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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 Kommunfullmäktigeärenden 

 

  

1.  Överenskommelse om gemensamma resurser 

för Värmlandsstrategins genomförande - Tillägg 

till Samverkansavtal Värmland 

Dnr 2021-000242  

  

2.  Etableringsfunktion i Värmland - 

Samverkansavtal 

Dnr 2021-000243  

  

 Kommunstyrelseärenden   

3.  Skolchef 

Dnr 2021-000238  

  

4.  Utredningsuppdrag om framtida hantering av 

gruppbostäder LSS 

Dnr 2021-000061  

  

 Au-ärenden   

5.  Motion om utdrag ur belastningsregistret för 

personal inom äldreomsorgen - Instansordning 

Dnr 2021-000231  

  

6.  Budgetuppföljning oktober 2021 

Dnr 2021-000115  

  

7.  Sammanträdesdagar 2022 

Dnr 2021-000240  

  

8.  Utdrag ur belastningsregistret 
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Överenskommelse om gemensamma resurser för 
Värmlandsstrategins genomförande - Tillägg till 
Samverkansavtal Värmland  

Förslag till beslut 

Filipstads kommun godkänner förslag till ”Överenskommelse om 

gemensamma resurser för Värmlandsstrategins genomförande¨ – tillägg 

till Samverkansavtal Värmland att gälla från och med 1 januari 2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den nya organisationen Region Värmland övertog 2019 de ansvar och 

uppdrag som Kommunalförbundet Region Värmland tidigare haft samtidigt 

som kommunalförbundets juridiska person avvecklades och verksamhetens 

tillgångar och skulder konsoliderades i nya Region Värmlands 

balansräkning. I samma process övertog också nya Region Värmland 

samtliga aktier i Värmlandstrafik AB och bolaget kom att bli ett helägt 

dotterbolag och en del av nya Region Värmlands koncern. Under 2020 erhöll 

Värmlandstrafik AB medel i samband med förlikningsprocess inom ramen 

för avtal inom servicetrafiken. Även dessa medel ingår i de gemensamma 

resurserna. 

De kvarvarande gemensamma resurserna uppgår totalt till ca 200 mkr. 

Värmlandsrådet har 2020 gjort ställningstagande om att se över möjligheten 

att tillgängliggöra de gemensamma resurserna för att möta gemensamma 

utmaningar som prioriteras av både Region Värmland och Värmlands 

kommuner. I juni 2021 uppdrog Värmlandsrådet till Värmlandsrådets 

arbetsgrupp att ta fram konkret förslag på hur samverkan ska bedrivas inom 

ramen för Värmlandsrådets verksamhet och struktur. Arbetet har resulterat i 

”Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 

genomförande”. Överenskommelsen föreslås utgöra ett tillägg i form av en 

bilaga till ”Samverkansavtal Värmland” 

Värmlandsrådets arbetsutskott ställde sig bakom förslaget den 29 oktober 

2021. Beslut behöver fattas av samtliga Värmlandsrådets parter – länets 16 

kommuner och Region Värmland- för att möjliggöra att överenskommelsen 

kan träda i kraft den 1 januari 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse den 2 november 2021 
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Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 

genomförande – tillägg till Samverkansavtal Värmland 

Ärendet 

Bakgrund och processen fram till en överenskommelse 

Den nya organisationen Region Värmland övertog 2019 de ansvar och 

uppdrag som Kommunalförbundet Region Värmland tidigare haft samtidigt 

som kommunalförbundets juridiska person avvecklades och verksamhetens 

tillgångar och skulder konsoliderades i nya Region Värmlands 

balansräkning. De kvarvarande medlen uppgick till ca 80 mkr (2018) varav 

25 mkr beslutades gå till kommunernas bredbandsutbyggnad fram till 2023. 

De fria kvarvarande medlen uppgår således till ca 55 mkr. 

I samma process övertog också nya Region Värmland samtliga aktier i 

Värmlandstrafik AB och bolaget kom att bli ett helägt dotterbolag och en del 

av nya Region Värmlands koncern. Vid utgången av 2018 uppgick det fria 

egna kapitalet i Värmlandstrafik till ca 101 mkr.   

Under 2018 lät den upphandlade operatören för Servicetrafiken meddela att 

de inte avsåg att fullfölja avtalet vilket ledde fram till en juridisk prövning av 

ansvar. Efter förhandling nådde parterna en förlikning där Värmlandstrafik 

AB under våren 2020 erhöll ca 44 mkr (netto).   

Totalt omfattar dessa gemensamma resurser ca 200 mkr. De ska användas 

för att möta gemensamma utmaningar som prioriteras av både Region 

Värmland och Värmlands kommunerna.   

Under hösten 2020 gjorde Värmlandsrådet ett ställningstagande om att se 

över möjligheten att tillgängliggöra de gemensamma resurserna för att möta 

gemensamma utmaningar som prioriteras av både Region Värmland och 

Värmlands kommuner. Vid Värmlandsrådets möte den 18 juni 2021 

presenterades ett förslag till fortsatt process och Värmlandsrådet ställde sig 

bakom förslaget. Värmlandsrådet uppdrog till Värmlandsrådets arbetsgrupp 

att ta fram ett konkret förslag på hur samverkan ska bedrivas inom ramen för 

Värmlandsrådets verksamhet och struktur. Ambitionen är att de 

gemensamma resurserna ska kunna användas fr o m ingången av 2022. 

Under hösten 2021 har arbetet processats fram och det konkreta förslaget 

processen lett fram till är en överenskommelse som biläggs 

”Samverkansavtal-Värmland” - det avtal som antogs av samtliga kommuners 

fullmäktigeförsamlingar och dåvarande landstingsfullmäktige 2018 inför 

regionbildningen 1 januari 2019. Avstämningar, diskussioner och förankring 

har kontinuerligt skett med Värmlandsrådets arbetsgrupp enligt uppdraget.   

Överenskommelsen ska beslutas av respektive kommuns 

kommunfullmäktige och av regionfullmäktige. Respektive part ska besluta 

om samverkansavtalet innan 31 december 2021 för att möjliggöra att 

överenskommelsen kan gälla från den 1 januari 2022.   

Överenskommelsen omfattar bakgrund, hur processen sett ut fram till förslag 

till överenskommelse tagits fram, hur de gemensamma resurserna kan 

användas, prioritering av resursernas användning och tillgängliggörande 

samt uppföljning av resursernas användning och överenskommelsens 

giltighet.  



Filipstads kommun 

  Sida 

3(3) 
 

 

Överenskommelsen kommer, efter beslut av respektive part i 

Värmlandsrådet, undertecknas av respektive kommuns 

kommunstyrelseordförande och regionstyrelsens ordförande. 

Hannes Fellsman 

Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 

Region Värmland 
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Handläggare Datum Diarienummer 

Ingrid Strengsdal 2021-11-01  

 

 

Missiv om tjänsteskrivelse gällande ”Förslag till 

överenskommelse om gemensamma resurser för 

Värmlandsstrategins genomförande - tillägg till 

Samverkansavtal Värmland” 
Vid Värmlandsrådets arbetsutskotts (Vrau) möte den 29 oktober 2021 

gjorde Vrau ett sk ställningstagande enligt följande: 

1. Värmlandsrådets arbetsutskott ställer sig bakom förslag till 

överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 

genomförande - tillägg till Samverkansavtal Värmland  

2. Värmlandsrådets arbetsutskott uppdrar till respektive ingående part i 

Värmlandsrådet att fatta beslut om överenskommelse om gemensamma 

resurser för Värmlandsstrategins genomförande - tillägg till 

Samverkansavtal Värmland - senast vid utgången av 2021 för att 

möjliggöra att de gemensamma resurserna kan användas enligt 

överenskommelsen från 1 januari 2022.  

3. Förslag till överenskommelse, samt förslag till tjänsteskrivelse och 

tillhörande missiv, skickas ut till parterna för beslut i respektive parts 

fullmäktige.  

Punkt 2 innebär ett uppdrag till alla kommuner och regionen att innan året är 

slut ha fattat beslut i sin fullmäktigeförsamling om att godkänna förslag till 

överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 

genomförande. 

För att på enklaste sätt möjliggöra detta har Region Värmland (vi har enligt 

samverkansavtal det administrativa ansvaret) fått i uppdrag (punkt 3) att till 

alla parter skicka, förut själva förslaget till överenskommelse, även förslag 

till tjänsteskrivelse, som inkluderar förslag till beslut, och med tillhörande 

missiv, dvs detta dokument. 

Vi är medvetna om att tidplanen för allas beslutsprocess upp till respektive 

fullmäktige innan årsskiftet är mycket snäv. Tänker att stoppdatum för 

ärenden i beslutsprocess till era fullmäktigen i december månad med stor 

sannolikhet är nu i början av november.  

Förslag till överenskommelse har därför i god tid innan Vrau:s möte 

presenterats för och fått accept av Värmlandsrådets arbetsgrupp (som består 

av kommun- och regiondirektör).  

Region Värmland har, för att underlätta den ansträngda processen, tagit 

fram förslag till tjänsteskrivelse som kommuner och region kan använda 

som beslutsunderlag inför beslut i den egna organisationen.  
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Parallellt med ärendet om gemensamma resurser hanterade Vrau den 29 

oktober ärende om framtida etableringsfunktion. Även i detta ärende 

behöver samtliga kommuner och regionen fatta beslut i sina 

fullmäktigeförsamlingar innan årsskiftet. Separat mejl skickas till er om 

detta.  

Men vi vill uppmärksamma er på vikten av att hantera ärendena i 

korrekt ordning i era beslutsprocesser. Ärendet om gemensamma 

resurser behöver hanteras före ärendet om etableringsfunktion. Skälet är 

enkelt, etableringsfunktionen föreslås finansieras via de gemensamma 

resurserna.  

För att underlätta samordningen av processen vill vi be samtliga kommuner 

att, efter beslut om godkännande av överenskommelse avseende 

gemensamma resurser är fattade, skicka in era protokollsutdrag till 

administratör Mona Björn, mona.bjorn@regionvarmland.se. 

Till detta missiv bifogas själva överenskommelsen samt den framtagna 

tjänsteskrivelsen. 

Har ni frågor eller funderingar tveka inte att höra av er. Jag nås på mejl 

ingrid.strengsdal@regionvarmland.se eller på tfn 070-545 15 08. 

Stort tack till er på förhand för att ni översänder era protokollsutdrag. 

 

Vänligen 

 

Ingrid Strengsdal 

Enhetschef Värmlandsrådsenheten 

Region Värmland 

mailto:mona.bjorn@regionvarmland.se
mailto:mona.bjorn@regionvarmland.se
mailto:ingrid.strengsdal@regionvarmland.se
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Överenskommelse  

om Region Värmlands och Värmlands kommuners hantering av de gemensamma resurserna 
för Värmlandsstrategins genomförande, från kommunalförbundet Region Värmland och 
Värmlandstrafik AB. 

 

Bakgrund 

Den nya organisationen Region Värmland övertog 2019 de ansvar och uppdrag som 
Kommunalförbundet Region Värmland tidigare haft samtidigt som kommunalförbundets 
juridiska person avvecklades och verksamhetens tillgångar och skulder konsoliderades i nya 
Region Värmlands balansräkning. De kvarvarande medlen uppgick till ca 80 mkr (2018) varav 
25 mkr beslutades gå till kommunernas bredbandsutbyggnad fram till 2023. De fria 
kvarvarande medlen uppgår således till ca 55 mkr. 

I samma process övertog också nya Region Värmland samtliga aktier i Värmlandstrafik AB 
och bolaget kom att bli ett helägt dotterbolag och en del av nya Region Värmlands koncern. 
Vid utgången av 2018 uppgick det fria egna kapitalet i Värmlandstrafik till ca 101 mkr.  

Under 2018 lät den upphandlade operatören för Servicetrafiken meddela att de inte avsåg 
att fullfölja avtalet vilket ledde fram till en juridisk prövning av ansvar. Efter förhandling 
nådde parterna en förlikning där Värmlandstrafik AB under våren 2020 erhöll ca 44 mkr 
(netto). Dessa medel tillfördes Värmlandstrafik AB:s balansräkning. Av dess medel var ca 29 
mkr kopplade till Region Värmlands finansiering och ca 15 mkr kopplade till kommunernas 
finansiering (exklusive Karlstads kommun).  

De gemensamma resurserna (DGR) tillhör således idag i formell juridisk mening Region 
Värmland, men de har genom åren upparbetats genom bidrag från fd Landstinget i 
Värmland, Värmlands kommuner samt som bidrag och ersättning för olika genomförda 
uppdrag från framför allt staten och EU. Enligt den preliminära beräkningen uppgår de 
gemensamma resurserna till ca 200 mkr (55+101+44). Den exakta summan kommer att 
regleras och fastslås vid ingången av 2022.  

De 15 mkr kopplade till kommunernas (exklusive Karlstads) insats i Servicetrafiken, kommer 
att utbetalas till kommunerna. Dessa kommer därefter i sin tur att tillföra motsvarande 
medel till DGR. Karlstads kommun avser att tillföra ett belopp till DGR som motsvarar 
kommunernas relativa insats i Servicetrafiken. 

 

Processen – vägen fram mot en överenskommelse 

Under hösten 2020 gjorde Värmlandsrådet ett ställningstagande om att se över möjligheten 
att tillgängliggöra DGR för att möta gemensamma utmaningar som prioriteras av både 
Region Värmland och Värmlands kommuner. För att hantera frågan formade 
Värmlandsrådets arbetsgrupp (VRAG) en mindre arbetsgrupp som tog sig an frågan. Arbetet 
leddes av Region Värmland.  



Arbetet syftade till att forma en bild av vilka de gemensamma resurserna är, vad de skulle 
kunna användas till och hur de kan tillgängliggöras. Arbetet har löpande stämts av i 
Värmlandsrådet, VRAU samt i VRAG och ett förslag presenterades den 18 juni 2021 för 
Värmlandsrådet. 

Värmlandsrådet ställde sig bakom det framarbetade förslaget till inriktning och hantering av 
de gemensamma resurserna och gav också VRAG i uppdrag att utifrån lagt förslag, och 
inspelen från den workshop som genomfördes, ta fram ett konkret förslag på hur samverkan 
ska bedrivas inom ramen för Värmlandsrådets verksamhet och struktur.  

Utifrån det uppdraget har denna överenskommelse processats fram. Värmlandsrådet ställde 
sig den 29 oktober 2021 bakom förslaget till överenskommelse om de gemensamma 
resurserna för Värmlandsstrategins genomförande samt gjorde ställningstagande om att 
förslaget ska skickas ut till Värmlands 16 kommuner och Region Värmland för ett formellt 
beslut hos respektive part. 

 

De gemensamma resursernas användning – vad ska resurserna användas till? 

De gemensamma resurserna ska från och med år 2022 användas för att medfinansiera 
satsningar (t ex projekt, verksamheter, investeringar mm) som har betydelse för hela 
Värmlands utveckling och som inte en enskild kommun eller Region Värmland kan hantera 
på egen hand. 

De identifierade utvecklingssatsningarna ska alltid ta sin utgångspunkt i den aktuella och 
fastslagna Värmlandsstrategins vision, målbilder, insatsområden och prioriteringar, men kan 
också möta det aktuella och fastslagna Trafikförsörjningsprogrammets prioriteringar och 
målbilder. 

 

Prioritering av och ställningstagande om de gemensamma resursernas användning 

Samtliga sexton kommuner och Region Värmland har via sin medverkan i Värmlandsrådet 
initiativrätt och kan lägga förslag på satsningar som kan finansieras eller medfinansieras av 
de gemensamma resurserna. Initiativen bereds av VRAU med stöd av VRAG medan det 
slutliga ställningstagandet tas i linje med Värmlandsrådets gällande arbetsordning. Ett 
ställningstagande förutsätter konsensus. 

Det är önskvärt men inget krav att de gemensamma resurserna används till ändamål som 
möjliggör medfinansiering från Region Värmland och de värmländska kommunerna och/eller 
som växlas upp av extern part, t ex stat eller EU.  

 

De gemensamma resursernas tillgängliggörande 

Region Värmland förfogar över de gemensamma resurserna för Värmlandsstrategins 
genomförande och fattar beslut om dess användning utifrån de prioriteringar och 
ställningstaganden som görs inom ramen för Värmlandsrådets struktur. Beslut inom Region 
Värmland fattas av behörigt politiskt organ beroende av ärendets innehåll samt under 
förutsättning att ärendet ligger inom regionens kompetensområde. 



Region Värmland säkerställer att det över tid formas interna rutiner som möjliggör att de 
gemensamma resurserna kan tillgängliggöras på ett kostnadseffektivt sätt samt att de kan 
kan särredovisas inom ramen för Region Värmlands samlade redovisning.  

Region Värmland avser inte att belasta de gemensamma resurserna med kostnader för den 
interna administrationen, men äger rätt att nyttja DGR för att täcka eventuella 
skattemässiga kostnader som uppkommer för att göra det möjligt att använda dem. 

 

De gemensamma resursernas uppföljning 

Region Värmland ska årligen redovisa för Värmlandsrådet DGR:s utgående balans samt 
förändringen sedan föregående år. På uppdrag av Värmlandsrådet ska VRAG årligen redovisa 
utfallet av satsningarna (t ex projekt) som finansieras via DGR. 

 

Överenskommelsens giltighet 

Denna överenskommelse gäller tills vidare eller så länge som det finns ett samverkansavtal 
mellan Region Värmland och Värmlands sexton kommuner, som reglerar arbetet inom 
ramen för Värmlandsrådets struktur, alternativt till dess de gemensamma resurserna är 
förbrukade. 

 

För Region Värmland   
20….-….-….   
   
  
…………………………………………….  
Fredrik Larsson   
Regionstyrelsens ordförande   
   
  
För Arvika kommun   
20….-….-….   
   
  
………………………………………….   
Peter Söderström   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
 För Eda kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Johanna Söderberg  
Kommunstyrelsens ordförande   
   
  



För Forshaga kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Per Lawén  
Kommunstyrelsens ordförande   
   
  
För Grums kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Malin Hagström  
Kommunstyrelsens ordförande   
  
  
För Filipstad kommun   
20….-….-….   
   
  
………………………………………….   
Åsa Hååkman-Feldth   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
  
För Hagfors kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Jens Fischer   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
För Hammarö kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Solweig Gard   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
  
För Karlstad kommun   
20….-….-….   
   



  
……………………………………………  
Per-Samuel Nisser  
Kommunstyrelsens ordförande   
  
För Kil kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Anders Johansson  
Kommunstyrelsens ordförande   
För Kristinehamn kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Marie Oudin   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
  
För Munkfors kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Mathias Lindquist   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
För Storfors kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Hans Jildesten  
Kommunstyrelsens ordförande   
  
För Sunne kommun   
20….-….-….   
   
  
………………………………………………   
……………………………………………  
Kristina Lundberg  
Kommunstyrelsens ordförande   
  
  



För Säffle kommun   
20….-….-….   
   
  
………………………………………………   
………………………………………….   
Dag Rogne   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
  
  
  
För Torsby kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Peter Jonsson   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
För Årjäng kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Daniel Schützer  
Kommunstyrelsens ordförande   
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Etableringsfunktion i Värmland - Samverkansavtal 

Förslag till beslut 

Att Filipstads kommun ställer sig bakom förslaget till avtal. 

Att Avtalet ska beslutas av respektive ingående part.  

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Region Värmland fick uppdraget att under hösten 2021, ta fram ett avtal om 

en gemensam etableringsfunktion. 

Under arbetets gång har avstämningar och diskussioner skett med 

Värmlandsrådets arbetsgrupp. Avtalet har också granskats av regionjurist 

och kommunjurist. Avtalet presenterades vid Värmlandsrådets arbetsutskott 

den 29/10.  

Värmlandsrådets arbetsutskott ställde sig bakom avtalet och tog även ett 

ställningstagande till att de gemensamma resurserna får användas som en del 

av finansieringen enligt avtalsförslaget. 

Avtalet ska beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige och 

regionfullmäktige.  

Respektive part ska besluta om samverkansavtalet innan 31/12 - 2021 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse den 2 november 2021 

Samverkansavtal om gemensam etableringsfunktion i Värmland. 

 

 

Hannes Fellsman 

Kommundirektör   

Beslutet ska skickas till 

Region Värmland 
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Handläggare Datum Diarienummer 

Fredric Norlin 2021-11-01  

 

 

Missiv om tjänsteskrivelse gällande Förslag till 

samverkansavtal om gemensam etableringsfunktion – 

Business Region Värmland 
Vid Värmlandsrådets arbetsutskotts (Vrau) möte den 29 oktober 2021 

gjorde Vrau ett sk ställningstagande enligt följande: 

1.Värmlandsrådets arbetsutskott ställer sig bakom samverkansavtal om en 

gemensam etableringsfunktion i Värmland inkluderande förslag att de 

gemensamma resurserna får tas i anspråk i enlighet med avtalet,  

2. Värmlandsrådets arbetsutskott uppdrar till respektive ingående part i 

Värmlandsrådet att fatta beslut om samverkansavtal om en gemensam 

etableringsfunktion senast vid utgången av 2021 för att möjliggöra att 

avtalet kan träda i kraft från 1 januari 2022.    

3. Förslag till samverkansavtal, samt förslag till tjänsteskrivelse och 

tillhörande missiv, skickas ut till parterna för beslut i respektive parts 

fullmäktige. 

Punkt 2 innebär ett uppdrag till alla kommuner och regionen att innan året är 

slut ha fattat beslut i sin fullmäktigeförsamling om att godkänna förslag till 

överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 

genomförande. 

För att på enklaste sätt möjliggöra detta har Region Värmland (vi har enligt 

samverkansavtal det administrativa ansvaret) fått i uppdrag (punkt 3) att till 

alla parter skicka, förut själva förslaget till samverkansavtal, även förslag 

till tjänsteskrivelse, som inkluderar förslag till beslut, och med tillhörande 

missiv, dvs detta dokument. 

Bakgrund 

Vid Värmlandsrådets möte den 17–18 juni 2021 gjordes ett 

ställningstagande om en gemensam etableringsfunktion i Värmland. Region 

Värmland fick i uppdrag att ta fram ett samverkansavtal. Ställningstagandet 

grundade sig på en rapport som kommundirektörerna tidigare fått i uppdrag 

att ta fram. 
 

Värmlandsrådets arbetsutskott tog den 29 oktober 2021 ett ställningstagande 

enligt ovan om att ställa sig bakom samverkansavtalet om Business Region 

Värmland, (BRV). 
 

Avtalet 

Samverkansavtalet ska bygga på det ställningstagande Värmlandsrådet tagit, 

samt den rapport som kommundirektörerna arbetat fram. Business Region 

Örebro var det länssamarbete som pekats ut som ett avtalsområde som 

Värmlands gemensamma etableringsfunktion skulle efterlikna 
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Business Region Värmland (BRV) ska bl.a. samordna ett proaktivt 

investerings- och etableringsarbete, vara en regional företrädare kring 

investeringsfrämjande åtgärder, bidra till att antalet företagsetableringar i 

länet ökar. BRV ska också arbeta med nationell och internationell 

marknadsföring.  
 

Under arbetets gång har regelbundna avstämningar med Värmlandsrådets 

arbetsgrupp ägt rum. Avtalet har också granskats av regionjurist och 

kommunjurist. 
 

Den politiska strukturen för styrgruppen bygger på samma koncept som 

Värmlandsrådet har gällande de gemensamma resurserna. Styrgruppen gör 

ställningstaganden, som sedan regionen ansvarar för att effektuera. 

Kommunernas näringslivsfunktioner, även kallad för NAV-gruppen är en 

viktig part i det framtida samarbetet. I avtalet stadgas att BRV ska samverka 

med NAV-gruppen.  

 

Finansiering  

Värmlandsrådet har både i sitt ställningstagande i juni och oktober godkänt 

att de gemensamma resurserna får användas till delar 

av BRV’s finansiering. I avtalet framgår att det är under första 

avtalsperiodens sista år som regionen och kommunerna fullt ut får stå för 

finansieringen av BRV. Innan någon part kan besluta 

om BRV’s samverkansavtal behöver respektive part därför först 

behandla överenskommelsen om de gemensamma resurserna.  

 

Processen framåt och beslut i era respektive organisationer 

Vi är medvetna om att tidplanen för allas beslutsprocess upp till respektive 

fullmäktige innan årsskiftet är snäv. Tänker att stoppdatum för ärenden i 

beslutsprocess till era fullmäktigen i december månad med stor sannolikhet 

är nu i början av november.  

Region Värmland har, för att underlätta den ansträngda tidsramen, tagit 

fram förslag till tjänsteskrivelse som kommuner och region kan använda 

som beslutsunderlag inför beslut i den egna organisationen.  

Parallellt med ärendet om framtida etableringsfunktion hanterade Vrau den 

29 oktober ärende om gemensamma resurser. Även i detta ärende behöver 

samtliga kommuner och regionen fatta beslut i sina fullmäktigeförsamlingar 

innan årsskiftet. Separat mejl skickas till er om detta.  

Men vi vill uppmärksamma er på vikten av att hantera ärendena i 

korrekt ordning i era beslutsprocesser. Ärendet om gemensamma 

resurser behöver hanteras före ärendet om etableringsfunktion. Skälet är 

enkelt, etableringsfunktionen föreslås finansieras via de gemensamma 

resurserna.  
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För att underlätta samordningen av processen vill vi be samtliga kommuner 

att, efter beslut om godkännande av samverkansavtal för gemensam 

etableringsfunktion är fattat, skicka in era protokollsutdrag till administratör 

Mona Björn, mona.bjorn@regionvarmland.se. 

Till detta missiv bifogas själva överenskommelsen samt den framtagna 

tjänsteskrivelsen. 

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till mig. Jag nås 

på mail: fredric.norlin@regionvarmland.se eller på telefon 072-458 54 77. 
 

Tack på förhand för att ni översänder era protokollsutdrag. 

 

Vänligen 

 

Fredric Norlin 

Enhetschef Regional Tillväxt  

Region Värmland 

mailto:mona.bjorn@regionvarmland.se
mailto:fredric.norlin@regionvarmland.se
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Detta samverkansavtal (”Avtalet”) har ingåtts mellan 

Region Värmland, org. nr 232100-0156 (”Regionen”) och följande kommuner (var för sig 

benämnda ”Kommun” samt gemensamt ”Kommunerna”): 

 Arvika kommun, org.nr ………-……, 

Eda kommun, org.nr ………-……, 

Filipstads kommun, org.nr ………-……, 

Forshaga kommun, org.nr ………-……, 

Grums kommun, org.nr ………-……, 

Hagfors kommun, org.nr ………-……, 

Hammarö kommun, org.nr ………-……, 

Karlstads kommun, 212000-1850, 

Kils kommun, org.nr ………-……, 

Kristinehamns kommun, org.nr ………-……, 

Munkfors kommun, org.nr ………-……, 

Storfors kommun, org.nr ………-……, 

Sunne kommun, org.nr ………-……, 

Säffle kommun, org.nr ………-……, 

Torsby kommun, org.nr ………-……, samt 

Årjängs kommun, org.nr ………-……. 

 

Regionen och Kommunerna är nedan var för sig benämnda ”Part” samt gemensamt 

”Parterna”. 

 

 

 

  



1. Syftet med Business Region Värmland, (BRV) 

Syftet är att skapa en länsgemensam etableringsfunktion, kallad Business Region Värmland, 

(BRV), som förväntas samordna ett proaktivt investerings- och etableringsarbete. 

Verksamheten i BRV ska ses som regional företrädare kring investeringsfrämjande åtgärder 

och ha ett nära samarbete med Business Sweden.  

BRV kan med detta Avtal vara en utförare och ett stöd i arbetet med företagsetableringar 

inom Värmlands län. Respektive Kommuns ansvar och huvudmannaskap för 

etableringsfrågor inom den egna Kommunens geografiska område kvarstår. 

2. Styrning och ledning av etableringsfunktionen 

Verksamheten i BRV finansieras gemensamt av Regionen och Kommunerna. Värd och 

anställande myndighet är Regionen. 

Samtliga Kommuner och Regionen har via sin medverkan i BRV initiativrätt och kan lägga 

förslag i styrgruppen enligt punkt 3. om BRV´s verksamhet. 

Regionen ansvarar för BRV och fattar beslut om dess verksamhet utifrån de prioriteringar och 

ställningstaganden som görs av styrgruppen. Beslut inom Regionen fattas av behörigt politiskt 

organ, under förutsättning att ärendet ligger inom Regionens kompetensområde. 

3. Rollfördelning 

Arbetet inom BRV bygger på ett öppet samarbetsklimat, en förståelse för Parternas olika 

förutsättningar och en gemensam vilja att utveckla länet. 

Följande grupper ska finnas kopplade till BRV för genomförande av intentionerna med 

Avtalet. 

Styrgrupp 

Styrgruppen består av en politisk representant per Part. Inom styrgruppen görs 

ställningstaganden kring BRV´s verksamhet. Dessa ställningstaganden ska ske i konsensus. 

Regionen ansvarar därefter, för att fatta de erforderliga beslut som krävs för att BRV’s 

verksamhet ska ske utifrån de ställningstaganden som gjorts. 

Styrgruppen ska årligen ta ställning till verksamhetsplan, budget samt – som underlag för 

Parts rapportering enligt kommunallagen om samverkan enligt Avtalet – ekonomisk och 

verksamhetsmässig redovisning till Parterna gällande BRV. Styrgruppen ska vidare ta 

ställning till uttaxering av avgift hos Parterna inom de ramar som anges i punkt 6. 

Styrgruppen leds av Regionen. 

Arbetsgrupp 

Arbetsgruppen består av Kommunernas kommundirektörer samt Regionens regiondirektör, 

biträdande regiondirektör och regionala utvecklingsdirektör. 

Arbetsgruppen ansvarar för att: 

- skapa förutsättningar för genomförandet av BRV´s verksamhetsplan.  

Näringslivsfunktionerna 
För att nå de mål som fastställs i Avtalet och dess verksamhetsplan, ska samverkan ske med 

Kommunernas näringslivsfunktioner och Regionen. 



4. Business Region Värmlands verksamhet  

BRV ska aktivt arbeta med att identifiera affärsmöjligheter, nya affärer och sedan ha 

förmågan att lotsa affärsmöjligheterna till ett avslut. 

BRV’s insatser och arbete ska tillföra nytta för Kommunerna och dess företag. Utifrån ett 

länsperspektiv ska BRV kunna möta näringslivets behov i olika branscher och konjunkturer. 

På en nationell och internationell arena samordnar BRV ett proaktivt investerings- och 

etableringsfrämjande arbete som ska bidra till att antalet företag som etableras och utvecklas i 

länet ökar. Investerings- och etableringsfrämjandet ska även leda till en branschbredd och en 

utvecklad arbetsmarknad.  

BRV ska samordna arbetet med nationell och internationell marknadsföring samt framtagande 

av analyser som främjar värmländska etableringar. 

BRV företräder länet i samarbetet med Business Sweden eller andra aktörer. 

BRV ska utgå från en regional ansats i arbetet för ökat entreprenörskap för att stärka en 

positiv utveckling som bidrar till ökat nyföretagande och fler livskraftiga företag. BRV ska 

verka tillsammans med och genom andra organisationer som främjar nyföretagande och 

innovationer. 

Verksamheten ska årligen beskrivas och prioriteras i en verksamhetsplan. Region Värmland 

ansvarar för genomförandet av BRV´s verksamhetsplan. Kommunerna ska aktivt bidra och 

engagera sig i genomförandet av verksamhetsplanen. 

5. Finansiering 

I finansieringen av grunduppdraget svarar Regionen för 50 (femtio) procent. Övriga 50 

(femtio) procent fördelas mellan Kommunerna med ett belopp motsvarande invånarantalet per 

den 1 januari varje år, med 2022 som första år. Under Avtalets första period, kommer 

finansiering ske utifrån en trappstegsmodell där Regionens gemensamma resurser tas i 

anspråk, (se punkt 6). 

Inbetalning av avgiften sker en gång per år under januari månad för innevarande kalenderår. 

Ekonomisk redovisning sker i samband med styrgruppens sammanträden. 

Eventuellt överskott i verksamheten förs över till nästkommande kalenderår. 

Insatser som går utanför grunduppdraget kan initieras och finansieras i särskild ordning efter 

förslag från Regionen och/eller någon Kommun. 

 

 

 

 



6. Finansieringsmodell 

Under Avtalets första period, t.o.m. 31/12 2025 kommer finansiering ske utifrån en 

trappstegsmodell, där de gemensamma resurserna initialt kommer stå för kostnaderna, för att 

därefter successivt trappas ned, varefter Regionen och Kommunerna tar fullt kostnadsansvar 

genom årliga avgifter baserade på invånarantal enligt vad som anges nedan.  

Under 2022 kommer funktionen byggas upp. Därför kommer det inte vara aktuellt med en 

budget motsvarande den som ligger för 2022. Summan ska ses som ett tak för verksamhetens 

kostnader. Part är således inte skyldig att för BRV erlägga högre avgift än som framgår av 

denna punkt. 

Den årliga avgiften kr/invånare kommer med i denna punkt ovan angivna förutsättningar för 

vardera Parten att vara enligt följande: 

▪ 2023 - 4 kr. (beräknat på invånarantal 1/1 – 2022) 

▪ 2024 - 6 kr. (beräknat på invånarantal 1/1 – 2023) 

▪ 2025 – 8 kr. (beräknat på invånarantal 1/1 – 2024) 

▪ För kalenderår fr.o.m. 2026, ska avgiften vara 8 kr, beräknat på invånarantalet 1/1 

kalenderåret före avgiftsåret, i förekommande fall justerad för indexförändringar enligt 

vad som framgår av punkt 7. 

Beräkningen i tabellen nedan är gjord på invånarantalet 30/6 2021 och ska ses som en 

förklaring till modellen, d.v.s. summorna kommer ändras utifrån gällande befolkningsstatistik.   

 2022 2023 2024 2025 Summa 

Gemensamma resurserna 4 526 576 2 263 288 1 131 644  7 921 508 

Kommunerna  1 131 644  1 697 466 2 263 288 5 092 398 

Region Värmland  1 131 644 1 697 466 2 263 288 5 092 398 

Summa 4 526 576 4 526 576 4 526 576 4 526 576 18 106 304 

 

7.  Indexförändring 

 

För tiden efter utgången av år 2025, ska Parts årliga avgift per invånare justeras 

kalenderårsvis utifrån Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från oktober, som finns 

publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida. Avgiften för kalenderår 2025 om 

8 kr/invånare ska därvid anses anpassad till PKV för indexåret 2024. Justering ska göras 

första gången med verkan för den ersättning som ska gälla för år 2026 utifrån PKV för 

indexåret 2025 och därefter för varje påföljande kalenderår utifrån PKV från oktober för varje 

påföljande indexår. 

 

 



8. Avtalsbrott 

Part som inte fullgör sina förpliktelser enligt detta Avtal, är på begäran skyldig att vidta 

rättelse och fullgöra sina skyldigheter, om fullgörelse rimligen kan påfordras. Vid tvister har 

Parterna skyldighet att förhandla. 

9. Avtalstid och uppsägning 

Detta Avtal gäller från och med 2022-01-01 till och med 2025-12-31 och förlängs automatiskt 

med fyra (4) år åt gången. Part som vill utträda ur avtalet ska vidta skriftlig uppsägning i 

förhållande till var och en av övriga Parter. Uppsägning ska om uppsägande Part är Kommun 

vara övriga Parter tillhanda senast tolv (12) månader före utgången av den innevarande 

avtalsperioden. Om uppsägande Part är Regionen ska uppsägningen vara övriga Parter 

tillhanda senast nio (9) månader för utgången av den innevarande avtalsperioden. Om 

uppsägning sker genom rekommenderat brev, ska Parts uppsägning anses ha kommit 

mottagande Part tillhanda två (2) vardagar efter avsändandet. 

10. Verkan av uppsägning 

Skulle uppsägande Part vara Kommun, ska den uppsägande Parten utträda ur avtalet och 

Avtalet bestå mellan övriga Parter. Den uppsägande Parten äger inte rätt till återbetalning av 

inbetalade avgifter enligt detta Avtal. Den uppsägande Parten äger dock rätt till utbetalning 

enligt andra stycket, för det fall att såväl den uppsägande Partens som Regionens uppsägning 

avser Avtalets upphörande till utgången av samma avtalsperiod.  

Skulle uppsägande Part vara Regionen, ska Avtalet upphöra med avseende på samtliga Parter. 

Per upphörandetidpunkten eventuellt kvarvarande överskott ska utbetalas till Parterna med 

samma fördelning dem emellan som tillämpats vid senaste debiteringen av avgifter enligt 

punkt 6.  

11. Ändringar och tillägg 

Eventuella ändringar och/eller tillägg till detta Avtal ska, för att vara bindande, avfattas 

skriftligen och vara undertecknade av samtliga Parter. Ändringar och tillägg i Avtalet ska 

godkännas av respektive Parts kommunfullmäktige samt regionfullmäktige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



För Region Värmland  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Fredrik Larsson  

Regionstyrelsens ordförande  

 

För Arvika kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Peter Söderström  

Kommunstyrelsens ordförande  

 

 För Eda kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Johanna Söderberg 

Kommunstyrelsens ordförande  

 

För Forshaga kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Per Lawén 

Kommunstyrelsens ordförande  

  

 

För Grums kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Malin Hagström 

Kommunstyrelsens ordförande  

 

 

För Filipstad kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Åsa Hååkman-Feldth  

Kommunstyrelsens ordförande  

 



För Hagfors kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Jens Fischer  

Kommunstyrelsens ordförande  

 

För Hammarö kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Solweig Gard  

Kommunstyrelsens ordförande  

 

 

För Karlstad kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Per-Samuel Nisser 

Kommunstyrelsens ordförande  

 

För Kil kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Anders Johansson 

Kommunstyrelsens ordförande  

 

För Kristinehamn kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Marie Oudin  

Kommunstyrelsens ordförande  

 

För Munkfors kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Mathias Lindquist  

Kommunstyrelsens ordförande  
 



För Storfors kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Hans Jildesten 

Kommunstyrelsens ordförande  
 

För Sunne kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Kristina Lundberg 

Kommunstyrelsens ordförande  

 

 

För Säffle kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Dag Rogne  

Kommunstyrelsens ordförande  
 

För Torsby kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Peter Jonsson  

Kommunstyrelsens ordförande  

 

För Årjäng kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Daniel Schützer 

Kommunstyrelsens ordförande  
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Skolchef 

Förslag till beslut 

Att   föreslå kommunstyrelsen besluta utse Lars Tanner till skolchef gällande 

vuxenutbildning, kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, 

svenska för invandrare (SFI) och uppdragsutbildning inom det offentliga 

skolväsendet från och med 1 december 2021  

 

Sammanfattning av ärendet 

En bestämmelse i skollagen innebär att huvudmännen inom skolväsendet ska 

utse en skolchef med uppgift att biträda huvudmannen. Det ska finnas en 

eller flera personer i huvudmannens organisation som ska se till att de 

föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Bestämmelsen gäller hela 

skolväsendet och omfattar alla skolformer.  

 

Lars Tanner är anställd som förvaltningschef för Arbetsmarknads- och 

integrationsenheten, vuxenutbildningen och näringslivskontoret. Därmed 

föreslås han utses som skolchef för området.   

 

Catrin Marsell 

Kanslichef  
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Checklista vid ärendeberedning 

 
Checklistan används inför beslut i ärenden. 

Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 

barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 

ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 

 

Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan 

finnas med som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med 

ärendet. 

 

Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 

Motivera: 

  

 

Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 

Om ja, på vilket sätt?  

  

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  

 
  

Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?  

 
  

 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 

På vilket sätt?  

  

 

Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 

Om ja, beskriv hur: 

  

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 

På vilket sätt?  

  

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

På vilket sätt? 
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Datum 

2021-11-01 

 

Diarienummer 

 
 

 

 

  

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås 

Att godkänna redovisningen och lägga informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning av ärendet 

I Filipstads kommun finns idag fyra gruppbostäder för vuxna personer med 

beslut enligt LSS. Två av fastigheterna ägs idag av externa företag 

(Klippgatans gruppbostad och Blombackavägens gruppbostad). Kommunen 

hyr dessa lokaler för ändamålet. Inför kommande förlängning av 

hyreskontrakten har kommunstyrelsen beslutat att utredning ska genomföras 

gällande framtida hantering av dessa externt förhyrda gruppbostäder. Detta 

då kommunen har strategiska lokalförsörjningsmål att minska andelen 

förhyrda externa lokaler, för att minska kommunens totala kostnader för 

lokaler. 

 

 

Ärendet 

Process är påbörjad när det gäller Klippgatans gruppbostad. Ett förslag finns 

att KHF Filipstads äldrebostäder ska köpa loss fastigheten från nuvarande 

fastighetsägare (redovisas i ett separat ärende i KS senare). Beslut väntas i 

december. 

Nuvarande nettokostnader för kommunen efter hyresintäkter för Klippgatans 

gruppbostad ligger på ca 180 000 kronor per år. Genomförs förslaget att 

Kooperativa Hyresrättsföreningen Filipstads Äldrebostäder köper och rustar 

upp gruppboendet enligt förslag sänks nettokostnaden till ca 80 000 kronor 

per år för kommunen.  

När det gäller Blombackavägens gruppbostad så har utredningen inte 

kommit fram till någon annan lösning i nuläget än att fortsätta verka i 

nuvarande lokal, som innebär att verksamheten även fortsättningsvis hyr 

lokaler i externt ägd fastighet. Nuvarande hyresavtal går ut 2023-05-01 (18 

månaders uppsägningstid). Fastighetens ägs av Strandells Fastigheter 

Värmland AB. Kommunen blockhyr lokalerna för ca 490 tkr per år med en 

nettokostnad på 126 tkr per år (efter momsavdrag och hyresintäkter). 

En nybyggnation av en gruppbostad för LSS är kostnadsuppskattad till ca 20 

mkr. Om kommunen väljer att bygga en sådan anläggning själv kommer 
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nettokostnaden efter hyresintäkt, för kommunen att uppgå till ca 550 000 kr 

per år enlig beräkning. Väljer kommun att ge Kooperativa 

Hyresrättsföreningen Filipstads Äldrebostäder i uppdrag att uppföra en 

gruppbostad LSS så blir kommunens nettokostnad efter hyresintäkt och 

momsavdrag, ca 330 000 per år. 

 

 

Åsa Andersson                                              

Socialchef 

Inge Nilsson Piehl 

Teknisk chef 
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Checklista vid ärendeberedning 

 
Checklistan används inför beslut i ärenden. 

Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 

barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 

ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 

 

Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan 

finnas med som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med 

ärendet. 

 

Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 

Motivera: Ärendet gäller en överenskommelse för målgruppen psykiskt 

funktionsnedsatta 

x  

 

Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 

Om ja, på vilket sätt? ÖK belyser barn både som målgrupp men också 

som anhöriga 

x  

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  

Barn till föräldrar med psykisk funktionsnedsättning samt barn som själva 

har en psykisk funktionsnedsättning. 

 

x  

Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?  

 
 x 

 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 

På vilket sätt? Barn har inte varit med i framtagandet men samverkan 

har skett med bl a BUP 

  

 

Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 

Om ja, beskriv hur: Hela ÖK rör en målgrupp med funktionsnedsättning 

x  

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 

På vilket sätt? ÖK har kommit till för att säkerställa att målgruppen får 

sina behov tillgodosedda. Brukarrepresentanter har varit delaktiga i 

framtagandet (bl a NSPH). 

x  

 

Diskrimineringsgrunderna 
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                                                                                                                         Ja   Nej 

Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

På vilket sätt? ÖK:s syfte är bland annat att huvudmännen genom att 

tydliggöra ansvars- och samverkansfrågor faktiskt ska underlätta för 

målgruppen så att de får en möjlighet att leva som andra. 

x  
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Sammanträdesdatum 

2021-06-16  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66 Dnr 2021-000061 

Utredningsuppdrag om framtida hantering av 
gruppbostäder LSS 

Kommunstyrelsens beslut 

att   med godkännande lägga informationen till handlingarna samt 

 

att   vid oktober månads kommunstyrelse redovisa uppdraget 

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens beslutade 20210224 §20 

att ge förvaltningarna genom socialchef och teknisk chef i uppdrag att utreda 

och ta fram förslag på framtida hantering av externt förhyrda gruppbostäder 

samt  

att uppdraget återredovisas senast under juni månad 2021.  

 

I Filipstads kommun finns idag fyra gruppbostäder för vuxna personer med 

beslut enligt LSS. Två av fastigheterna ägs idag av externa företag 

(Klippgatans gruppbostad och Blombackavägens gruppbostad). Kommunen 

hyr dessa lokaler för ändamålet. Inför kommande förlängning av 

hyreskontrakt behöver utredas framtida hantering av dessa externt förhyrda 

gruppbostäder. Detta då kommunen har strategiska lokalförsörjningsmål att 

minska andelen förhyrda externa lokaler, för att minska kommunens totala 

kostnader för lokaler.  

 

För närvarande betalar kommunen ca 400 000 kr per år i hyra för Klippgatan 

och ca 450 000 kronor i hyra per år för lokalerna på Blombackavägen. Till 

detta tillkommer driftkostnader. 

 

 

Socialchef Åsa Andersson och teknisk chef Inge Nilsson Piehl presenterar 

ärendet. I samband med presentationen besvaras även frågor. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från socialchef och teknisk chef 
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Sammanträdesdatum 

2021-02-24  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20 Dnr 2021-000061  

Utredningsuppdrag om framtida hantering av 
gruppbostäder LSS 

Kommunstyrelsens beslut 
att ge förvaltningarna genom socialchef och teknisk chef i uppdrag att utreda 

och ta fram förslag på framtida hantering av externt förhyrda gruppbostäder 

samt  

 

att   uppdraget återredovisas senast under juni månad 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
I Filipstads kommun finns idag fyra gruppbostäder för vuxna personer med 

beslut enligt LSS. Två av fastigheterna ägs idag av externa företag 

(Klippgatans gruppbostad och Blombackavägens gruppbostad). Kommunen 

hyr dessa lokaler för ändamålet. Inför kommande förlängning av 

hyreskontrakt behöver utredas framtida hantering av dessa externt förhyrda 

gruppbostäder. Detta då kommunen har strategiska lokalförsörjningsmål att 

minska andelen förhyrda externa lokaler, för att minska kommunens totala 

kostnader för lokaler. 

 

För närvarande betalar kommunen ca 400 000 kr per år i hyra för Klippgatan 

och ca 450 000 kronor i hyra per år för lokalerna på Blombackavägen. Till 

detta tillkommer driftkostnader. 

 

Förslag till beslut: 

Att ge förvaltningarna genom socialchef och teknisk chef i uppdrag att 

utreda och ta fram förslag på framtida hantering av externt förhyrda 

gruppbostäder 

 

Socialchef Åsa Andersson och teknisk chef Inge Nilsson Piehl presenterar 

ärendet. I samband med presentationen besvaras även frågor.  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Jomark Polintan yrkar att uppdraget ska redovisas senast juni månad till 

kommunstyrelsen.  

 

Christer Olsson yrkar bifall till Jomark Polintans förslag.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 39 Dnr 2021-000231 

Motion om utdrag ur belastningsregistret för personal 
inom äldreomsorgen 

Kommunfullmäktiges beslut 

att   remittera motionen till kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Johnny Grahn (sd) skriver i motion inkommen 8 oktober 2021; 

"Inom förskola, grundskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet 

krävs alltid ett registerutdrag innan en person kan anställas eller anlitas. Så 

även inom LSS (jobb på hem för vård eller boende av barn) och HVB-hem. 

Inför varje anställning sker en obligatorisk registerkontroll, där man hämtar 

ett begränsat utdrag som endast omfattar vissa typer av brott, t.ex. 

misshandel (9§ lagen om belastningsregister). För att bli anställd inom 

äldreomsorgen i Filipstad krävs idag ingen kontroll från belastningsregistret.  

 

Det finner vi Sverigedemokrater ytterst anmärkningsvärt. Vi måste självklart 

ställa samma krav på personal som kommer i kontakt med brukare inom 

äldreomsorgen, oavsett om det handlar om vår egen tillsvidareanställda 

personal, vikarier i vår verksamhet eller personal hos de privata utförarna. 

 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

- att kommunen inför krav på utdrag ur belastningsregistret för alla 

verksamma inom äldreomsorgen. 

 

- att utdrag ur belastningsregistret ska begäras i samband med 

nyanställningar och därefter vart tredje år. Detta ska gälla samtlig personal 

inom skola, vård och omsorg". 

 

Christer Olsson och Åsa Hååkman Eriksson yttrar sig och Johnny Grahn 

återkommer i ärendet.   
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Datum 

2021-11-02 

 

Diarienummer 

«Databas» «Diarienr» 
 

 

 

  

 

Budgetuppföljning 2021-10 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott - Ksau 

Förslag till beslut 

Att godkänna upprättad budgetuppföljningen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott redovisar i budgetuppföljning för 2021-10 

en prognos på 4 445 tkr jämfört med budget 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning för Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärendet 

Ekonomienheten har upprättat budgetuppföljning för de verksamheter som 

ingår i Kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsområde. 

Budgetuppföljningen per oktober redovisar ett överskott med 4 445 tkr 

jämfört med budget 2021. En förbättring med 755 tkr sedan föregående 

prognos, vilket framförallt beror på en förbättrad prognos för VUX då man 

under hösten ser en kostnadseffekt av att hemtagning av kurser i egen regi 

ger positiv effekt. För övrigt är anledningen till överskottet inom KSau att 

befintlig personal, inom framförallt AIE/VUX, arbetar inom projektet Move 

och Stepstone under hela 2021. 

 

Hannes Fellsman 

Kommundirektör 

Britt-Inger Gustafsson 

Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Checklista vid ärendeberedning 

 
Checklistan används inför beslut i ärenden. 

Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 

barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 

ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 

 

Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan 

finnas med som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med 

ärendet. 

 

Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 

Motivera: 

X  

 

Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 

Om ja, på vilket sätt?  

 X 

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  

 
  

Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?  

 
 X 

 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 

På vilket sätt?  

 X 

 

Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 

Om ja, beskriv hur: 

 X 

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 

På vilket sätt?  

 X 

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

På vilket sätt? 

 X 

 

 

 



Budgetuppföljning  Ksau  
 

Budget Redovisning Avv. mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavv.

period period budget årsbudget - mot budget

Kommunfullmäktige 638 395 244 766 371 696 70

Kommunstyrelsen 2 342 1 736 606 2 810 1 074 2 810 0

Partistöd 437 437 0 525 88 525 0

Administration stab 5 475 4 191 1 283 6 677 2 485 5 777 900

Informationsverksamhet 1 045 1 001 45 1 250 249 1 250 0

Bergslagens räddningstjänst 9 638 9 615 24 11 568 1 953 11 568 0

Växel/Reception/Repro 2 094 2 325 -231 2 507 182 2 508 0

Civilförsvar 168 16 152 199 183 199 0

Kulturverksamhet 725 760 -36 890 130 890 0

UVK - utvecklingskontor 1 225 876 349 1 466 590 1 166 300

Totalt Stabsenhet 23 787 21 352 2 436 28 658 7 305 27 389 1 270

Administration 4 751 4 689 62 5 695 1 006 5 645 50

Bemanningscentral 1 843 2 182 -340 2 205 23 2 555 -350

Företagshälsovård 417 343 74 500 157 300 200

Fackliga företrädare 927 682 245 1 109 427 909 200

Övriga PA-åtgärder 731 765 -34 1 177 412 1 177 0

FFA Förebyggande friskvårdsarbete 2 12 -10 0 -12 0 0

Totalt HR-enhet 8 671 8 673 -3 10 686 2 013 10 586 100

Ekonomienhet 5 434 4 914 519 6 502 1 588 6 002 500

Totalt Ekonomienhet 5 434 4 914 519 6 502 1 588 6 002 500

Allmänna näringslivsinsatser 1 178 1 024 154 1 410 386 1 310 100

Projekt 375 171 204 450 279 450 0

Turism 839 686 153 977 285 977 0

Totalt Näringslivsenhet 2 392 1 881 511 2 837 950 2 737 100

Administration 798 895 -98 954 59 1 004 -50

Arbetsmarknadsåtgärder social art 4 827 3 686 1 141 5 769 2 084 4 769 1 000

Arbetsmarknadsprojekt 0 -2 2 0 2 0 0

Arbetsmarknadsåtgärder teknisk art 2 097 2 027 70 2 358 331 2 308 50

Extratjänster 0 -162 165 0 162 -150 150

Vux 11 668 9 617 2 051 12 820 3 203 11 495 1 325

Totalt AIE/Vux-enhet 19 390 16 061 3 331 21 901 5 841 19 426 2 475

TOTALT KSau 59 674 52 881 6 794 70 584 17 697 66 140 4 445

Diff mot budget 4 445  



Kommentarer  
 
Sammanfattning KSau: 
Utfall avvikelse: 6 794 tkr    Prognos = 4 445 tkr 
KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 6 794 tkr (5 928 tkr). Överskott finns inom i stort sett alla enheter. 
 
Inom Ksau prognostiseras ett överskott med 4 445 tkr (3 690 tkr). En förbättring med 755 tkr som främst är att hänföra till en 
förbättrad prognos för VUX då man under hösten ser en kostnadseffekt av att hemtagning av kurser i egen regi ger positiv effekt. 
Överskott finns främst inom Ekonomienhet och AIE/VUX till följd av att befintlig personal arbetar i projekt. 
 

 Stabsenhet 
Utfall avvikelse:  2 436 tkr    Prognos = 1 270 tkr 
Stabsenhetens bokförda avvikelse efter oktober uppgår till 2 436 tkr (2 317 tkr). Överskottet består bl.a. av ersättning för Covid-19 
för december har erhållits med ca 650 tkr, lägre personalkostnader pga. vakans och sjukdom samt ej förbrukade tillgängliga medel. 
 
Stabsenheten prognostiserar ett överskott med 1 270 tkr (1 070 tkr). En förbättring med 200 tkr sedan föregående prognos. 
Överskottet beror främst på ersättning för Covid-19 (december 2020) och på vakant tjänst och sjukskrivning inom 
kansliverksamheten. Även vakant tjänst inom UVK-kontoret. Övriga verksamheter beräknas vara i nivå med budget. 
 

 HR-enhet 
Utfall avvikelse: -3 tkr    Prognos = 100 tkr 
HR-enhetens bokförda avvikelse uppgår till -3 tkr (77 tkr).  Kontot för bemanningscentralen överskrider budget till följd av ökade 
bemanning pga. coronasituationen. 
 
HR-enheten prognostiserar ett överskott med 100 tkr (100 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. Underskott inom 
bemanningscentralen medan företagshälsovård och kontot för fackliga företrädare visar överskott. 
  

 Ekonomienhet 
Utfall avvikelse:  519 tkr    Prognos = 500 tkr 
Ekonomienhetens bokförda överskott efter oktober uppgår till 519 tkr (498 tkr). Överskott beror på att medel för konsulttjänster för 
ekonomisystemet inte har nyttjats och att vissa personalkostnader bokförs mot projektet Move (yrkesanpassad utbildning för vuxna). 
 
Ekonomienheten prognostiserar ett överskott med 500 tkr (400 tkr).  En förbättring med 100 tkr sedan föregående prognos. 
Personalkostnader har under året bokförts mot projektet Move och konsultkostnader förväntas i dagsläget inte förbrukas fullt ut. 
 

 Näringslivsenhet 
Utfall avvikelse:   511 tkr    Prognos = 100 tkr 
Näringslivsenhetens bokförda överskott efter oktober uppgår till 511 tkr (661 tkr). Överskottet hänför sig främst till att få aktiviteter har 
kunnat genomföra pga. Covid-19 och att intäkter för projekt inte har periodiserats. Kostnader under slutet av året kommer att sänka 
avvikelsen. 
 
Näringslivsenheten prognostiserar ett överskott med 100 tkr (100 tkr). Ingen förändring sedan 100 tkr sedan föregående prognos. 
Överskott beror på överskott pga. av att vissa personalkostnader bokförs mot projekt.  
 

 AIE / Vux-enhet 
Utfall avvikelse:   3 331 tkr    Prognos = 2 475 tkr 
AIE’s bokförda överskott uppgår till 3 331 tkr (2 374 tkr). Överskottet förklaras främst på att vissa personalkostnader bokförs mot 
projektet Move (yrkesanpassad utbildning för vuxna) och mot projektet Stepstone (att öka deltagarnas tillträde till arbetsmarknaden 
genom kartläggning och validering av deras reella kompetens). Även överskott för beräknat preliminärt statsbidrag för VT-2021 för 
Vux.  
 
AIE prognostiserar ett överskott med 2 475 tkr (2 020 tkr). En förbättring med 455 tkr sedan föregående prognos. Förbättringen beror 
främst på att man inom VUX ser kostnadseffekt av att hemtagning av kurser i egen regi ger positiv effekt. 
Överskottet beror också främst på att personalkostnader bokförs inom projektet Move och projektet Stepstone under hela 2021.  



Åtgärder 
 
Sammantaget prognostiseras ett överskott inom KSau på 4 445 tkr. Överskott prognostiseras inom samtliga av KSAU 
verksamheter där Aie/Vux (2 475 tkr) och stabsenheten (1 270 tkr) prognostiserar de största överskotten.  
  
Inom AIE-enheten täcks kostnader hos AIE-enheten med beviljade medel från EU-projekten Move och Stepstone. 
Överskotten är temporära då projekten avslutas under 2022, Move 2022-06-01, Stepstone 2022-12-31. 
Överskottet inom stabsenhet/kansli är har förbättrats sedan föregående prognos och förklaras främst av ersättning för Covid-
19 (december 2020) och lägre personalkostnader till följd av vaknas och sjukskrivning.  
 
Inga behov av åtgärder krävs i nuläget. 
 
Underskrift 
Hannes Fellsman 
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KS 2021-000240 
 

 

 

  

 

Sammanträdesdagar 2022 

 

Förslag till beslut 

att   fastställa sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsens arbetsutskott 

enligt följande: 

7 februari (tillika bokslutsberedning) 

7 mars (budgetberedning) 

8 mars 

4 april (budgetberedning) 

11 april 

2 maj (budgetberedning) 

9 maj 

7 juni 

12 september 

26 september (budgetberedning) 

10 oktober 

7 november 

5 december 

Sammanträdena startar klockan 09.00 

 

 

Beslutsunderlag 

Förslag på sammanträdesdagar 2022, inkluderat nämnder, kommunstyrelsens 

utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Ärendet 

Samlat förslag på sammanträdesdagar har upprättats för kommunstyrelsens 

utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bokslutsberedning och 

budgetberedningssammanträden är noterade i förslaget.  
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Förslag på tider för sammanträdena är: 

Barn- och utbildningsnämnden 09.00 

Miljö- och byggnadsnämnden 13.30 

Socialnämnden: 09.00 

Arbetsutskottet (och budgetberedning): 09.00 

Kultur- och föreningsutskottet: 13.30 

Teknikutskottet: 13.30 

Kommunstyrelsen: 13.30 

 

Catrin Marsell 

Kanslichef  
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T  5 F  5 M  5 36  O  5 KS delår L  5 Alla helgons dag M  5 AU + TU 49 

O  6 L  6 T  6 T  6 S  6 T  6 KFU

T  7 S  7 O  7 F  7 M  7 AU + TU 45  O  7

F  8 M  8 32  T  8 L  8 T  8 T  8

L  9 T  9 F  9 S  9 O  9 F  9

S 10 O 10 L 10 M 10 AU + TU 41  T 10 L 10

M 11 28  T 11 S 11 VALDAGEN T 11 F 11 S 11

T 12 F 12 M 12 AU + TU delår 37  O 12 L 12 M 12 Mob 50 

O 13 L 13 T 13 T 13 S 13 T 13 Bun 

T 14 S 14 O 14 F 14 M 14 Mob 46  O 14 Soc

F 15 M 15 Mob 33  T 15 KF L 15 T 15 Bun T 15 KF - Val till nya KS mm

L 16 T 16 F 16 S 16 O 16 Soc F 16

S 17 O 17 L 17 M 17 Mob 42  T 17 L 17

M 18 29  T 18 S 18 T 18 Bun F 18 S 18

T 19 F 19 M 19 Mob 38  O 19 Soc L 19 M 19 51 

O 20 L 20 T 20 Bun T 20 KF S 20 T 20

T 21 S 21 O 21 Soc F 21 M 21 47  O 21 KS

F 22 M 22 34  T 22 L 22 T 22 T 22

L 23 T 23 Bun F 23 S 23 O 23 F 23

S 24 O 24 Soc L 24 M 24 KFU 43  T 24 KFBudget L 24 Julafton

M 25 30  T 25 S 25 T 25 F 25 S 25 Juldagen

T 26 F 26 M 26 BB + KFU 39  O 26 L 26 M 26 Annandag jul 52 

O 27 L 27 T 27 T 27 S 27 T 27

T 28 S 28 O 28 F 28 M 28 48  O 28

F 29 M 29 KFU 35  T 29 L 29 T 29 T 29

L 30 T 30 F 30 S 30 O 30 KS F 30

S 31 O 31 KS M 31 KS Budget 44  L 31 Nyårsafton

November 2022 December 2022Juli 2022 Augusti 2022 September 2022 Oktober 2022
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Utdrag ur belastningsregistret 

Förslag till beslut 

att   uppdra till HR-chefen att ta fram och fastställa rutiner för kontroll av 

belastningsregister av vikarier innan intermittent anställning 

 

Ärendet 

Bemanningscentralen som är organiserad under KS och HR-enheten, ansvar 

för nyrekrytering av timvikarier för att möta verksamheternas behov av 

vikarier vid kortare sjukdomar, vård av barn och andra kortare ledigheter.  

Vikarier som är anställda via Bemanningscentralen kan arbeta i flera olika 

verksamheter såsom förskola, grundskola, vård, LSS samt kost och 

lokalvård.   

 

Vid rekrytering av s.k. timvikarier, alltså intermittenta anställningar, har 

Filipstads kommun en tydlig process. Där ingår bland annat, intervjuer, läs- 

och skrivtest, referenstagning. Ett lagkrav (Skollagen 2010:800) föreligger 

där alla som arbetar med barn eller kan komma i direkt kontakt med barn ska 

ha uppvisat ett registerutdrag från belastningsregistret. Denna 

registerkontroll genomförs idag av Bemanningscentralen för vikarier som 

arbetar med barn.  

 

Arbetsgivaren föreslår att samtliga nyrekryterade vikarier som bokas via 

Bemanningscentralen ska uppvisa ett registerutdrag innan anställning kan 

ske. Det föreligger ingen laglig grund för att kräva/begära registerutdrag på 

samtliga medarbetare, men eftersom tanken är att timvikarier ska ges 

möjlighet att arbeta över många olika verksamheter anser arbetsgivaren att vi 

har stöd för att begära in registerutdrag för samtliga.  

 

Viktigt att notera är att utdragen endast ska lämnas för uppvisande och ej ska 

arkiveras hos arbetsgivaren. En notering görs om att utdraget är uppvisat. 

 

HR-chefen föreslås ansvara för att ändamålsenliga rutiner upprättas för att ge 

anvisningar för kontroll av belastningsregistret innan anställning av vikarier 

vid intermittenta anställningar. Det är den blivande vikarien själv som begär 

utdrag, det kan inte organisationen göra. Rutinerna ska innefatta bland annat; 

typ av registerkontroll, frekvens, hur noteringar görs, hur värderas eventuella 

noteringar i registret -vilka typer av brott som direkt är diskvalificerande och 

vilka eventuella begångna brott som ska bedömas -och av vem-.  
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Annika Alfredsson 

HR-chef  

 


