och/eller miljöer 
• ansvarig för arbetet med att effektivisera verksamheten 
• ansvarig för arbetet med att reformera och förenkla regelbeståndet 
• ansvarig för att rättssäkerheten tillgodoses vid myndighetsutövning 
• ansvarig för förvaltningen av sin lösa egendom 
• ansvarig för utvecklingen av informationssystem och kommunikation 
• arkivansvarig 
• bemyndigad att själv eller genom ombud föra nämndens talan 
• registeransvarig enligt datalagen för personregister personuppgiftsansvarig enligt 
dataskyddsförordningen 
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DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE  
3 §  

Nämnden ska anta detaljplaner och områdesbestämmelser som inte är av principiell 
beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. Vid tillämpning av enkelt planförfarande ska 
nämnden besluta om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och 
områdesbestämmelser.  

Nämnden är ansvarig för kommunens samlade kartverk. 

Nämnden har rätt att göra framställning till länsstyrelsen om upphävande av strandskydd 
inom område som avses ingå i detaljplan eller områdesbestämmelser samt ska besluta om 
vissa besked, besiktningar och vitesförelägganden enligt civilförsvarslagen.  

Nämnden ska bereda och besluta i namnfrågor avseende kvarter och gator inom planlagda 
områden och belägenhetsadresser utanför planlagda områden. Nämnden ska därvid svara för 
kommunens kontakter med berörda myndigheter.  

Nämnden handhar och ansvarar för kommunens register- och myndighetsfunktioner avseende 
skyddsrum. 

 
ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 

4 §  

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelserna i detta reglemente.  

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret  

Beslut om rapporteringens omfattning och formerna för denna fattas av fullmäktige vid 
budgetfastställelsen. 

NÄMNDENS ARBETSFORMER 

Sammansättning  
5 §  

Nämnden består av så många ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.  

Ersättares tjänstgöring  
6 §  

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig i tid till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Beträffande ersättares 
tjänstgöring gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i kommunallagen 5 kap 12-15 §§ 5 kap 
17 - 21 §§ om ersättares tjänstgöring i fullmäktige.  

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 
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Ersättares yttranderätt  
7 §  

Ersättare har rätt att delta i överläggningarna även då vederbörande inte tjänstgör.  

Inkallande av ersättare  
8§   

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens 
expedition som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan kallats in. 

Ersättare för ordföranden  
9 §  

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.  

Om ordföranden 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. 

SAMMANTRÄDENA 

Tidpunkt  
10 §  

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

Kallelse  
11 §  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex dagar före sammanträdesdagen.  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten göra detta. 

Ordföranden  
12 §  

Det åligger nämndens ordförande att 

• närmast under nämnden ha uppsikt över hela dess förvaltning 
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens ansvarsområde och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i dess verksamhet och ta initiativ i dessa frågor 
• främja samverkan med kommunens styrelse och övriga nämnder; samt 
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• representera nämnden vid uppvaktningen hos myndigheter, konferenser och sammanträden 
om inte nämnden bestämt annat i särskilt fall. 
 
Nämndens ordförande får besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 
inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  

Justering av protokoll  
13 §  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.  

Reservation  
14 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska göras före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. 

Anställdas närvarorätt  
15 §  

Vid sammanträde får tjänstgörande förvaltningschef vara närvarande med rätt att delta i 
överläggningarna inom vederbörandes verksamhetsområde. Motsvarande gäller nämndens 
sekreterare.  

Efter samråd med tjänstgörande ordföranden äger tjänsteman som nämnts i första stycket, rätt 
att kalla in de ytterligare befattningshavare som erfordras för upplysningar.  

Delgivning  
16 §  

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef, nämndens sekreterare eller 
annan anställd som nämnden bestämmer.  

Undertecknande av handlingar  
17 §  

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 
tjänstgörande ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingarna.  

IKRAFTTRÄDANDE  

Reglemente antogs av kommunfullmäktige 26 februari 1998 § 14 och trädde i kraft 1 januari 
1999. Revidering av reglementet fastställdes av kommunfullmäktige XX XX 2022 § X. 
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§ 62 Dnr 2022-000175 

Avgift till Värmlands läns kalkningsförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   godta avgiften, 398 547 kr, enligt förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen för Värmlands läns Kalkningsförbund meddelar i 
skrivelse 8 juni 2022 att enligt förbundsordningen ska Värmlands läns 
Kalkningsförbund fastställa sin budget för följande år senast under maj 
månad. 
Varje medlemskommun ska lämna bidrag till förbundet motsvarande den del 
av kostnaderna för kalkningsprojekten inom den egna kommunen, som inte 
täcks av statsbidrag i enlighet med vad som framgår av kalkningsplanen för 
länet.  
Enligt kalkningsplanen för år 2023 beräknas totalt 2 572 ton spridas inom 
Filipstads kommun och beräknad total kostnad är 2 741 076 kr Kommunens 
andel för år 2023 blir 398 547kr. 
Kalkningsförbundets direktion har, vid direktionssammanträde 6 april 2022 
beslutat föreslå kommunfullmäktige i Filipstads kommun att anta ovan 
angivna avgift för 2023. 
 
Kommundirektör Hannes Fellsman presenterar ärendet och besvarar frågor i 
anslutning härtill.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Värmlands Läns Kalkningsförbund daterad 2022-06-08 
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Filipstads Kommun
Kommunfullmiktige

Box 303

682 27 FILIPSTAD

Avgift till Värmlands läns Kalkningsförbund 2023

Enligt förbundsordningen skall Värmlands läns Kalkningsförbundfastställa sin budget

för följande år senast under maj månad.

Varje medlemskommunskall lämna bidragtill förbundet motsvarande den del av

kostnaderna för kalkningsprojekten inom den egna kommunen, som inte täcks av

statsbidrag i enlighet med vad som framgår av kalkningsplanenför länet.

Avgiften för år 2023 är beräknade utifrån den kalkplanering som görs av Länsstyrelsen

Värmland tillsammans med Värmlands Läns Kalkningsförbund, där Filipstad
kommun såsom huvudman, är medlem.

Priserna som kostnaden för kalkningen är beräknadefrån är preliminära eftersom
tilldelning från HaV inkommer sammaår som spridningsåret.

Enligt kalkningsplanen för år 2023 beräknas totalt 2 572 ton spridas inom Filipstad
kommun.

Beräknad total kostnad är 2 741 076 kr varav kommunenbetalar en procentuell andel.

Kommunens andel år 2023 blir 398 547 kr.

Egenavgiften kommeratt skickas ut för betalning i mitten av februari 2023 och skall
vara betald senast 15 mars 2023.

Direktionskostnaderna ingår inte i statsbidragsberäkningarna. Det innebär att dessa

kostnader fördelas på medlemskommunernai efterhand i december 2023.

Kalkningsförbundets direktion har, vid direktionssammanträde 26 april 2022, beslutat

föreslå kommunfullmäktige i Filipstad kommun att anta ovan angivna avgift för 2023

På uppdrag av förbundets direktion

Med vänlig hälsning

Daniel Nilsson

Förvaltningschef

de
 

Postadress: Värmlands läns Kalkningsförbund Adress: c/o Eda kommun, Box 66, 673 22 Charlottenberg
Telefon: 0703-186003 E-post: info@ kalkningsforbundet.se
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Anmälningsärenden KF september 2022 

Förslag till beslut 
Att lägga anmälningsärendet till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
1. Protokoll efter tillsyn av östra Värmlands Överförmyndarnämnd dnr 

2022/172 

 

 

Catrin Marsell 
Kanslichef 



Från: Alm Anna-Karin <anna-karin.alm@lansstyrelsen.se> 

Skickat: den 10 juni 2022 12:24 

Till: ofn@kristinehamn.se 

Kopia: justiteombudsmannen@jo.se; Degerfors kommun; Kommun; Karlskoga  

Karlskoga; kommunen@kristinehamn.se; storfors.kommun@storfors.se 

Ämne: Inspektionsprotokoll efter tillsyn hos Östra Värmlands överförmyndarnämnd 

Bifogade filer: Inspektionsprotokoll efter tillsyn hos Östra Värmlands 

överförmyndarnämnd.pdf 

 
Uppföljningsflagga: Följ upp 

Flagga: Slutfört 

 

Hej, 

 

Som bifogat dokument finns länsstyrelsens inspektionsprotokoll efter 2022 års tillsyn hos Östra 

Värmlands överförmyndarnämnd. Tanken är att även kommunfullmäktige i respektive 

samarbetskommun ska få ta del av protokollet varför en kopia skickas till varje samarbetskommun. 

 
Med vänlig hälsning 
  
Anna-Karin Alm 
Jurist, Rättsenheten 
Länsstyrelsen i Dalarnas län/County Administrative Board of Dalarna, Sweden 
 
Telefon: 010-225 03 83 
Växel:    010-225 00 00 
anna-karin.alm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/dalarna 
  
För information om hur Länsstyrelsen i Dalarnas län behandlar personuppgifter, se  
Så hanterar vi dina personuppgifter | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se) 
 

mailto:fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-oss/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
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Postadress:791 84 Falun Telefon: 010-225 00 00 E-post: dalarna@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/dalarna

Protokoll efter tillsyn av Östra Värmlands 
överförmyndarnämnd i Kristinehamns kommun 2022-05-23

Närvarande
Från överförmyndarenheten deltar enhetschef Magnus Warnicke, 
nämndordförande Ellen Skaare Håkansson, överförmyndarhandläggare 
Carina Brodin samt överförmyndarhandläggare Anna-Maria Sandberg. 
Från länsstyrelsen deltar juristerna Helle Bryn-Jensen och Anna-Karin 
Alm.

1. Föregående inspektionsprotokoll
Under tillsynsåret 2021 undantogs Östra Värmlands 
överförmyndarnämnd från tillsyn eftersom tillsynerna föregående år inte 
har lett till någon kritik eller andra påpekanden från länsstyrelsen. 
Tillsynen 2020 genomfördes som en skrivbordstillsyn där länsstyrelsen 
granskade kopior av 18 slumpvis utvalda akter. Samtliga akter 
granskades utan anmärkning. 

2. Överförmyndarens verksamhet

2.1 Allmänt om verksamheten
Östra Värmlands överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd för 
kommunerna Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och 
Storfors. Överförmyndarkansliet är placerat i Kristinehamn. 

Överförmyndarenheten består av 8 årsarbetskrafter fördelat på 1 
enhetschef, 6 överförmyndarhandläggare och 1 administratör. 
Pandemin har enligt överförmyndaren fört med sig en extrem 
arbetssituation med mycket frånvaro bland personalen. Det har varit 
svårt att få tag på vikarier och extra personal. Antalet tjänster har dock 
utökats med en administratör sedan förra inspektionen. Utöver 
administrativa uppgifter ska administratören också granska årsräkningar. 
Två personer har också tagits in tillfälligt för att täcka upp för frånvaron 
och för att vara behjälpliga med granskningen av årsräkningar. Om 
resurserna är tillräckliga med normal bemanning på åtta årsarbetskrafter 
ska utvärderas det kommande året. 

Det har inte skett någon uppdatering av rutiner sedan förra inspektionen. 
Däremot har delegationsordningen uppdaterats 2022-06-01. 
Länsstyrelsen har tagit del av den nya delegationsordningen och har inga 
synpunkter att framföra. I övrigt planerar enheten ett byte till 
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handläggningssystem Wärna Go och när det har genomförts ska akterna 
börja digitaliseras.  

Enhetschefen har också informerat länsstyrelsen om att samarbetet 
mellan nämnd och förvaltning fungerar bra. Enheten har vid ett tiotal 
tillfällen bjudit in nämnden och utbildat dem om verksamheten, vilket 
har varit uppskattat. 

2.2 Verksamheten i siffror
De fem samarbetskommunerna har sammanlagt drygt 78 000 invånare. 
Enligt lämnad statistik för 2022 hanterade nämnden 1158 
ställföreträdarskap och hade 884 ställföreträdare. Av 
ställföreträdarskapen är 107 förvaltarskap. Av ställföreträdarskapen 
utgör andelen förvaltarskap 9,2 % vilket är längre än riksgenomsnittet på 
10,6 %. Av beslutade arvoden står nämnden för 41 % av kostnaderna 
vilket är något lägre än riksgenomsnittet på 43 %. Överförmyndarens 
totalkostnad per ställföreträdarskap uppgår till 8001 kronor vilket även 
det är längre än riksgenomsnittet på 8597 kronor. 

2.3 Granskning av årsräkningar
Enligt lämnad statistik för 2022 granskades 1058 årsräkningar förra året 
varav 83 % kom in i rätt tid. Totalt skickades 73 påminnelser ut. Det 
lämnades sex vitesförelägganden till nämnden och ett till tingsrätten. 
Granskningen av årsräkningarna har föranlett anmärkningar enligt 16 
kap. 5 § föräldrabalken (1949:381) i åtta tillfällen. Anmärkningarna 
berodde på att uppgifter i årsräkningar inte har kunnat styrkas och att 
verifikationer som överförmyndaren har begärt inte har kommit in. 
Granskningen av 2020 års årsräkningar var färdig i december 2021. 
Enheten ligger bra till med årets granskning av årsräkningar. Hittills har 
89 % av de inkomna årsräkningarna granskats färdigt. Det är en klar 
förbättring jämfört med tidigare år vilket har varit möjligt tack vare den 
tillfälliga förstärkningen av personal.

2.4 Rekrytering av ställföreträdare och kontroll av lämplighet
Rekryteringen av ställföreträdare till nya ärenden har inte påverkats i 
någon högre grad av pandemin. I perioder har det varit svårare med 
rekryteringen, speciellt avseende den äldre delen av befolkningen, men 
över lag har det inte varit ett problem att rekrytera ställföreträdare.

Nya ställföreträdares lämplighet prövas genom en kontroll mot 
belastningsregistret och mot Kronofogdens och socialtjänstens register. 
Överförmyndaren kontrollerar också att den nya ställföreträdaren inte 
har god man eller förvaltare själv. Nya ställföreträdare måste även 
genomgå en webbutbildning med godkänt resultat. För befintliga 
ställföreträdare erbjuds fortbildning i form av föreläsningar. Kontroll av 
ställföreträdare sker alltid vid nya uppdrag om det inte skett under de 
senaste sex månaderna och kontroll av befintliga ställföreträdare sker 
minst vart tredje år. Överförmyndaren avser att ändra rutinen och ha 
tätare kontroller framöver och önskar att ta del av länsstyrelsens 
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synpunkter. Länsstyrelsen har svårt att råda överförmyndaren om hur tätt 
ställföreträdarna bör kontrolleras.  

2.5 Omprövning av förvaltarskap
Den årliga omprövningen av förvaltarskap genomförs under hösten. Ett 
formulär skickas ut till förvaltaren där denne ombeds beskriva ärendet, 
svara på om det finns ett fortsatt behov och motivera sitt 
ställningstagande. Om det inkommer uppgifter som indikerar att behovet 
av förvaltare kan ha förändrats påbörjas en utredning av 
överförmyndaren. 

Länsstyrelsen vill poängtera hur viktigt det är att överförmyndaren 
företar en ordentlig utredning av huvudmannens situation vid 
omprövningen av förvaltarskap. Det är viktigt att bära med sig att det 
förmodligen är få förvaltare som vill att ett förvaltarskap ska övergå till 
ett godmanskap eftersom det skulle innebära merarbete. Därför är det 
viktigt att omprövningarna baseras på mer än förvaltarens utsago. För att 
få ett bättre underlag för bedömningen om huruvida ett förvaltarskap ska 
kvarstå bör överförmyndaren överväga att prata med huvudmannen, 
anhöriga till huvudmannen eller de omsorgsinsatser som huvudmannen 
kan ha. 

3. Aktförvaring
Akterna förvaras i arkivskåp i ett låsbart rum. Det råder generellt god
ordning bland akterna. 

4. Register
Enligt 9 § förmynderskapsförordningen (1995:379) ska 
överförmyndaren föra register över de föräldraförvaltningar där 
kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap. föräldrabalken förekommer och 
de ställföreträdarskap som avses i 14 kap. 1 § första stycket 
föräldrabalken. Länsstyrelsen har kontrollerat det förda registret. Det 
framkom inte något som föranleder något särskilt
påpekande om hur registret förs.

5. Granskning av akter
Länsstyrelsen har granskat 25 slumpmässigt utvalda akter, varav 8 
förvaltarskap, 4 förmynderskap, 11 godmanskap och 2 akter under 
uppbyggnad. Samtliga akter granskades utan anmärkning. 

Följande akter har granskats:

Akt 2399 Akt 6304 Akt 9132 Akt 9352 Akt 9668

Akt 2781 Akt 6512 Akt 9201 Akt 9509 Akt 9717 

Akt 3129 Akt 6707 Akt 9231 Akt 9563 Akt 9740 

Akt 3617 Akt 7685 Akt 9300 Akt 9585 Akt 9925 
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Akt 5032 Akt 7858 Akt 9312 Akt 9665 Akt 9927 

För de granskade akterna har länsstyrelsen följande generella synpunkter
eller kommentarer:

I ett antal av de granskade akterna har det observerats att 
överförmyndaren begär in skriftlig dokumentation från ställföreträdaren. 
Ett exempel är akt 6304 där det framgår av en tjänsteanteckning att 
förvaltaren har ringt och begärt sig entledigad. Överförmyndaren har i 
det fallet begärt att få in en skriftlig begäran trots att det är tillräckligt att 
överförmyndaren informeras muntligen och gör en tjänsteanteckning. 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma överförmyndaren på att det endast är i 
ett fåtal fall som det finns lagstöd för att begära in skriftlig 
dokumentation. Överförmyndaren kan be om att få skriftliga underlag, 
men kan inte kräva att få det förutom när det specifikt framgår av lagen.

I en akt fanns det lappar med kontaktuppgifter som inte längre är 
aktuella på insidan av aktkappan. Om sådana uppgifter ska finnas med i 
akten måste de hållas uppdaterade. 

I flera akter har länsstyrelsen uppmärksammat att omprövningen av 
förvaltarskap har varit dåligt motiverad och vill därför lyfta att det i 
sådana fall kan finnas anledning för överförmyndaren att utreda 
ytterligare om förvaltarskapet behöver kvarstå. 

I en akt har överförmyndaren skrivit till ställföreträdaren att 
överförmyndarens samtycke inte krävs när huvudmannens egendom ska 
hyras ut, vilket är rent felaktig information. Enligt 14 kap. 11 § fjärde 
punkten föräldrabalken är uthyrning av fast egendom upptaget som ett 
av de skeenden som överförmyndaren måste lämna samtycke till. 

Vidare uppmanar länsstyrelsen överförmyndaren att se över hur deras
beslut är uppbygga. Som besluten är uppbyggda nu hamnar beslutstexten
sist i dokumentet men det bör vara det första man läser i beslutet.

På det stora hela är länsstyrelsen nöjda med resultatet av årets tillsyn. 
Överförmyndaren har goda rutiner för hanteringen av ärendena och 
medarbetarna på enheten är duktig på att följa upp brister som upptäcks 
och kontrollera att det blir rätt i slutändan. Det är generellt god ordning i 
akterna och lätt att följa ärendena. Länsstyrelsen anser att 
överförmyndaren gör ett bra jobb. 

6. Sammanfattning av årets inspektion
Länsstyrelsens samlade intryck efter årets inspektion är att nämnden
bedriver en välfungerande verksamhet. Överförmyndarenheten har bra
ordning på sina ärenden och det är över lag enkelt att följa ärendena i
akterna. Länsstyrelsen uppfattar verksamheten som en god arbetsplats. 
Det märks att verksamheten har en hög ambition och kontinuerligt 
arbetar med att förbättra verksamheten. Länsstyrelsen upplever att 
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enheten har goda rutiner för hanteringen av ärendena. Av 25 granskade 
akter granskades samtliga utan anmärkning.

Med anledning av vad som har framkommit vid aktgranskningen, 
registergranskningen och i samtal med medarbetarna på 
överförmyndarenheten riktar länsstyrelsen ingen kritik vid denna tillsyn.

Tillsynen förklaras härmed avslutad.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-225 00 00 eller via e-post dalarna@lansstyrelsen.se. Ange ärendets
diarienummer 6999-2022 i ämnesraden för e-post.

Medverkande
Protokollet har upprättats av jurist Anna-Karin Alm och har granskats
av jurist Helle Bryn-Jensen.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Kommunfullmäktige i Degerfors, kommun@degerfors.se 

Kommunfullmäktige i Filipstad, kommun@filipstad.se 

Kommunfullmäktige i Karlskoga, info@karlskoga.se 

Kommunfullmäktige i Kristinehamn, kommunen@kristinehamn.se 

Kommunfullmäktige i Storfors, storfors.kommun@storfors.se 

Justitieombudsmannen, justiteombudsmannen@jo.se 
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