
   KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
   2021-01-14 
   
Plats och tid för sammanträde Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet 

den 20 januari 2021 kl. 13.30  
   
Sammanträdet sker med närvaro på distans, dvs digitalt. Om inget annat meddelas 
deltar endast presidiet fysiskt i sammanträdesrummet och övriga ledamöter och 
ersättare deltar vid Teams.  
 
 
Kommunfullmäktigeärende 
 
 
 
Kommunstyrelseärende 
 

1. Redovisning av medelsplacering, lån och likviditetsställning 
2. Information om ”God och nära vård” 
3. Samverkansavtal om Industrispåret på vuxenutbildningen  
4. Information om Folkhälsoarbetet  
5. Information om Coronapandemin 
6. Anställning av kommunchef  
7. Anmälningsärenden  



Till Kommunstyrelsen

Förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning

Enligt kommunens placeringsreglemente ska ekonomienheten kontinuerligt redovisa till 

kommunstyrelsen om likviditetsställning, placeringar och andra transaktioner som löper.

Avstämningstidpunkt: 14 Januari 2021  (10 December 2020)

Sammanställning:

Likvida medel: Swedbank 59,0 mkr [Filipstads kommun 36,4 mkr, Stadshus 22,6 mkr]

Ränta inlåning 0,000% (0,000%)

Ränta utlåning 0,600% (0,520%)

Placeringar:

Lånesituation: Belopp mkr Ränta % Räntebindningstid / Förfallodag

Svensk upplåning Kommuninvest 24,0 1,93% F  2024-11-11

Kommuninvest 16,3 0,11% F  2024-10-02

Kommuninvest 12,0 -0,05% F  2022-09-15

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

Kommuninvest 13,5 0,76% F  2023-11-13

Kommuninvest 29,5 0,46% F 2025-05-12

Kommuninvest 14,8 0,28% F 2023-11-23

124,0 genomsnittlig ränta 0,66 %  (0,66 %)

Övertagna lån 10,8 0,34% F 2022-10-24

stiftelsen 6,0 0,20% R kvartalsvis / obestämd tid

3,3 0,44% F  2023-11-13

20,1 genomsnittlig ränta 0,31 %  (0,33 %)

144,1 genomsnittlig ränta 0,61 %  (0,61 %)

Total låneskuld   

 

Ekonomienheten  2021-01-14
 

Britt-Inger Gustafsson
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 FILIPSTADS KOMMUN Tel:       0590 – 611 00 Org.nr:  212000-1876 

 Box 303 Fax:      0590 – 615 88 Internet: www.filipstad.se 
 682 27 FILIPSTAD                         E-post:  
 Besök: Hantverksgatan 22  

 

Samverkansavtal: Regional yrkesinriktad vuxenutbildning, 
inriktning industri och industrinära utbildning  
 

 

Inom ramen för Industriråd Värmland och den regionala satsning som gjorts avseende 

kompetensförsörjning med särskilt fokus riktat mot industri och industrinära verksamheter 

upprättas ett tidsbegränsat samverkansavtal mellan de 16 kommunerna i Värmland.  

Avtalet gäller industri- och industrinära vuxenutbildningar som främst kopplas till de sex 

industrinoderna i Arvika, Hagfors, Karlstad, Kristinehamn, Sunne och Säffle.  

 

Avtalet ska ge förutsättningar för att väsentligt öka de värmländska industriföretagens 

tillgång till yrkesutbildad arbetskraft. 

 

Avtalet gäller från och med 2021-01-01 till och med 2022-12-31.  

Om studerande inte hunnit slutföra sin utbildning under avtalets giltighetstid kan de efter 

överenskommelse med hemkommunen ges möjlighet att slutföra utbildningen. 

Folkbokföringskommunen står för kostnaden. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna upprättat avtal  

 

Handlingar som legat till grund för beslutet 

Samverkansavtal: Regional yrkesinriktad vuxenutbildning, inriktning industri och 

industrinära utbildning  

 

 

Hannes Fellsman    Peter Ramqvist 

Skolchef    Rektor   

Vuxenutbildningen    Vuxenutbildningen 
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Samverkansavtal: Regional yrkesinriktad vuxenutbildning, 
inriktning industri och industrinära utbildning 
  
Inom ramen för Industriråd Värmland och den regionala satsning som gjorts 
avseende kompetensförsörjning med särskilt fokus riktat mot industri och 
industrinära verksamheter upprättas ett tidsbegränsat samverkansavtal mellan 
de 16 kommunerna i Värmland.  
Avtalet gäller industri- och industrinära vuxenutbildningar som 
främst kopplas till de sex industrinoderna i Arvika, Hagfors, Karlstad, 
Kristinehamn, Sunne och Säffle.   
Samtliga 16 kommuner förbinder sig att inom avtalstiden låta sina 
kommuninnevånare fritt söka, och betala IKE (interkommunal 
ersättning), för de utbildningsplatser som finansieras med statsbidrag för 
regional yrkesinriktad vuxenutbildning. 
   

1. Avtalsparter  
Avtalets parter utgörs av följande kommuner: Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, 
Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, 
Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng.  
Parterna träffar överenskommelse om samverkan.  
  

2. Målsättning  
Avtalet ska ge förutsättningar för att väsentligt öka de värmländska 
industriföretagens tillgång till yrkesutbildad arbetskraft.  
 
 

3. Fritt sök  
Detta samverkansavtal syftar till att sökande fritt kan välja mellan de orter och 
utbildningar som erbjuder yrkesinriktad industrirelaterad vuxenutbildning.  
Dessa sex industrinoder är certifierade och kvalitetsgranskade genom 
Teknikcollege. Koncentrationen av den industrirelaterade vuxenutbildningen till 
sex orter förutsätter samarbete mellan alla 16 kommuner och att elevers APL i 
möjligaste mån kan göras hos företag i elevens hemkommun. 
   

4. Ansökan och antagning  
Ansökan sker via hemkommunen och antagning till 
utbildningsplatserna sker på de sex noderna enligt gällande författningar. 
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Antagning sker i samråd mellan hemkommunen och anordnarkommunen 

gällande sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Hemkommunen kan inte av ekonomiska orsaker neka utbildningsplats. 

 

5. Ekonomiska villkor och förutsättningar  
Interkommunal ersättning för studerande betalas av den kommun där den 
studerande är folkbokförd. Fakturering sker kvartalsvis och förteckning över 
den/de studerande bifogas fakturan.  
Anordnarkommunen svarar för den studerandes olycksfalls- och 
ansvarsförsäkringar under hela studietiden.  
 

6. Uppföljning och utvärdering  
Årligen ska samverkansparterna, genom skolchefsgruppen, följa upp avtalet 
och utfallet enligt vad gruppen bestämmer.  
 

7. Giltighetstid mm  
Avtalet gäller från och med 2021-01-01 till och med 2022-12-31.  
Om studerande inte hunnit slutföra sin utbildning under avtalets giltighetstid 
kan de efter överenskommelse med hemkommunen ges möjlighet att slutföra 
utbildningen. Folkbokföringskommunen står för kostnaden.  
 

8. Ändringar  
Eventuell revidering av innehållet i detta avtal föreslås av avtalsparterna 
gemensamt och ska avtalas skriftligen.  
Definitioner av begrepp i detta avtal finns noterade i Bilaga:1. 
 
Värmland 2020-11-27 
 
  
Arvika kommun              Eda kommun 
 
  
Filipstads kommun         Forshaga kommun 
  
 

Grums kommun               Hagfors kommun  
 
 

Hammarö kommun         Karlstad kommun  
 
 

Kils kommun                     Kristinehamns kommun  
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Munkfors kommun          Storfors kommun  
 
 

Sunne kommun                  Säffle kommun 
  
 

Torsby kommun                   Årjängs kommun 
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Bilaga:1  
  
Definitioner av begrepp i detta avtal:  
  

• Vuxen medborgare är, enligt Skollagen, SFS 2010:800, behörig att 
söka till vuxenutbildning från och med andra halvåret det år man 
fyller 20 år om inte särskilda skäl 
föreligger. (Vuxenutbildningsförordningen SFS 2011:1108 
kompletterar skollagen)  
• För Yrkesvux gäller särskild förordningstext, SFS 2009:43, om 
statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå.  
• För lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning gäller 
särskild förordningstext SFS 2010:2016 om statsbidrag för 
lärlingsutbildning för vuxna.  
• Hemkommun är den kommun där sökande/vuxenstuderande är 
folkbokförd.  
• Anordnarkommun är den kommun som är huvudman för 
utbildningen (de sex industrinoderna).  
• Avtalsområde är det området som avgränsas av medverkande 
avtalsparter, det vill säga de kommuner som skriver under avtalet.  
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Rättsenheten
Hanna Anagrius
Direkt 010-2250417
hanna.anagrius@lansstyrelsen.se

Östra Värmlands överförmyndarnämnd
ofn@kristinehamn.se

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län Telefon 010 225 00 00 Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna Bankgiro 5050-5858
Postadress 791 84 FALUN E-post dalarna@lansstyrelsen.se Orgnr 202100-2429
Besöksadress Åsgatan 38

Protokoll efter tillsyn av Östra Värmlands 
överförmyndarnämnd, december 2020

Beskrivning av tillsyn
Med anledning av pågående pandemi under året 2020 har årets tillsyn inte 
inneburit något platsbesök hos nämnden. Tillsynen har istället genomförts som 
skrivbordstillsyn där kopior ur ett antal slumpmässigt utvalda akter har 
granskats på plats på länsstyrelsen. 
Nämnden har också skickat in en årsredogörelse till länsstyrelsen och ett utdrag 
ur förda register. Efter att länsstyrelsen har granskat akterna har en digital 
avstämning skett med nämnden. 

Deltagande
Granskning av akter och förda register den 14 december 2020 har utförts och 
handläggare Birgitta Lagergren på länsstyrelsen. Vid den digitala avstämningen 
den 15 december 2020 har jurist Hanna Anagrius från länsstyrelsen och 
enhetschef Magnus Warnicke från överförmyndarkansliet deltagit. 

1. Överförmyndarens verksamhet

1.1. Allmänt om verksamheten, tillgänglighet och bemanning
Östra Värmlands överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd för kommunerna 
Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Kansliet är placerat i 
Kristinehamn. 
På kansliet arbetar sju medarbetare fördelat över 7 årsarbetskraft varav en är 
enhetschefen och övrig personal är handläggare. Resurserna bedöms som 
tillräcklig vid full bemanning men är känslig för frånvaro vilket har märkts nu 
under pandemin.  
Kansliet har telefontid måndag – torsdag mellan kl. 10.00-12.00. Receptionen har 
öppet varje dag mellan kl. 07.30-16.30. Om man önskar kan man lämna in 
handlingar till receptionen eller kontakta receptionen när handläggarna inte har 
telefontid. Handläggarna tar emot förbokade besök och åker ut till kommunerna 
vid t ex informationsträffar. Besök som inte förbokats tas emot i mån av tid.
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Kansliet planerar för att gå över till ett nytt verksamhetssystem, förhoppningsvis 
efter sommaren 2021.

1.2 Ställföreträdarna och årlig omprövning av förvaltarskap
Nämnden hanterar vid enligt lämnad statistik för år 2019 1 129 
ställföreträdarskap och 912 ställföreträdare. Av antalet ställföreträdarskap är 106 
förvaltarskap. Av beslutade arvoden står nämnden för 44 % kostnaderna. 
Svårt att rekrytera ställföreträdare till nya ärenden i år under pandemin, ca 40 % 
av ställföreträdarna är själva i riskgrupp. De har inte velat ta nya uppdrag i 
samma utsträckning under året mht pandemin. I de mindre kommunerna är det 
särskilt sårbart. De tyngre uppdragen är svårare att rekrytera ställföreträdare till. 
Två uppdrag har fått upphöra under året för att ingen har velat ta på sig ärendena 
och ett har aldrig anordnat. Under våren kommer kansliet i samverkan med andra 
kommuner att lägga ut en större kampanj för att nå ut till potentiella nya 
ställföreträdare i åldersspannet 35 – 55 år. 
Nya ställföreträdares lämplighet prövas efter kontroll i belastningsregistret, 
Kronofogden och socialtjänsten samt att kontroll görs så att ställföreträdaren inte 
själv har god man eller förvaltare. Utöver detta kontrolleras även så att 
ställföreträdaren är tillräckligt erfaren. Nya ställföreträdare ska även genomföra 
en webbutbildning med krav om godkänt resultat.
Det görs återkommande kontroller av befintliga ställföreträdare minst var tredje 
år vid uppdrag. Vid nya uppdrag sker kontroll om det inte skett de senaste sex 
månaderna. 
Ställföreträdarna erbjuds föreläsningar minst en gång per år. Det kan vara 
externa föreläsare som föreläser utifrån olika teman som t.ex. demens och psykisk 
ohälsa. I år har de inte blivit någon föreläsning mht pandemin men inför 2021 blir 
det förhoppningsvis digitalt och även digitala årsräkningsföreläsare. 
Den årliga omprövningen av förvaltarskap genomförs varje år under hösten. 
Kansliet hämtar underlag för sin bedömning genom att skicka ut frågor till 
förvaltarna om fortsatt behov av förvaltare, motivering och beskrivning av 
ärendet. Om det inkommer uppgifter som ifrågasätter behovet av förvaltarskap 
startas en utredning.

1.3 Resultat av granskning av årsräkningar 2019
Av 739 årsräkningar var 79 % inkomna i tid. 36 påminnelser skickades ut. Två 
vitesförelägganden överlämnades till nämnden, inget gick vidare till tingsrätten. 
Av de granskade årsräkningarna har 9 granskats med anmärkning. Den 
vanligaste anmärkningen har varit att uppgifter inte varit styrkta och att begärda 
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verifikationer inte kommit in. De årsräkningar som kom in i rätt tid och var 
kompletta var färdiggranskade innan midsommar, samtliga årsräkningar var 
granskade i oktober. 

1. Uppföljning av föregående års inspektion och 
anmälningsärenden

Sedan förra årets inspektion har det inte kommit in några anmälningar till 
länsstyrelsen. Länsstyrelsen har inte sett skäl att följa upp något särskilt från 
föregående års inspektion. 

2. Aktförvaring
Akterna förvaras i arkivskåp i ett låsbart rum. Kansliet har sen senaste 
inspektionen köpt in nya låsbara skåp. 

3. Registerkontroll
Enligt 9 § förmynderskapsförordningen 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.

4. Granskning av slumpvis utvalda akter
Länsstyrelsen har granskat 18 slumpvis utvalda akter. Samtliga akter är 
granskade utan anmärkning. 
Akt 7859
Akt 4916
Akt 2011
Akt 4459
Akt 2160
Akt 3471
Akt 4034
Akt 1675
Akt 2534
Akt 2228
Akt 2370
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Akt 3466
Akt 3143
Akt 2689
Akt 2602
Akt 9093
Akt 4484
Akt 9160

5. Sammanfattning av årets inspektion och länsstyrelsens 
bedömning

Länsstyrelsen har fått ett gott bemötande vid årets tillsyn. Med anledning av vad 
som framkommer i så väl aktgranskning som registergranskning samt i samtal 
med enhetschef och anställda riktar länsstyrelsen ingen kritik vid denna tillsyn. 
Länsstyrelsens samlade intryck är att nämnden bedriver en välfungerande 
verksamhet med bra ordning på sina ärenden, det är enkelt att följa ärendena i 
akterna.
Tillsynen förklaras härmed avslutad.

Medverkande
Protokollet har upprättats av jurist Hanna Anagrius.
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
Kommunstyrelsen i samtliga kommuner
Kommunfullmäktige i samtliga kommuner
Justitieombudsmannen

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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