
   

 
Kommunstyrelsens         KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Teknikutskott                Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. 
                                                    
 
Tid och plats         OBS! Sessionssalen, Folkets Hus 
för sammanträde               måndagen den 9 november 2020 kl. 13.30 
 
 
 
Ärenden 
 

1. Val av justerare 
2. Budgetuppföljning 
3. Inriktning ny simhall 
4. Yttrande över revisionsgranskning inköp och avtalstrohet 
5. Hastighetsbegränsning genom Lesjöfors 
6. Remissvar regional biblioteksplan 
7. Slutredovisning av investeringsobjekt 
8. Informationsärenden 
9. Anmälningsärenden 



 

 
 

 
 
 
Teknik & Service 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-04 

 
 

Diarienummer 
2020/110 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Budgetuppföljning Oktober 2020 
 
 

Ärendet  
Budgetuppföljningen för Teknik och Service visar per Oktober ett 
positivt utfall på 1 931 tkr och en prognos på -485 tkr. Detta är en 
förbättring av prognosen från föregående månad med 70 tkr. Större 
positiva poster i utfallet är vinterväghållningen på grund av den milda 
vintern och kapitaltjänstkostnader på VA på grund av att färre 
investeringar gjorda än budgeterat. Större negativ poster är 
vattenskadan i Ferlinhallen samt de extraordinära kostnaderna för 
tvätt av arbetskläder.  
 
Beslutsunderlag 
Bifogat förslag till Budgetuppföljning.  
 
Förslag till beslut 
Att föreslå Teknikutskottet besluta godkänna budgetuppföljningen per 
Oktober 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inge Nilsson Piehl   Christina Angberg 
Förvaltningschef Teknik & Service   Förvaltningsekonom 
 



Uppföljning: TEKNIK O SERVICE

Period: Oktober 2020

Budget Redovisning Avvikelse Årsbudget Kvar av Prognos Diff mot

period period mot budget årsbudget 2020 budget

Teknikutskott 26 63 -37 31 -32 81 -50

Inköp 1 285 1 264 21 1 530 266 1 530 0

Bibliotek 4 068 3 764 304 4 874 1 110 4 774 100

IT-enhet 9 069 8 988 81 10 870 1 882 10 870 0

Kostenhet 19 532 19 278 254 23 643 4 365 23 603 40

Lokalvårdsenhet 12 096 11 687 409 14 334 2 647 14 184 150

Fastighetsenhet 30 732 31 949 -1 217 39 249 7 371 40 689 -1 440

Administration -658 -433 -226 -806 -373 -356 -450

Idrotts o Fritidsenhet 2 244 -242 0 -244 0 0

Gata-Park inkl skogsdrift 14 053 12 528 1 526 17 479 4 951 16 714 765

Total skattefinansierat 90 204 89 333 871 111 204 21 942 112 089 -885

Vatten o Avlopp 2 595 1 695 900 0 -1 695 -400 400

Renhållning 285 125 160 -125 0 0

Total avgiftsfinansierat 2 880 1 820 1 060 0 -1 820 -400 400

Totalt Teknikutskott 93 084 91 153 1 931 111 204 20 122 111 689 -485

Diff mot budget -485

Kommentarer:

Avvikelse Utfall = 1 931 tkr (2 061 tkr)          Prognos = -485 tkr (-555 tkr)

Budgetramen har i September minskats med 1 465 tkr, det vill säga teknikenhetens andel av den tidigare ofördelade posten för åtgärder som låg centralt. 

Respektive enhets andel av besparingen framgår nedan.

Inköp

Avvikelse Utfall = 21 tkr (33 tkr)          Prognos = 0 tkr (0 tkr)         Besparing = 20 tkr        

Verksamheten har ett mindre överskott avseende resor och kurser. På helår prognosticeras utfallet följa budget. 

Bibliotek

Avvikelse Utfall = 304 tkr (291 tkr)          Prognos = 100 tkr (100 tkr)         Besparing = 80 tkr        

Biblioteksenheten uppvisar positiva avvikelser på samtliga verksamheter. Arrangemangskostnaderna är lägre då Coronapandemin har medfört att färre

arrangemang än planerat har kunnat genomföras. Systemkostnaderna är lägre än budget och media visar ett överskott på grund av fördröjning av 

kostnader. Kostnaderna för förvaring av material på Värmlandsarkivet har inte heller kommit än. På helår prognosticeras en positiv avvikelse på 100 tkr. 

30 tkr avser arkivkostnader och 70 tkr avser arrangemangs- och systemkostnader. 

IT-enhet

Avvikelse Utfall = 81 tkr (161 tkr)          Prognos = 0 tkr (0 tkr)         Besparing = 145 tkr        

IT-enheten har ett positivt utfall främst på grund av lägre kapitaltjänstkostnader för bredbandsanläggningen än budgeterat. Telefonin har en negativ avvikelse 

då kostnadsbesparingar för det nya telefoniavtalet kommer först i slutet av året. Verksamheten prognosticerar på helår följa budget. Högre telefonikostnader 

på grund av att kostnadsbesparingen för det nya avtalet kommer först i slutet av året vägs upp av lägre kapitaltjänstkostnader på grund av den försenade

fiberutbyggnaden. Det försenade telefoniavtalet medför likaså lägre kapitaltjänstkostnader för inköp av mobiltelefoner. 

Kostenhet

Avvikelse Utfall = 254 tkr (289 tkr)          Prognos = 40 tkr (40 tkr)         Besparing = 130 tkr        

Verksamhetens positiva utfall avser främst lägre lönekostnader än budgeterat. Orsaken är att gymnasieeleverna under våren i samband med 

hemundervisningen på grund av coronapandemin erbjudits restaurangluncher istället för skolmat. Personal har i samband med det lånats ut till 

socialförvaltningen utan att verksamheten behövt sätta in vikarier. Verksamheten har även kunnat flytta om personal inom den egna organisationen, vilket har 

medfört lägre vikariekostnader. Då verksamheten fått ersättning för sjukdagar från Försäkringskassan har sjuklönekostnaderna också varit lägre. 

Livsmedelskostnaderna har likaså varit lägre på Strandvägsköket under våren, men denna positiva avvikelse motverkas av en negativ avvikelse på 

Älvkulleköket. I utfallet saknas livsmedelskostnader på ca 200 tkr. På helår prognosticeras verksamheten ge ett överskott på 40 tkr. Lönekostnaderna bedöms 

medföra en positiv avvikelse på 300 tkr och livsmedelskostnaderna en negativ avvikelse på -300 tkr. I övrigt påverkas prognosen av den besparingspost som 

lagts in, men denna motverkas av lägre transport- och utbildningskostnader än budgeterat.  

Lokalvård

Avvikelse Utfall = 409 tkr (465 tkr)          Prognos = 150 tkr (150 tkr)         Besparing = 285 tkr        

Verksamheten har ett överskott främst på grund av att personal lånats ut till socialförvaltningen på grund av Coronapandemin samt att Spångbergsgymnasiets 

elever hade hemundervisning under våren. Hemundervisningen medförde lägre lokalvårdsbehov där och personalen kunde användas inom andra områden. 

Vikariekostnaderna är därför lägre än beräknat. Då verksamheten fått ersättning för sjukdagar från Försäkringskassan har sjuklönekostnaderna också varit 



lägre. Även nu under hösten har det varit möjligt med en lägre bemanning på gymnasiet på grund av att skolan nyttjar lokalerna på ett annat sätt. I utfallet syns 

nu även effekten av att storstädningarna från i år genomförs löpande under året av ordinarie personal istället för under sommaren med stor del vikarier. På 

grund av situationen med Corona har verksamheten inte genomfört några utbildningar, vilket bidrar till den positiva avvikelsen. På helår ligger prognosen kvar 

på 150 tkr trots att ramarna har minskats med besparingen på 285 tkr. Orsaken är främst de lägre lönekostnaderna men även att inga utbildningsinsatser 

kunnat göras under coronapandemin. 

Fastighetsenhet

Avvikelse Utfall = -1 217 tkr (-1 307 tkr)          Prognos =  -1 440 tkr (-1 640 tkr)

En positiv avvikelse om cirka 200 tkr finns i utfallet och består av lägre energikostnader till följd av mildare vinter än normalt.

Den negativa avvikelsen i utfall består främst av en vattenskada i Ferlinhallen orsakat av skyfall, minskade sålda timmar avseende fastighetsskötsel till 

Filipstadsbostäder på grund av att enbart akuta åtgärder görs i lägenheter under Corona samt att det finns vissa kvarvarande driftkostnader för 

Migrationsverkets lägenheter i Lesjöfors. 

På helår prognosticeras energin att generera ett överskott om ca 200 tkr. Vattenskadan på Ferlinhallen beräknas generera ett underskott om ca -1 200 tkr 

och effekten av minskade sålda timmar för fastighetsskötsel till Filipstadsbostäder beräknas generera en minskad intäkt om ca -300 tkr på helår. För de 

fastigheter som tidigare har hyrts ut till Migrationsverket beräknas ett underskott om ca -80 tkr på helår till följd av att vissa driftkostnader finns kvar men

ingen budget. 

TK-Administration

Avvikelse Utfall = -226 tkr (-167 tkr)          Prognos = -450 tkr (-220 tkr)         Besparing = 50 tkr        

Det negativa utfallet avser extraordinära kostnader för tvätt av arbetskläder i samband med Coronapandemin. Positiva utfall för resor och kurser möter den

besparing som lagts in. Prognos på helår avser främst tvättkostnaderna och den är högre än föregående månad då avtalet nu förlängts året ut. 

Tvättkostnaderna återsöks och bedöms komma att beviljas men i avvaktan på beslut lyfts underskottet fram nu. 

Idrott o Fritid

Avvikelse Utfall = -242 tkr (-228 tkr)          Prognos = 0 tkr (0 tkr)          

Verksamheten visar per Oktober en negativ avvikelse, vilket beror på att ett beslutat bidrag från SISU på 250 tkr inte ännu kommit in. 

Gata-Park/Skogsdrift

Avvikelse Utfall = 1 526 tkr (1 369 tkr)          Prognos = 765 tkr (665 tkr)         Besparing = 235 tkr        

Det positiva utfallet avser främst lägre kostnader än budgeterat för vinterväghållningen som en följd av den milda vintern. Även GS personal har en positiv 

avvikelse per Oktober. GS personal har lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat på grund av att en lastbil som planerats bytas i år troligtvis inte kommer 

att bytas förrän 2021. Verksamheten har också lägre lönekostnader än budgeterat, dels på grund av en tjänstledighet, dels på grund av den milda vintern och 

relativt få vattenläckor hittills i år. Därutöver visar underhåll av vägar en positiv avvikelse, dock är kostnader för slåtter och röjning på väg in. 

Beläggningsunderhåll visar också en positiv avvikelse då återställningskostnader av beläggningsskador inte kommit in ännu. Skogsdriften visar underskott på 

grund av att årets planerade gallringar och avverkningar inte är redovisade ännu och att efterfrågan på virke är låg. Därutöver påverkar ramminskningen utfallet 

negativt. På helår prognosticeras verksamheten medföra ett överskott på 765 tkr. Vinterväghållningen bedöms medföra en positiv avvikelse på 900 tkr under 

förutsättning att det blir en normal höst vädermässigt. GS-personal bedöms visa ett överskott på 200 tkr, dels på grund av lägre kapitaltjänstkostnader, dels på 

grund av lägre lönekostnader. Skogsdriften bedöms ge en negativ avvikelse på -100 tkr som en följd av låg efterfrågan på virke och minskningen av ram 

påverkar med -235 tkr.

Vatten-Avlopp

Avvikelse Utfall = 900 tkr (1 090 tkr)          Prognos = 400 tkr (400 tkr)          

En positiv avvikelsen ligger inom distribution och spillvattenledning och avser lägre interna kostnader för arbetskraft samt maskin- och asfaltsentreprenad än

budgeterat. En positiv avvikelse finns också på kapitaltjänstkostnaderna. Istället för att genomföra de planerade större investeringarna på vattenverk

genomförs en utredning av hela verket för att se helheten. Vattenverk har också en positiv avvikelse främst avseende inköp av material.

På helår prognostiseras ett överskott på 400 kkr avseende kapitaltjänstkostnader. I övrigt väntas kostnader komma för asfaltsarbeten, reservdelar med mera 

varför de överskott som ligger i utfallet idag bedöms minskas. 

Renhållning

Avvikelse Utfall = 160 tkr (98 tkr)          Prognos = 0 tkr (0 tkr)          

Det finns ett underskott inom verksamheten behandling av avfall som tas ut av ett överskott inom administration och egen insamling. Prognosen är att 

verksamheten i helhet kommer att följa budget på helår. 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens teknikutskott 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-10-29 

 
 

Diarienummer 
2020/262 

 
 

 
  

 

Simhall - Inriktningsbeslut 
Förslag till beslut 
att inriktningen i det fortsatta arbetet med simhallen är en 25-
metersanläggning placerad på spångberget 4. 

Sammanfattning av ärendet 
Simhallens styrgrupp har den 23 oktober 2020 fått information om 
framdriften i projektet Ny Simhall i Filipstad via fastighetsenheten. Vid 
mötet presenterades tänkbara alternativ till placering och storleksförhållande 
för en ny simhall i Filipstad, samt fördelar och nackdelar för de olika 
alternativen. Styrgruppen beslutade att förorda fastighetsenhetens förslag om 
placeringsinriktning och längdförslag avseende Ny simhall. 
Fastighetsenheten förordade placering på samma plats som den nuvarande 
simhallen (spångberget 4) ligger samt förordade en 25-metersanläggning. 
 
Vid styrgruppsmötet beslutades att beslut om inriktning tas i Teknikutskottet. 
 
 
 
Inge Nilsson Piehl  Per Green 
Teknisk chef   Fastighetschef 
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Yttrande över revisionsgranskning inköp- och 
avtalstrohet, Filipstads kommun 
Förslag till beslut 
Att godkänna förslag till yttrande och föreslå kommunstyrelsen godkänna 
förslag till yttrande över revisionsgranskning inköp- och avtalstrohet, 
Filipstads kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har återigen låtit revisionsfirman KPMG göra en 
revisionsrapport över inköp och avtalstrohet i Filipstads kommun. Rapporten 
som är som tidigare något allmänt hållen och synes kunna gälla generellt för 
hela kommunsektorn, har plockat fram några rekommendationer för fortsatt 
arbete i kommunen med inköp och avtalstrohet. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport KPMG AB 2020-09-02 
Förslag till Yttrande över revisionsgranskning inköp och avtalstrohet, 
Filipstads kommun daterad 2020-11-02 
 
Inge Nilsson Piehl 
Teknisk chef 
  
Beslutet ska skickas till 
KS 
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Yttrande över revisionsgranskning inköp och avtalstrohet, 
Filipstads kommun  

 
Kommunrevisionen har åter igen låtit revisionsfirman KPMG göra en revisionsrapport över 
inköp och avtalstrohet i Filipstads kommun. Rapporten som är som tidigare något allmänt 
hållen och synes kunna gälla generellt för hela kommunsektorn, har plockat fram några 
rekommendationer för fortsatt arbete i kommunen med inköp och avtalstrohet. 
 
Dessa är; 
 
- Uppdatera styrdokument regelbundet så att de innehåller korrekt och aktuell information. 

Förtydliga styrdokument kring central insamling av dokumentation av genomförda 
direktupphandlingar. 

- Utvärdera nuvarande inköpsorganisation, finns det anledning att minska antalet 
medarbetare med rätt att genomföra inköp, utse inköpsansvariga på respektive 
avdelning/enhet eller annan åtgärd. 

- Säkerställa att direktupphandlingar genomförs och dokumenteras.  
- Säkerställa att information kring upphandling, inköp och direktupphandlingar når de 

medarbetare som genomför inköp. 
- Säkerställa att alla utförda direktupphandlingar skickas in till inköpsenheten för att kunna 

ha en samlad bild av kommunens totala inköp. 
- Agera för att höja köptroheten inom kommunen, tillsätta personalresurser för utökad och 

regelbunden kontroll avseende köptrohet inom kommunen. 
 

 
Allmänt sett så sköts inköp och avtalstrohet ute på respektive avdelning/enhet. Upphandling- 
och Inköpsenheten har till stöd införskaffat ett uppföljningssystem kallat Bubobubo där man 
kan följa avtalstroheten ute i verksamheterna. Utifrån detta system kan vi utläsa att 
avtalstroheten är tämligen god men varierar över organisationen. Dock finns alltid 
möjligheter till förbättringar på de flesta områden. Upphandlings- och Inköpsenheten har 
tyvärr idag inte resurser till någon djupare analys av inköp- och avtalstroheten för kommunen 
utan kan bara följa den i stora drag. En tanke som förespeglats men hittills inte genomförts är 
att göra avtalsuppföljningssystemet öppet för läsning så att respektive förvaltning, ledning, 
styrning och ekonomi, kan följa upp hur inköp och avtalstrohet ser ut i den egna 
verksamheten. På sikt skulle man kunna göra inköp och avtalsuppföljning som en del av 
kommunens ekonomiska uppföljning.    
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I Kvalitetsmanual för inköp- och upphandlingsprocess som ligger publikt för alla anställda på 
kommunens intranät finns tydligt beskrivet information om upphandling, ramavtal, inköp och 
vem som får köpa. Under 2018 genomfördes omfattande utbildningar i verksamheterna för 
att medvetandegöra anvisningar och reglerna kring inköp och avtal. Arbetet som påbörjades 
2018 med utbildningar i inköp och avtalstrohet måste kontinuerligt följas upp med nya 
utbildningar. 
 
Genom att fortsätta sprida information och göra innehållet i Kvalitetsmanual för inköp- och 
upphandlingsprocess känt för alla i organisationen tror vi att vi successivt kan få en tydlighet 
kring hur kommunen jobbar med upphandling och inköp och vikten av att köptrohet.  
 
Rapporten pekar på behovet av översyn av Styrdokument för verksamheten. En sådan 
översyn har påbörjats efter tidigare revision, och förslag på revideringar av styrdokument 
planera redovisas för vidare beslut under första halvåret 2021.  
 
I en sådan översyn kommer bland annat föreslås till att ”Manual för inköps- och 
upphandlingsprocessen i Filipstads kommun” fastställd av KS 24 september 2014 §97, 
uppdateras, förenklas och byter namn till Riktlinjer för Inköp och Upphandling. Detta för 
att göra materialet mer tillgängligt för organisationen. 
   
I dessa Riktlinjer för Inköp och Upphandling planera föreslås att ett Inköpsråd skapas för 
bättre styrning av och information kring inköps- och upphandlingsprocessen. I detta 
Inköpsråd planera föreslås att respektive förvaltningar utser representant/-er tillika 
inköpssamordnare som bör ha en samordnande och planerande roll i respektive förvaltning. 
Inköpssamordnaren planera föreslås vara förvaltningens ”lokala” stöd i enklare inköpsfrågor 
och en informationskanal ut i den egna organisationen och in till upphandlingsenheten. 
 
Vidare planeras en översyn av ”Delegationsplan i upphandlingsärenden” fastställd av KS 
2014-03-26, §35 samt Upphandlingspolicy för Filipstads kommun, dat 2006-04-03, så att 
dessa styrdokument uppdateras och dokumenten blir mer tillgänglig för organisationen.  
 

 
 
Filipstads kommun 
 
 
Inge Nilsson Piehl 
Teknisk chef 
Upphandlingschef 
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För yttrande: Kommunstyrelsen 
 
  
 
För kännedom: Kommunfullmäktige 

 
 
 

 
På vårt uppdrag har KPMG granskat kommunens inköp och avtalstrohet mot upphandlade ramav-
tal. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att komplettera en granskning som genomfördes under 2019. Denna 
granskning noterade brister inom ett antal inköpsområden, denna uppföljande granskning har till 
syfte att granska andra inköpsområden, främst entreprenadtjänster. Granskningen har även be-
handlat direktupphandlingar. 

Utifrån genomförd granskning noterar vi att kommunen avseende inköp av entreprenadtjänster 
har genomfört upphandlingar och tecknat ramavtal avseende specifika entreprenadstjänster som 
till exempel bygg-, maskin- eller asfaltsentreprenader. Dessa ramavtal kopplas till specifika kost-
nadskonto med samma namn. Vi tycker detta är ett bra exempel på hur man kan arbeta med upp-
handling och uppföljning av upphandling. Det blir tydligt och enkelt både att hantera inköp och 
att följa upp inköp.  

Men vi noterar även ett stort antal entreprenadinköp utanför dessa specifika inköpsområden där 
ramavtal saknas och direktupphandling skall genomföras. Vi har inte i denna granskning noterar 
någon dokumentation av att direktupphandlingar har genomförts. För 2019 handlade det om 11-
15 mnkr avseende de inköpsområden som ingår i granskningen. 

Resultatet av granskningen är således blandat men vi anser att det finns risk för att inköp om stora 
belopp genomförs utanför gällande ramavtal eller med avsaknad av dokumenterad direktupphand-
ling.  

Vår samlade bedömning är, trots positiva exempel, att kommunen bör stärka uppföljningen av 
sina inköp och skapa en rutin för regelbunden kontroll av både avtalstrohet och direktupphand-
ling.  

 

 

    

  

  

Datum   

2020-09-08  

                   

   

   



  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

   2(2) 

    
 FILIPSTADS KOMMUN Tel vx:  0590 – 611 00                    Org.nr:  212000-1876 
 Box 303 Fax:      0590 – 615 99                 Internet: www.filipstad.se 
 682 27  FILIPSTAD                         E-post: kommun@filipstad.se   
 Besök: Hantverksgatan 22  
 

 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

• agera för att höja köptroheten inom kommunen, tillsätta personalresurser för utökad och 
regelbunden kontroll avseende köptrohet inom kommuen.  

• uppdatera styrdokument regelbundet så att de innehåller korrekt och aktuell information. 
Förtydliga styrdokument kring central insamling av dokumentation av genomförda di-
rektupphandlingar. 

• utvärdera nuvarande inköpsorganisation, finns det anledning att minska antalet medarbe-
tare med rätt att genomföra inköp, utse inköpsansvariga på respektive avdelning/enhet el-
ler annan åtgärd. 

• säkerställa att direktupphandlingar genomförs och dokumenteras. 
• säkerställa att information kring upphandling, inköp och direktupphandlingar når de med-

arbetare som genomför inköp. 
• säkerställa att alla utförda direktupphandlingar skickas in till inköpsenheten för att kunna 

ha en samlad bild av kommunens totala inköp. 
 
Revisorerna önskar styrelsens yttrande över rapporten. Yttrandet ska vara revisionen tillhanda 
senast den 30 november 2020. 
 
På uppdrag 

 

Ottfried Eickenrodt 
Ordförande revisionen 
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1 Sammanfattning 

Vi har av Filipstads kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring 
kommunens upphandlingar och inköp. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att komplettera en granskning som genomfördes under 
2019. Denna granskning noterade brister inom ett antal inköpsområden, denna 
uppföljande granskning har till syfte att granska andra inköpsområden, främst 
entreprenadtjänster. Granskningen har även behandlat direktupphandlingar.  

Utifrån genomförd granskning noterar vi att kommunen avseende inköp av 
entreprenadtjänster har genomfört upphandlingar och tecknat ramavtal avseende 
specifika entreprenadstjänster som till exempel bygg-, maskin- eller 
asfaltsentreprenader. Dessa ramavtal kopplas till specifika kostnadskonto med samma 
namn. Vi tycker detta är ett bra exempel på hur man kan arbeta med upphandling och 
uppföljning av upphandling. Det blir tydligt och enkelt både att hantera inköp och att 
följa upp inköp.  

Men vi noterar även ett stort antal entreprenadinköp utanför dessa specifika 
inköpsområden där ramavtal saknas och direktupphandling skall genomföras. Vi har 
inte i denna granskning noterar någon dokumentation av att direktupphandlingar har 
genomförts. För 2019 handlade det om inköp om 11-15 mnkr där direktupphandling 
borde dokumenterats avseende de inköpsområden som ingår i granskningen. 

Resultatet av granskningen är således blandat men vi anser att det finns risk för att 
inköp om stora belopp genomförs utanför gällande ramavtal eller med avsaknad av 
dokumenterad direktupphandling.  

Vår samlade bedömning är, trots positiva exempel, att kommunen bör stärka 
uppföljningen av sina inköp och skapa en rutin för regelbunden kontroll av både 
avtalstrohet och direktupphandling.  

Vi rekommenderar kommunen att: 

- agera för att höja köptroheten inom kommunen, tillsätta personalresurser för 
utökad och regelbunden kontroll avseende köptrohet inom kommuen.  

- uppdatera styrdokument regelbundet så att de innehåller korrekt och aktuell 
information. Förtydliga styrdokument kring central insamling av dokumentation 
av genomförda direktupphandlingar. 

- utvärdera nuvarande inköpsorganisation, finns det anledning att minska antalet 
medarbetare med rätt att genomföra inköp, utse inköpsansvariga på respektive 
avdelning/enhet eller annan åtgärd. 

- säkerställa att direktupphandlingar genomförs och dokumenteras. 

- säkerställa att information kring upphandling, inköp och direktupphandlingar når 
de medarbetare som genomför inköp. 

- säkerställa att alla utförda direktupphandlingar skickas in till inköpsenheten för 
att kunna ha en samlad bild av kommunens totala inköp. 
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2 Inledning/bakgrund 

Vi har av Filipstads kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens inköp 
och avtalstrohet mot upphandlade ramavtal. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2020. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Den övergripande revisionsfrågan är om upphandling sker enligt träffade ramavtal och 
är rutinerna och hanteringen av ramavtal dokumenterade och uppföljda?  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:  

- Är avtalstrohet inom kommunen är säkerställd? 

- Finns sammanställning av aktuella ramavtal inom kommunen? 

- Finns instruktioner och information om inköp inom kommunen? 

- Är uppföljningen av avtalstrohet ändamålsenlig? 

Granskningen avgränsas till stickprov av inköp under 2018 och 2019, granskningen har 
också avgränsats till ett antal inköpsområden. I granskningen kommer vi också att 
granska kommunens hantering av direktupphandlingar. 

2.1 Lagar som styr inköp och upphandling 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) trädde ikraft 1 januari 1994 till följd av EU:s 
upphandlingsregler. LOU omfattar upphandlingar hos kommuner, landsting, staten och 
offentligt ägda företag. Syftet för lagstiftningen är att följa EU:s fyra friheter; fri rörlighet 
för varor, personer, tjänster och kapital inom EU:s inre marknad. Således skall lagen 
främja en fri och rörlig marknad med konkurrensutsättning där ingen upphandling får 
göras så att någon leverantör särbehandlas.  

Efter genomförd upphandling är kommunen ålagd att handla av den leverantör som 
vunnit upphandlingen. I vilken utsträckning upphandlade inköpsavtals följs inom en 
upphandlandemyndighet brukar benämnas ”avtalstrohet”. En del i denna granskning är 
att undersöka i vilken utsträckning Filipstads kommun följer upphandlade inköpsavtal, 
det vill säga undersöka vilken avtalstrohet Filipstads kommun har inom ett antal 
inköpsområden. 

Det finns många olika former av upphandlingar, i denna granskning har vi fokus på 
entreprenadtjänster, reservdelar och andra sällanköpsvaror. Entreprenadtjänster 
handlas ofta upp på ramavtal medan sällanköpsvaror ofta handlas upp när de behövs, 
vid enskilda tillfällen. Handlar det om belopp över ett gränsvärde (615 tkr under 2020 
och 586 tkr för granskningsperioden) skall annonserad upphandling genomföras. Är 
beloppet under gränsbeloppet kan kommunen upphandla på ett förenklat sätt, en så 
kallad direktupphandling. Dock krävs att kommunen har riktlinjer för direktupphandling 
där krav på dokumentation finns för direktupphandlingar som överstiger 100 000 kr. 
Det bör noteras att det inte är enskilda inköp som skall understiga 615 tkr utan det 
avser värdet av alla direktupphandlingar av varor eller tjänster av samma slag under 
avtalets löptid, även om det är längre än ett år. 
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Konkurrensverket är tillsynsmyndighet gällande upphandlingslagstiftningen. En 
upphandlingsskadeavgift kan dömas ut om det skett en otillåten direktupphandling där 
avtal ingåtts med leverantör utan utannonsering. Avgiften får inte överstiga tio procent 
av det aktuella avtalets värde och den maximala avgiften som kan åläggas den 
upphandlande myndigheten är tio miljoner kronor. 

2.2 Kommunens organisation, ansvarsfördelning och 
styrdokument 

Filipstad kommun har ingen egen inköpsavdelning som ansvarar för och genomför 
inköp. Kommunstyrelsen och respektive nämnd ansvarar för sina specifika inköp och 
investeringar. Det är enheternas och avdelningarnas ansvar att inköp inom deras 
avdelning eller enhet följer de regler och riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen.  

Ingen förändring har skett av organisation eller styrdokument sedan föregående 
granskning. Nedan kapitel avviker därmed inte från det från föregående rapport bortsett 
från en djupdykning avseende direktupphandlingar. 

Kommunfullmäktige har under 2006 fastställt en upphandlingspolicy vars tillämpning 
förklaras vidare i ”Manual för inköps- och upphandlingsprocessen i Filipstads kommun” 
som fastställts av kommunstyrelsen 2014. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för 
all upphandlingsverksamhet i kommunen och reglerar ansvar och befogenheter 
avseende upphandling och tecknade av ramavtal. Kommunstyrelsen ansvarar också 
för samtliga ramavtal och utveckling av policy och riktlinjer. Kommunen har två 
heltidsanställda upphandlare som via delegation från kommunstyrelsen praktiskt sköter 
de förvaltningsövergripande upphandlingarna, ramavtal, avtalsuppföljning, stöd till 
avdelningar och enheter i deras upphandlingar, kompetensutveckling av kommunens 
upphandlingsverksamhet samt uppföljning och utveckling av policy, organisation och 
rutiner inom upphandlingsområdet. 

Det framgår av kommunens policy att respektive nämnd och förvaltning är ansvariga 
för sina inköp. Av upphandlingspolicyn framgår: 

”Beslutsfattandet vad gäller specifika köp skall ligga så långt ut i organisationen som 
möjligt. Ansvar och befogenheter skall regleras av kommunstyrelsens riktlinjer för 
upphandling.” 

Med kommunstyrelsens riktlinjer för upphandlingen avses styrdokumentet ”Manual för 
inköps- och upphandlingsprocessen i Filipstads kommun” här framgår att endast 
personer som är beslutsattestanter eller rekvirenter har rätt att beställa/rekvirera varor 
och tjänster. Regler för beslutsattestanter och rekvirenter ska finnas i respektive 
nämnd/styrelses delegeringsordning. Således ansvarar respektive nämnd för vilka som 
har rätt att genomföra inköp inom sitt verksamhetsområde. 

Det framgår inte direkt uttryckt att tjänstemän inom de olika avdelningarna och 
enheterna som genomför inköp är skyldiga att känna till vilka ramavtal som finns och 
genomföra sina inköp i linje med dessa avtal. Däremot framgår att LOU alltid skall 
följas vilket indirekt innebär att alla som genomför inköp bör hålla reda på vilka 
ramavtal som finns och att dessa skall följas. Kännedom och efterlevnad av ramavtal är 
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något som inköpsenheten trycker mycket på i sin information och utbildning till 
tjänstemän i kommunen. 

Inom kommunen finns det ett stort antal personer som har rätt att genomföra inköp, 
uppskattningsvis 300 personer. Det stora antalet anställda med rätt att genomföra 
inköp gör det till en större utmaning att nå ut med information och nyheter till alla 
anställda som har befogenheter att genomföra inköp. Ingen förändring av antalet 
anställda har skett sedan föregående granskning. 

För att underlätta för inköparna och för att säkerställa att korrekta inköp genomförs 
inom kommunen håller kommunens upphandlare utbildningar för samtliga anställda 
som har rätt att genomföra inköp.  

Upphandlaren håller också information tillgänglig till de anställda på ett gemensamt 
intranät som alla anställda har tillgång till. På denna sida finns bland annat: 

- Avtalsdatabas. 

- Upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer. 

- Allmän information om inköp och upphandling på intranätet. 

- Lathundar och mallar. 

Kommunen genomför inte alla upphandlingar i egen regi utan samarbetar kring vissa 
upphandlingar med andra kommuner i länet, med regionen och ansluter sig även till 
nationella upphandlingar så som upphandlingar genomförda av SKLs 
upphandlingsenhet Kommentus. 

Direktupphandlingar 
LOU ställer inte bara krav på gränsvärden och dokumentationsplikt avseende 
direktupphandlingar utan upphandlande myndigheter skall också besluta om riktlinjer 
för direktupphandling. Riktlinjer för direktupphandling kan vara separata eller ingå i en 
policy för upphandlingsverksamheten. Konkurrensverket har tagit fram ett klargörande 
för vad som bör ingå i upphandlande myndigheters riktlinjer om direktupphandling och 
anger bland annat följande: 

- När direktupphandling får genomföras. 

- Att redan existerande och lämpliga avtal ska användas innan en ny 
direktupphandling genomförs. 

- Vem eller vilka som har rätt att genomföra direktupphandlingar och till vilka 
beloppsgränser som gäller. 

- Hur upphandlingar ska samordnas inom kommunen eller inom länet. 

- När skriftliga avtal ska upprättas. 

- Hur dokumentationen ska ske. 

- Vad som gäller avseende sekretess. 

- Vad som ska arkiveras. 

Inom Filipstads kommun preciserar förutsättningarna för direktupphandlingar i 
styrdokumentet ”Manual för inköps- och upphandlingsprocessen i Filipstads kommun”. 
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Instruktionerna följer LOU och nationella riktlinjer för direktupphandling. Kommunen har 
delat in möjligheten till direktupphandlingar i tre nivåer. Oavsett nivå krävs att regler i 
övrigt uppfylls, som till exempel att inget ramavtal finns sedan tidigare. Nivå ett avser 
inköp under 10 tkr och här är enda kravet att prisjämförelse skall göras med minst tre 
leverantörer, inga krav på dokumentation. 

Nivå två gäller inköp över 10 tkr men under 100 tkr, i detta spann tillkommer 
dokumentationskrav. Skriftliga offerter behöver inte tas in men upphandlaren skall 
dokumentera vilka leverantörer hen har pratat med och motivera sitt val av leverantör. I 
nivå tre, belopp över 100 tkr upp till gränsbeloppet, tillkommer krav på skriftliga offerter. 

I styrdokumentet finns krav på arkivering och instruktioner kring vilka dokument som 
skall sparas. Det framgår också i löpande text att dokumentationen ska förvaras på 
lämplig plats där den är lätt att finna. Kommunen har också tagit fram en blankett för att 
underlätta dokumentation av direktupphandlingar, blanketten och information kring 
direktupphandlingar finns även på kommunens intranät. På intranätet framgår också att 
blanketten, efter avslutad upphandling, skall skickas in till inköpsenheten. 
Inköpsenheten skickar även ut e-post någon gång per år för att påminna alla som 
genomför direktupphandlingar om att skicka in dokumentation till inköpsenheten. 

2.2.1 Bedömning 

Nuvarande riktlinjer för inköp och upphandling antogs 2014, de följer bestämmelserna i 
LOU och ger detaljerad information kring inköp och upphandlingar. Enligt vår 
bedömning innehåller riktlinjerna den information som kan anses nödvändig och 
presenterar också informationen på ett tydligt och användarvänligt sätt. Detta gäller 
även direktupphandlingar. Vi noterar dock några detaljer som kommunen kan 
förtydliga, bland annat inköparnas ansvar för att känna till upphandlade ramavtal inom 
kommunen samt hanteringen av dokumentation avseende genomförda 
direktupphandlingar. Det bör framgå att direktupphandlingarna skall sparas centralt. 
Kommunen kan då göra en sammanställning av tidigare genomförda 
direktupphandlingar. 

Det finns också ett behov av en uppdatering av beloppsgränser i styrdokumentet. 

Trots att riktlinjer, förtryckta blanketter, utbildning och annan information kring 
upphandling finns och enligt vår bedömning är korrekta och användarvänliga har vi 
noterat att det finns tecken som tyder på att ett behov av utökat stöd gällande inköp- 
och upphandlingsfrågor ute i verksamheterna. 

Eventuellt kan det vara intressant att begränsa antalet inköpare till de behöriga 
beställare som uppfyller de krav som fastställs i kommunens tillämpningsanvisningar. 
Detta för att säkerställa att kunskapen är tillräckligt hög hos de som beställer varor och 
tjänster och för att underlätta informationsspridning vid förändringar av regelverk eller 
andra nyheter inom området. 

Vi rekommenderar kommunen att ta initiativ till att: 

- uppdatera styrdokument regelbundet så att de innehåller korrekt och aktuell 
information. Förtydliga styrdokument kring central insamling av dokumentation 
av genomförda direktupphandlingar. 
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- utvärdera nuvarande inköpsorganisation, finns det anledning att minska antalet 
medarbetare med rätt att genomföra inköp, utse inköpsansvariga på respektive 
avdelning/enhet eller annan åtgärd. 

2.3 Avtalstrohet 

Vi har som ett led i denna granskning genomfört en översiktlig kontroll av avtalstrohet, 
det vill säga om inköp sker via de ramavtal som kommunen har anslutit sig till. 

Kommunen har tidigare genomfört systematisk uppföljning av inköp, det vill säga 
kontroll av att inköp endast sker i enlighet med upprättade ramavtal, det som brukar 
kallas för avtalstrohet. En uppföljning som, enligt inköpsavdelningen, har resulterat i att 
man noterat flertalet brister och avvikelser som man via olika insatser har kunnat 
justera och därigenom förbättra avtalstroheten. Avtalstroheten har alltså enligt 
inköpsenheten förbättrats över de senaste åren. 

Inom Filipstads kommun är respektive tjänsteman som genomför inköp ansvarig för att 
känna till vilka ramavtal som finns och att också köpa in i enlighet med dessa avtal, 
även om detta inte explicit framgår av styrdokumenten. Saknas ramavtal är det 
respektive tjänstemans ansvar att istället genomföra en direktupphandling alternativt 
initiera upphandlandet av ett nytt ramavtal om man bedömer att det behovet finns.  

Uppföljning av att rutinerna följs ligger på kommunens inköpsenhet. Sådana kontroller 
genomförs fortfarande stickprovsmässigt av kommunens upphandlare i mån av tid, 
men alltså inte i den omfattning som inköpsenheten bedömer är önskvärt. Arbetet med 
att hantera de upphandlingar som genomförs i kommunen tar merparten av 
upphandlarens tid och den tid som blir över har de senaste åren använts till 
informationsspridning och utbildningar till kommunens personal. Resursbrist är således 
huvudanledningen till att uppföljning av avtalstroheten inte utförs i tillräcklig omfattning.  

Det finns inom kommunen ett system för inköpsanalys (Bubo). För något år sedan 
användes detta system i större utsträckning än idag för att analysera kommunens 
inköp och säkerställa efterlevnad av ramavtal. Som nämndes ovan har dock denna 
analys blivit åsidosatt det senaste året på grund av resursbrist. 

2.3.1 Verifiering 

I denna uppföljande granskning har vi valt att fokusera främst på inköp av 
entreprenadtjänster men även mot inköp av varor kopplat till entreprenader. Vi har 
granskat inköp under 2018 och 2019.  

I föregående granskning noterade vi relativt stora problem med felkonteringar. Till 
exempel leverantörer som inte levererar livsmedel men som ändå finns konterade som 
inköp av livsmedel i kommunens bokföring. Detta har inte varit ett stort problem i denna 
granskning utan de leverantörer som funnits konterade på respektive kostnadskonton 
har varit leverantörer som rimligen levererar den typen av varor eller tjänster som 
borde konteras mot de aktuella kostnadskontona. Felkonteringar är annars en 
parameter som man behöver ta hänsyn till vid inköpsanalyser men i detta fall slipper vi 
detta. Fler sådana parametrar som gör att denna översiktliga granskning inte blir helt 
rättvisande kan föreligga men genomgången visar ändå tydligt att kommunen köper in 
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tjänster och varor från rätt leverantörer för vissa inköpsområden men att avtalstroheten 
för andra inköpsområden är näst intill obefintlig. 

Kommunen har genomfört ramupphandlingar för ett antal specifika entreprenadtjänster, 
till exempel bygg-, maskin-, asfaltsentreprenader. För dessa specificerade 
inköpsområden finns upphandlade ramavtal och kostnadskonton i bokföringen 
kopplade till det aktuella ramavtalsområdet. Kommunen har genomfört upphandlingar 
och tecknar ramavtal avseende till exempel elentreprenader och har även ett 
kostnadskonto som heter elentreprenader. Vi tycker detta är ett bra exempel på hur 
man kan arbeta med upphandling och uppföljning av inköp. Det blir tydligt och enkelt 
både att hantera inköp och att följa upp. En anledning till den höga avtalstroheten kan 
också vara att det är relativt få individer som köper in entreprenadtjänster.  

Granskningen gav följande resultat: 

 

 

Utöver dessa specifika entreprenadkonton har vi också granskat mer allmänna 
kostnadskonton inom entreprenad och reservdelar. För reservdelar finns inga ramavtal 
inom kommunen vilket kan vara rimligt. Reservdelar är ofta inget återkommande inköp 
och kan gälla allt från vattenverk till ventilationsanläggningar eller fordon. Att täcka in 
dessa behov via ramavtal blir svårt och är i många fall inte rimligt. För reservdelar blir 
istället direktupphandlingar intressant och vi tittar närmare på detta lite längre fram i 
rapporten.  

Utöver reservdelar har vi granskat tre lite mer allmänna kostnadskonton; ”Övriga 
anläggnings- och reparationsentreprenader”, ”Reparation och underhåll av maskiner 
och inventarier” samt ”Inköp av byggnads- och anläggningsmaterial”. Granskningen av 
dessa inköpsområden har resulterat i betydligt sämre resultat än för de mer specifika 
kostnadskontona ovan. 

 



 

 9 

© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Confidential 

Filipstads kommun 

 Granskning inköp och avtalstrohet 

 

 2020-09-08 

Då ingen av dessa konton (se tabell nedan) har några ramavtal som tydligt gäller inköp 
inom dessa områden så landar vi i en situation där avtalstroheten blir noll. Vi noterar att 
relativt stora inköp under kontot ”Övriga anläggnings och reparations entreprenader” 
har genomförts genom leverantörer som kommunen har mer specifika ramavtal med, 
exempelvis via ramavtalen för golventreprenader eller transportentreprenader. 
Kostnader avseende transportentreprenader borde konteras mot kostnadskontot för 
transportentreprenader och inte mot ett konto för övriga inköp. Denna typ av inköp 
ingår för 2019 om 3,5 mnkr under kontot för ”Övriga entreprenader” således kan denna 
del av inköpen mycket väl vara korrekta även om inköpen konterats på fel 
kostnadskonto. Oavsett detta är en avtalstrohet på 41 % för lågt, kommunen behöver 
se över hanteringen av dessa inköp och konteringen på dessa kostnadskonton.  

Ett konto som är benämnt ”övrigt” bör användas sparsamt, i detta fall har inköp om 8,5 
mnkr bokförts mot detta kostnadskonto varav ca 3,5 mnkr avser andra upphandlade 
specifika ramavtal som sannolikt borde konteras mot andra kostnadskonton. Är 
bokföringen inte korrekt blir det svårt att granska avtalstroheten men det blir också 
svårt att göra andra uppföljningar av ekonomi och utfall. 

 

 

Ovan tabeller avser inköp under åren 2019 respektive 2018.  

Det är också ett väldigt stort antal olika leverantörer på dessa inköpsområden, mellan 
50–100 leverantörer per kostnadskonto, detta är ytterligare en anledning att se över 
avtalstroheten och konteringen av dessa inköp.  

I vår föregående granskning uppskattade vi hur stora belopp kommunen förlorar på att 
inte handla via upphandlade ramavtal. Denna uppskattning är svår att genomföra 
främst beroende på felkonteringar men även på grund av det faktum att även inköp 
från rätt leverantör kan vara fel då inte alla varor/tjänster ingår i upphandlingen. En 
tredje aspekt är att vissa inköp hos andra leverantörer än den upphandlade 
leverantören kan vara korrekta om den upphandlade leverantören inte kan leverera en 
specifika vara eller tjänst. För de områden som granskades vid föregående granskning 
kunde vi uppskatta hur mycket kommunen generellt sparade på att utnyttja ramavtalen 
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kontra att inte göra det. Någon sådan uppskattning för inköpsområdena i denna 
granskning har vi eller kommunen inte kunnat ta fram, således har vi inte något 
underlag för att göra en samlad uppskattning av storleken på inköpen utanför avtal i 
denna granskning.  

2.3.2 Direktupphandling 

Vår granskning av avtalstrohet noterade låg avtalstrohet främst avseende de mer 
allmänna kostnadskontona inom granskningsområdet vilket beror på att dessa inköp 
sannolikt inte ingår i något ramavtal, vilket är rimligt om det avser entreprenader som 
inte är återkommande eller reservdelar som vi diskuterat tidigare.  

Avsaknaden av ett ramavtal innebär inte att kommunen kan genomföra inköp utan 
konkurrens. Saknas ramavtal kliver direktupphandlingsreglerna in, i princip alla inköp 
skall konkurrensutsättas och inköp över 10 tkr skall dokumenteras och till inköp över 
100 tkr skall skriftliga offerter biläggas inköpsbeslutet. Intressant blir då att undersöka 
inköp inom dessa intervall avseende de inköpsområden där ramavtal saknas, alltså de 
allmänt hållna kostnadskontona från föregående kapitel.  

En analys av alla inköp utanför aktuella ramavtal mellan 10 tkr och 100 tkr samt inköp 
mellan 100 tkr och 586 tkr på dessa konton för åren 2018 och 2019 ger följande 
resultat: 
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Vi kan konstatera att kommunen genomför ett relativt stort antal inköp utanför ramavtal 
inom de granskade inköpsområdena, totalt drygt 100 leverantörer årligen vars inköp 
ligger mellan 10 tkr och 100 tkr. För dessa inköp skall det enligt kommunens riktlinjer 
finnas en skriftlig dokumentation kring vilka leverantörer man tillfrågat och en 
motivering till vald leverantör. För de större inköpen, mellan 100 tkr och 586 tkr krävs 
även skriftliga offerter från minst tre leverantörer. Inom detta spann noterar vi 13 
leverantörer som saknar ramavtal för 2018 och 24 leverantörer för 2019.  

I båda fallen skall tjänstepersonen som genomför inköpen skicka dokumentationen från 
upphandlingen till inköpsenheten. Inköpsenheten har inte mottagit några 
direktupphandlingar inom dessa områden under 2018 och 2019. Detta trots att 
inköpsenheten skickat påminnelser om att inkomma med dokumentation från eventuellt 
utförda direktupphandlingar. 

Anledningarna till att dokumentationen saknas kan vara många. Det kan vara att 
tjänstemän genomfört en upphandling men de har ingen dokumentation att visa upp. Är 
varan eller tjänsten unik kan det bara finns en leverantör, eller så kan kommunen vara 
låst till en hårdvara som endast kan hantera mjukvara från en unik leverantör. Oavsett 
vad skället är till att man inte konkurrensutsätter så måste kommunen dokumentera 
beslutet med hänvisning till någon av ovan anledningar. I de fall där kommunen 
eftersöker leverantörer och bara hittar en leverantör som kan utföra ett visst jobb kan 
det vara ett rimligt utfall av en upphandling och därmed en acceptabel hantering om 
man bara dokumenterar den slutsatsen. Det torde dock vara relativt sällsynt med varor 
och tjänster där man blir beroende av en enda leverantör. En risk är förstås att 
anledningen till att dokumentation saknas är att ingen upphandling har genomförts. 

2.3.3 Bedömning  

Gällande avtalstroheten kan vi således konstatera att specifika kostnadskonton inom 
entreprenadtjänster har en relativt god avtalstrohet men kommunen måste arbeta 
vidare med de kostnadskonton som är mer allmänna till sin karaktär. Granskningen är 
översiktlig och ger en fingervisning av problembilden, för att ge ett helt rättvisande 
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resultat skulle vi behöva genomföra djupare analyser. Vi anser ändå att granskningen 
tydligt visar att inköp vid sidan av ramavtal genomförs, främst avseende de inköp som 
konteras under de mer allmänna kostnadskontona. Att lägga pengar och mer resurser 
på att höja avtalstroheten och genomförda eller ej genomförda direktupphandlingar 
torde löna sig i längden. Ett första steg för att underlätta framtida analyser är också att 
konteringen av inköp förbättras och att konton benämnda ”övrigt” används i så liten 
utsträckning som möjligt. 

I denna granskning noterar vi inköp om cirka 15 mnkr under 2019 som bokförts på mer 
allmänna entreprenadkonton där ramavtal saknas. 3,5 mnkr av dessa inköp avser 
leverantörer som har ramavtal inom andra inköpsområden. Således kan dessa inköp 
vara i enlighet med dessa ramavtal men felkonterade. De kan också vara felaktiga 
inköp som borde handlas upp. För resterande inköp för 2019, saknas ramavtal och 
således krävs att direktupphandlingar genomförs. Vi har inte i denna granskning 
noterat någon dokumentation av direktupphandlingar avseende dessa inköp.  

Vår samlade bedömning är, likt den i vår tidigare granskning, att kommunen bör stärka 
uppföljningen av kommunens inköp och skapa en rutin för regelbunden kontroll av 
avtalstroheten. Denna granskning har också påvisat en brist avseende 
direktupphandlingar eller möjligen en brist i dokumentationen av utförda 
direktupphandlingar.  

För de granskade kostnadskonton utan ramavtal noterar vi också fler inköp hos många 
olika leverantörer. Kommunen bör utreda vad anledningen till den stora mängden inköp 
är och undersöka om det finns anledning att hitta alternativa lösningar, ramavtal inom 
fler inköpsområden eller förbättrat arbete med direktupphandlingar.  

Vi rekommenderar kommunen att ta initiativ till att: 

- agera för att höja köptroheten inom kommunen, tillsätta personalresurser för 
utökad och regelbunden kontroll avseende köptrohet inom kommuen.  

- säkerställa att direktupphandlingar genomförs och dokumenteras. 

- säkerställa att information kring upphandling, inköp och direktupphandlingar når 
de medarbetare som genomför inköp. 

- säkerställa att alla utförda direktupphandlingar skickas in till inköpsenheten för 
att kunna ha en samlad bild av kommunens totala inköp. 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 

 

Nils Nordqvist  Daniel Frisén 
Certifierad kommunal revisor  Revisor 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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Ändring av hastighetsbegränsning till 60 km/h genom 
Lesjöfors 
 
Förslag till beslut 
Teknik och Service föreslår att teknikutskottet beslutar att 
hastighetsgränserna ändras till 60 km/h genom Lesjöfors enligt nedanstående 
förslag och kartskiss. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket har för avsikt att sänka hastigheten på väg 26 mellan Hackatall 
och Dalarnas län från 90km/h till 80km/h, åtgärden är planerad att göras i 
december 2020. I samband med att den ändringen görs har Trafikverket 
föreslagit att hastighetsbegränsningen till 70km/h i södra änden av Lesjöfors 
tas bort så det blir 80 km/h fram till chikanen vid Lesjöfors Plast.  
Hastighetsbegränsningen från chikanen vid Folkets Hus genom Villastaden 
föreslås att höjas till 80km/h. Inom tätbebyggt område är det kommunen som 
bestämmer hastighetsbegränsningen och idag är det 50km/h genom 
Lesjöfors.  

Teknik och Service föreslår att den sträcka som idag har 50km/h inom 
tätbebyggt område höjs till 60 km/h då trafikmiljön med separerad GC-bana 
och hastighetssänkande chikaner vid de olika passagerna finns tillåter att 
hastigheten kan höjas. De farthinder som finns är dimensionerade så att 
hastigheten förbi farthindret inte skall vara högre än 30 km/h vilket 
säkerställer att man kan passera vägen på ett säkert sätt. 

Föreslagna ändringar redovisas på karta enligt nedan. 

Mörkblå 80km/h (Trafikverket beslutar) 

Röd 60 km/h (Kommunen beslutar) 
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Remissvar Regional biblioteksplan 
Förslag till beslut 
Att Tu godkänner förslaget till remissvar för Filipstads kommun gällande 
Regional biblioteksplan 2021–2024. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Filipstads kommun har fått möjlighet att yttra sig gällande biblioteksplan för 
Region Värmland. Planen är ett strategiskt styrdokument som fastställs av 
Kultur- och bildningsnämnden.    
Planen är styrande för regionens egna biblioteksverksamheter.  
Den regionala biblioteksplanen är inte styrande för Filipstads kommun. 
Planen ska beskriva hur regionbibliotekets lagstadgade skyldighet att främja 
samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek 
som är verksamma i länet, ska förverkligas. 
 

Beslutsunderlag 
Regional Biblioteksplan 2021-2024. 
Bilioteks- o kulturchefens(tf) förslag till remissvar. 
 
 
 
Inge Nilsson Piehl  Jan Fröding 
Teknisk chef   Biblioteks- och kulturchef(tf) 

Beslutet ska skickas till 
Region Värmland 



 

 

 

 

Remissvar  
Regional biblioteksplan 2021 – 2024 : för Värmland som en stark biblioteksregion 

Planen ska beskriva hur regionbibliotekets lagstadgade skyldighet att främja samarbete, 
verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i 
länet, ska förverkligas. 

Som en del i planens syfte anges att ”tydliggöra de olika biblioteksverksamheternas roll, uppdrag 
och verksamheter.” 

Vad gäller regionen och kommunen skulle en tydligare beskrivning av Region Värmland 
och folkbibliotekens roller och uppdrag gentemot varandra vara önskvärt. Som planen är 
upplagd är det svårt att utläsa samarbetet mellan Region Värmland och folkbiblioteken. 

Under rubriken ”Utmaningar framåt för Värmland” nämns behovet av att minska 
skillnader i kulturvanor och att tillgodose demografiska och geografiska behov. 
Det framgår inte vad regionens roll är där utan det konstateras bara att de lokala 
bibliotekens arbete är centralt. 
Det borde framgå på ett tydligare sätt vilken roll Regionen har tänkt sig att spela; 
utjämnande, stöttande?  
Ett sätt att minska skillnaden i kulturvanor är att regionen skulle vara samordnande vid 
exempelvis författarturnéer, barnteater etc, på så sätt skulle fler kunna få ökad möjlighet 
till kulturupplevelser. 
 
”Den regionala rollen innebär att arbeta strategiskt och samordnande. Avdelningen ska initiera, 
forma, stödja och leda utvecklingsinsatser och projekt i samverkan med andra för att stärka 
respektive konst- och kulturområde.”  

Även här önskas en särskild del som beskriver hur avdelningen för kulturutveckling avser 
att samverka med folkbiblioteken. För att vara tydlig som regional biblioteksplan bör just 
samarbetet med biblioteken skiljas ut. Särskilt då folkbibliotek i länet anges i planen som 
primär målgrupp för den regionala biblioteksverksamheten. 

Beskrivningen av Bibliotek Värmland som ett samarbete inom medie- och 
informationsförsörjning anser vi är för snäv.  

Samarbetet innehåller fler delar såsom erfarenhetsutbyte och kompetensensförsörjning. 
Här vore det också lämpligt om Regionens del i Bibliotek Värmland nämndes. En 
utvecklande del som beskriver på vilket sätt avdelningen för kulturutveckling kan bidra 
till Bibliotek Värmlands utveckling och stödja likvärdig biblioteksservice är önskvärd. 



Utmaningen att ”revidera bilden av bibliotek både hos lokala, regionala och nationella aktörer och 
inte minst hos människor i Värmland som idag inte vänder sig till biblioteken för tillförlitlig 
information” anser vi bör vi omformuleras. 
 
Detta för att mycket tyder på att folkbiblioteket har en stark ställning i samhället då det kommer 
till trovärdighet. 
 
I planen nämns också behovet av att lyfta bilden av bibliotekets informationsbärande roll 
i samhället som en viktig funktion vid kris- och krigssituation.  Detta är en bra och viktig 
formulering. 
 
Överhuvudtaget anser Filipstads kommun att om Värmland ska vara en stark 
biblioteksregion i framtiden bör regionen ha en större samordnande funktion. Förutom 
genom ovan nämnda exempel, även exempelvis  genom att på ett tydligare sätt stötta vid 
externa bidragsansökningar, flera av de värmländska biblioteken har begränsade 
personella resurser och har kanske inte möjlighet att lägga den tid som behövs på 
ansökningsförfaranden. 
 
 
Jan Fröding 
Biblioteks- och kulturchef(tf) 
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INLEDNING OCH SYFTE 

Den regionala biblioteksplanen för Värmland är ett strategiskt 
styrdokument, fastställt av Kultur och bildningsnämnden, Region 
Värmland. Den har tagits fram i samråd med kommuner, 
studieförbund, folkhögskolor, Karlstads universitet, föreningar inom 
litteraturområdet och andra företrädare för verksamheter och 
organisationer som på olika sätt berörs. 

Planen är styrande för biblioteksverksamheter inom organisationen 
Region Värmland, vägledande för kommunala biblioteksplaner samt 
ger underlag för att utveckla biblioteksverksamheter i Värmland och 
stimulera samverkan i länet.  
 
Avsikten är att främja en stark biblioteksregion där Region Värmland, 
folkbiblioteken i Värmland och andra aktörer samarbetar för att 
förverkliga Värmlandsstrategin och Värmlands kulturplan. Alla bidrar 
utifrån respektive verksamhets ansvar och förutsättningar.  
 
Planen omfattar inte all utveckling inom biblioteksområdet, utan 
lyfter viktiga utvecklingsområden som behöver genomföras i 
samverkan mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå. 
Ambitionen är att planen ska ge handlingsutrymme för det vi ännu 
inte känner till, liksom för förändringar och skiftningar i samhället.  
 
 

Planens syfte är att: 
- tydliggöra de olika biblioteksverksamheternas roll, uppdrag och 

verksamheter  
- identifiera utvecklingsområden för samverkan med och mellan 

de olika biblioteken och andra aktörer i länet, i Sverige och 
internationellt  

- tydliggöra prioriteringar framåt för verksamheterna inom Region 
Värmland 

- tydliggöra den regionala biblioteks- och läs- och 
litteraturfrämjande verksamhetens roll i förverkligandet av 
Värmlandsstrategin och Värmlands kulturplan 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Kommuner och regioner ska enligt bibliotekslagen (2013:801, 17 
§) anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.  
 

 



 

 

  

VÄGLEDANDE – FÖR VÄRMLAND  
 

GRUNDLÄGGANDE PERSPEKTIV  

Arbetet för att förverkliga den regionala biblioteksplanen präglas av 
ett antal grundläggande perspektiv i linje med arbetet med 
Värmlandsstrategin och med utgångspunkt ur Agenda 2030. Att ta 
hänsyn till dessa är en viktig del i kvalitetsarbetet. 
 
Det måste vara hållbart i längden  
I Värmland tar vi ansvar för att den regionala utvecklingen ska vara 
hållbar ur sociala, ekonomiska och klimat- och miljömässiga 
hållbarhetsperspektiv. Inom Region Värmland ska Agenda 2030 
genomsyra alla beslut.  
  
Barn och unga ska ha framtiden för sig   
Att fokusera på livsvillkor för barn och unga är en viktig 
utgångspunkt för en hållbar samhällsutveckling. Dagens utveckling 
ska inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 
sina behov. Vi utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, 
som sedan 2020 är svensk lag, utifrån ett barnrättsperspektiv och 
barnets eget perspektiv. Stabila uppväxtvillkor är grundläggande för 
att uppnå folkhälsomålet som går ut på att skapa förutsättningar för 
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Alla barn har rätt till 
ett rikt språk – och rätt till alla sina språk. 
 
 
 
 
 
 

Land och stad är bättre tillsammans  
Ett geografiskt helhetsperspektiv är nödvändigt för att hela Värmland 
ska leva och må bra. Det kräver god tillgänglighet och samordning 
av samhällsservice samt kontinuerlig samverkan. Lärande över 
kommun-, läns- och landsgränser kan skapa nya kunskapsallianser 
och en samsyn som är central för att alla människor i Värmland ska 
inkluderas och få möjlighet att bidra till utveckling. 
 
Jämställdhet tillför värde för alla  
I Värmland arbetar vi för ökad jämställdhet. Syftet är att alla 
människor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna 
liv, utan att föreställningar om kön begränsar inflytande, ekonomi, 
utbildning, hälsa, arbete och fysisk integritet.   
  
Mångfald och integration för sammanhållning   
Kreativa och innovativa samhällen är inte homogena utan 
kännetecknas av en mångfald av bakgrunder, kunskaper och idéer. 
Alla människor ska känna sig som en del av helheten, kunna 
utvecklas och vara med och bidra till utveckling och tillväxt, oavsett 
bakgrund. För att hålla ihop Värmland och skapa en god social 
sammanhållning behöver vi alla bidra. 
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UPPDRAG FÖR DE ALLMÄNNA BIBLIOTEKEN

De allmänna biblioteken styrs av bibliotekslagen. Uppdragen är 
stora och utmanande och bygger på övertygelsen om att 
bibliotekens verksamhet bidrar till önskvärd samhällsutveckling i 
stort. Demokratin fördjupas genom att välinformerade individer har 
goda möjligheter till insyn, inflytande och deltagande i den 
demokratiska processen, lokalsamhället och samtiden. Social 
sammanhållning skapas genom alla människors möjlighet till 
delaktighet, inflytande och möjlighet att påverka sina liv och 
samhällen. Här spelar biblioteken flera roller: bildande, kulturella, 
rumsliga och sociala - med uppdraget att nå alla, såväl i fredstid 
som i kris- och krigssituation. 
 
Bibliotekslagen 
2 § ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens 
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 
forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet 
ska finnas tillgänglig för alla.” 
Bibliotekslag  2013:801 

Mänskliga rättigheter 
”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt 
innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot 
och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel 
och oberoende av gränser.” 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Art 19. (1948)  

2 § Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters 
möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv 
ska främjas.  
Lag, 1 kap. Statsskickets grunder  (2010:1408)  

8 §  Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken.  
Språklagen 2009:600 
 
 

 
 
.  

 

 

 



 6 

BIBLIOTEK I VÄRMLAND  
Biblioteken i Värmland är en del av en nationell infrastruktur. Det 
allmänna biblioteksväsendet i Värmland innefattar olika 
bibliotekstyper såsom folkbibliotek i varje kommun, skolbibliotek 
inom grund- och gymnasieskola, folkhögskolebibliotek, Karlstads 
universitetsbibliotek, sjukhusbiblioteken samt regional 
biblioteksverksamhet. Dessutom tillkommer specialbibliotek, 
myndighetsbibliotek och fängelsebibliotek. Dessa är offentligt 
finansierade med olika huvudmän: kommun, region eller stat, med 
likheten att de alla omfattas av bibliotekslagen. Utöver dessa finns 
också privata bibliotek, såsom förenings- och företagsbibliotek.  

Nationella myndigheter med ansvar inom biblioteksområdet är 
Kungliga biblioteket, Kulturrådet och Myndigheten för tillgängliga 
medier. Andra nationella aktörer är exempelvis Sveriges kommuner 
och regioner, Statens medieråd, Filminstitutet och Svensk 
biblioteksförening. Internationellt inom området arbetar bland andra 
Unesco, IFLA samt nätverk av frivilligorganisationer. 

Exempel på regionala samarbetspartners för biblioteksområdet är 
Länsstyrelsen, Karlstads Universitet, Funktionsrätt Värmland, 
folkbildningen och regionala verksamheter inom  
Region Värmland. 

 

 

 

Bibliotek Värmland 
Bibliotek Värmland är ett samarbete inom medie- och 
informationsförsörjning. Denna samverkan är en styrka för länet och 
det finns goda förutsättningar att utveckla verksamheten ytterligare. 
Det gemensamma syftet är att erbjuda människor i Värmland en 
likvärdig biblioteksservice med god kvalitet. För att ta tillvara de 
goda möjligheter Värmland har bör Bibliotek Värmland vara 
utgångspunkt i utvecklingsarbete för biblioteksverksamheter i länet. 
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UTMANINGAR FRAMÅT FÖR VÄRMLAND 
Bibliotekens uppdrag att vara till för alla och att verka för det 
demokratiska samhällets utveckling innebär att samhällets 
utmaningar också är bibliotekens utmaningar. Att kontinuerligt 
utveckla verksamheten för att möta samhällets behov är avgörande. 
Följande utmaningar är identifierade i samråd med kommuner: 

Bidra till ett klimatneutralt Värmland - handlar om att arbeta i linje 
med de regionala klimatmålen för att länet ska vara klimatneutralt 
senast år 2030. För att lyckas behöver vi öka vår gemensamma 
kunskap om och förståelse för hur vi påverkar ekosystemets villkor. 
Biblioteken spelar en viktig roll för informationsförsörjning och 
delningsekonomi men även genom kulturens förmåga att gestalta 
frågeställningar, ge perspektiv och bidra till engagemang.  

Hantera ekonomiska utmaningar – handlar om att ett minskat 
lokalt och regionalt ekonomiskt handlingsutrymme innebär att vi 
behöver arbeta för förnyelse inom alla områden. Särskilt mot 
bakgrund av att utvecklingen sker allt snabbare i vår omvärld. 
Konkurrenskraft och kapacitet att möta nya samhällsutmaningar och 
krissituationer avgörs av vår förmåga till förnyelse och innovation. 
För biblioteksfältet i Värmland innebär det att ibland ta nya grepp för 
att fortsatt vara en säker informationsbärare och en relevant 
mötesplats. Ett minskat ekonomiskt handlingsutrymme har effekter 
för kulturlivets bredd och kvalitet och även för demokrati, säker 
information och social sammanhållning. Lösningen bör istället vara 
nya kreativa samverkans- och finansieringslösningar och involvering 
av fler aktörer när det gäller att ta ansvar för det gemensamma.  
 
 

Minska skillnaderna i kulturvanor – handlar om att möjligheterna 
att ta del av och utöva kultur idag varierar mellan olika grupper i 
samhället. Uppdraget att ge människor med olika förutsättningar 
likvärdig tillgång till information, kunskap och kultur genom olika 
skeden i livet ställer höga krav på förmåga att skapa delaktighet, 
dialog och inflytande och att anpassa biblioteksverksamheten. 
Bibliotekens uppsökande och utåtriktade arbete för att vidga 
deltagandet och nå fler aktiva användare är centralt. 

Tillgodose demografiska och geografiska behov – handlar om att 
ta hänsyn till varierande förutsättningar. Värmland är ett geografiskt 
stort län och de 16 kommunerna har många olikheter. Hälften av 
människorna i Värmland bor i Karlstadregionen och länets tätorter 
förväntas bli större. Den demografiska utvecklingen framåt visar att 
andelen äldre människor i Värmland kommer att öka, vilket skapar 
nya behov och förväntningar. För biblioteken innebär det att hitta 
nya metoder för att ge människor med olika förutsättningar likvärdig 
biblioteksservice genom olika skeden i livet – i hela länet.  

Bidra till samhandling för beredskap – handlar om att lära vid och 
efter kriser och behovet av att lyfta bibliotekets informationsbärande 
roll i samhället som en viktig funktion vid en kris- och krigssituation. 
Folkbibliotekens funktion nyttjas på olika sätt i Värmland, Sverige 
och världen. Nationellt föreslås biblioteken att vara en del i 
civilförsvar och totalförsvarsplanering som ett viktigt led i stärkandet 
av demokratin. När samhället utsätts för störningar behövs säker 
och korrekt information, inte minst för att motverka eventuell 
spridning av desinformation. För att nyttja folkbiblioteken i Värmland 
som en del av en informationssäker infrastruktur krävs samhandling. 
Utmaningen är bland annat att revidera bilden av bibliotek både hos 



 

 

  
lokala, regionala och nationella aktörer och inte minst hos människor 
i Värmland som idag inte vänder sig till biblioteken för tillförlitlig 
information.  
 
Bidra till social hållbarhet och hantera minskad läsförmåga – 
handlar om att alla människor behöver ord och ett rikt språk för att 
kunna berätta, påverka och möta andra. Tillgång till alla sina språk 
är avgörande. Alla i Sverige ska oavsett bakgrund och utifrån sina 
egna förutsättningar ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga 
och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Språkträning och 
läsutveckling är centralt för barn och ungas mognande och 
en kraftfull investering för en höjd utbildningsnivå och en god 
folkhälsa. Att svenska elevers läsutveckling försämrats de senaste 
decennierna påverkar i sin tur hur de klarar mål i teoretiska ämnen i 
skolan. Vi ser idag en alltför stor andel barn som går ut grundskolan 
utan fullständiga betyg, vilket är en farlig utveckling för demokratin. 
Det finns också stora socioekonomiska skillnader mellan elever och 
deras läsförmåga och skolresultat i Värmland. För att minska dessa 
klyftor och motverka utanförskap krävs samhandling i länet. 
  
Öka den digitala delaktigheten – handlar om att öka alla invånares 
digitala kompetens och säkerställa att alla garanteras rätten till 
information, kunskap och delaktighet. För biblioteken innebär det 
även att i bred samverkan ta tillvara de möjligheter som digitalisering 
erbjuder. I Värmland bedrivs en bred samverkan mellan 
samhällsaktörer inom området. Den utgår bland annat ifrån 
regeringens satsning på ett digitalt kompetenslyft för 
bibliotekspersonal i samverkan mellan Kungliga Biblioteket, 
regionala biblioteksverksamheter och kommunernas folkbibliotek. 
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NYCKLAR FÖR UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING 

För att utveckla Värmland i önskad riktning behöver det finnas 
gemensamma nya lösningar – dessa avgörs av tre gemensamma 
strategiska nycklar som behöver genomsyra vårt arbete på alla 
nivåer och i alla organisationer, så även biblioteken, i linje med 
arbetet för Värmlandsstrategin.  
 
Samverkan och nya sätt att arbeta 
Det är genom att bygga hållbara samarbeten som vi tillsammans kan 
möta utmaningar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. En av 
lösningarna är tvärsektoriella samarbeten för specifika frågor. Olika 
bibliotekstyper möter olika människor i olika situationer i livet. För att 
säkerställa att alla människor ska få tillgång till information, kunskap 
och kultur är samverkan mellan olika biblioteksverksamheter 
lagstadgat.  
 

 
 
Utforskande och nytänkande 
Det finns behov av att åstadkomma nya lösningar med tillgängliga 
resurser och medel. Forskning och innovation möjliggör nya sätt att 
hantera de utmaningar och möjligheter vi står inför. Genom en 
utforskande och nytänkande attityd kan vi tillsammans skapa 
möjlighet till utveckling. 

Modigt ledarskap 
Arbetet med Värmlandsstrategin har lyft att ett särskilt ansvar vilar 
på det regionala ledarskapet; de politiskt styrda organisationerna, 
näringslivet, Karlstads universitet, Länsstyrelsen och andra offentliga 
instanser som finns representerade regionalt. Det regionala 
ledarskapet ansvarar för att uppvisa en samlad handlingsförmåga på 
såväl regional, nationell som internationell nivå. Det innebär bland 
annat att se till att satsningar görs på strategiskt viktiga områden, att 
kraftsamla aktörer att gå i samma riktning, se till att komma till 
beslut och genomföra långsiktiga satsningar som har betydelse för 
Värmlands framtid. För att kunna genomföra de förändringar som 
krävs för att möta utmaningar och möjligheter framåt krävs det mod 
att våga besluta om nya typer av insatser och att våga misslyckas 
och lära för att i förlängningen nå framgång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade 
biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det 
allmänna biblioteksväsendet samverka. 

 



 

 

  

FOKUS 2024
Utvecklingsområden som är särskilt viktiga 
under perioden är identifierade. Dessa är 
kopplade till förutsättningarna i Värmland och 
vilka utmaningar vi står inför. De är framtagna 
utifrån regionala och statliga styr- och 
strategidokument, utvecklingen i omvärlden, 
regionala förutsättningar samt i dialog med 
biblioteksverksamheter, kommunala 
tjänstepersoner, studieförbund, med flera i 
Värmland. Barnrättsperspektivet genomsyrar 
samtliga områden.  

De utvecklingsområden som pekas ut som 
särskilt viktiga är följande:  

Utvecklingsområde: Människan i fokus 
MÅLSÄTTNING: I Värmland tror vi på individens inneboende 
förmåga och vi utvecklar länet tillsammans med grund i många 
människors kunskap. Region Värmland verkar för en inkluderande 
kulturpolitik med målet ”Allas möjlighet till deltagande i kulturlivet 
oavsett förutsättningar”. Kulturen ska vara tillgänglig i hela länet.  
 
För biblioteken handlar det om att främja människors rätt, möjlighet 
och tillgång till information, kultur och kunskap. Insatser behövs för 
en ökad läs- och språkförståelse och förmåga att uttrycka 
sig genom kulturella uttryck, stärkt digital delaktighet och medie- 
och informationskunnighet samt en ökad jämlik tillgång till kultur 
oavsett förutsättningar, främst för barn och unga. Dessa insatser har 
tydliga kopplingar till social hållbarhet och folkhälsa. 

Utvecklingsområde: Platsen i fokus 
MÅLSÄTTNING: Kultur och kreativitet är en viktig 
del av den värmländska identiteten med en 
framskjuten plats inom regionala tillväxtfrågor. Det 
finns en stark regional kulturell infrastruktur. 
Region Värmland verkar för en utvecklande 
kulturplanering med målet ”Ett obundet kulturliv 
som bidrar till demokrati, yttrandefrihet och 
regional utveckling”.  
 
För biblioteken handlar det om att samverka för 
kulturen som en del av utvecklingen av regionen. 
Insatser behövs för en ökad förståelse för och 
delaktighet i lokalsamhället, en bred och 
systematisk samverkan för en stark kulturell 
infrastruktur och stärkta mötesplatser och     

arrangörer i länet. Insatser behövs även för att samarbeta för 
folkbiblioteken i Värmland som en del av en informationssäker 
infrastruktur och att revidera bilden av bibliotek.  
 
 
Utvecklingsområde: Konsten i fokus 
MÅLSÄTTNING: I Värmland nyttjar vi vår kreativitet och 
innovationsförmåga för att tillsammans hitta möjligheter. Region 
Värmland verkar för en inkluderande konstpolitik med målet ”God 
tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet i hela länet”.  
 
För biblioteken handlar det om att trygga kulturens egenvärde och 
en armlängds avstånd, utöka kontakten med kulturskapare i 
Värmland och att fungera som en brygga mellan professionell kultur 
och amatörkultur. 
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STYRANDE – FÖR REGION VÄRMLAND  
 
Den regionala biblioteksplanen är styrande för biblioteksverksamheterna 
inom Region Värmland och ger underlag för att utveckla 
biblioteksverksamheterna i Värmland och stimulera samverkan mellan 
biblioteken i länet. 

Om Region Värmland 
Region Värmland ansvarar för regional utveckling, hälso- och sjukvård, 
tandvård, kollektivtrafik och infrastruktur, kultur och bildning i Värmland. 
Genom att arbeta för att nå effektmålen trygga och nöjda invånare, 
attraktivt och hållbart Värmland, god och jämlik hälsa samt en hållbar 
organisation styr Region Värmland mot visionen – livskvalitet i världsklass. 

Biblioteksverksamheter inom Region Värmland 
Inom Region Värmland finns olika biblioteksverksamheter. Dels finns 
bibliotek som stöd till verksamheter inom organisationen; folkhögskole- 
och sjukhusbibliotek. Region Värmland ansvarar även för den regionala 
biblioteksverksamheten och dess utvecklingsstöd till folkbiblioteken i länet 
samt läs- och litteraturfrämjande verksamhet, inom avdelningen för 
kulturutveckling. Utöver dessa verksamheter finns det även verksamheter 
med nära koppling till biblioteksplanen såsom Värmlandsarkiv, 
Mediecenter och Värmlands museums bibliotek. 

Regionens biblioteksverksamheter har olika uppdrag, målgrupper och 
förutsättningar. Verksamheterna ska samverka med varandra för att 
tillgodose alla människors tillgång till information, kunskap och kultur.  

 



 

 

  

BIBLIOTEK SOM STÖD TILL VERKSAMHET INOM 
ORGANISATIONEN 
BIBLIOTEKEN PÅ FOLKHÖGSKOLORNA  

Region Värmland är huvudman för fem 
folkhögskolor: Ingesunds folkhögskola, 
Klarälvdalens folkhögskola, Kristinehamns 
folkhögskola, Kyrkeruds folkhögskola och 
Molkoms folkhögskola. På samtliga 
folkhögskolor finns bibliotek och dessa 
bör prioriteras som värdefulla 
verksamheter i arbetet med att höja 
utbildningsnivån i Värmland.  
 
Folkhögskolorna har olika förutsättningar 
och samtidigt som utmaningarna ökat vad 
gäller läsförståelse och social inkludering 
har resurserna till biblioteken under åren 
minskat. Det finns behov av att skapa 
stabila förutsättningar och långsiktiga 
lösningar vad gäller resurser och 
bemanning. Tillräckliga resurser bör 
prioriteras för att biblioteken ska hållas 
relevanta i en tid då det är viktigare än 
någonsin med insatser för att skapa god 
social sammanhållning. 
 
Folkhögskolorna ger kursdeltagarna bok- 
och bibliotekskunskap och modern teknik 

som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande.  
 
Gemensamma mål framåt 
Övergripande gemensamma mål för 
folkhögskolorna i Värmland under 
perioden 2021-2024: 
· stärka och integrera biblioteken i 

den pedagogiska verksamheten, så 
att både kursdeltagare och personal 
har tillgång till information, kunskap 
och kultur 

· ett utökat utbyte och delat lärande 
mellan folkhögskolorna. 

Det långsiktiga målet är att alla deltagare 
ska ha tillgång till god biblioteksservice 
oavsett vilken folkhögskola de läser vid. 
 
Mål för en högre kulturell delaktighet 
att främja människors rätt, möjlighet och 
tillgång till information, kultur och kunskap 
genom att 
· utveckla läsfrämjande insatser 

för att inspirera och väcka läslust 

hos kursdeltagare, göra läsningen 
meningsfull och tydliggöra dess 
betydelse 

· kompetensutveckla personal och 
deltagare inom medie- och 
informationskunnighet med fokus på 
ett källkritiskt förhållningssätt 

· stärka biblioteken att utgöra en 
större del av undervisningen 
med läromedel, litteratur och 
verktyg för informationssökning 

· öka delaktighet och inkludering av 
personal och kursdeltagare för att 
anpassa biblioteksverksamheten 
efter behov 

Mål för hållbar kulturell 
samhällsutveckling 
att samverka för kulturen som en del av 
utvecklingen av regionen genom att 
· bidra till samverkan mellan bibliotek 

och andra samhällsaktörer  
· stärka samarbetet mellan 

biblioteksfunktioner som ligger i 



 

 

  
samma kommun eller geografiskt 
nära 

· skapa hållbara samarbeten inom 
biblioteksområdet inom Region 
Värmland 

· utveckla biblioteken som viktiga 
mötesplatser 

*Specifika aktiviteter för målen återfinns i 
folkhögskolornas verksamhetsplaner.  

 
Uppföljning 
Den regionala biblioteksplanen följs upp 
årligen genom folkhögskolornas 
verksamhetsplaner inom område kultur 
och bildning. Uppföljning görs även 
gemensamt med biblioteks-
verksamheterna vid de olika 
folkhögskolorna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

SJUKHUSBIBLIOTEKEN  

Sjukhusbibliotekens övergripande 
uppdrag är att tillhandahålla kunskap för 
att stödja evidensbaserad hälso- och 
sjukvård samt främja intresset för 
bildning, litteratur och kultur. Biblioteken 
ansvarar för att stödja inhämtning av 
teoretisk kunskap för ett evidensbaserat 
arbetssätt, utbildning och forskning.  

Våra sjukhusbibliotek finns på länets tre 
sjukhus och fungerar som neutrala platser 
i den vårdande miljön, mötesplatser för 
lärande och kultur, dit alla är välkomna. 

Bästa vårdkvalitet  
Biblioteken ska bidra till bästa vårdkvalitet 
genom att:  
- underlätta lärande, evidensbaserat 

arbetssätt och forskning.  
- stödja patienter och närstående 

med kunskapsförsörjning och bidra 
till att underlätta för 
patientinvolvering och en god och 
nära vård.  

Öppna för alla 
Sjukhusbiblioteken är en resurs för 
medarbetare inom Region Värmland, 
forskare, studerande, patienter, 

närstående och allmänhet. Biblioteken ska 
vara öppna och tillgängliga för alla samt 
främja intresset för bildning och ge 
tillgång till litteratur och annan kultur.  

Gemensamma mål framåt  
För att stödja en hälso- och sjukvård med 
kunskap och kompetens i världsklass 
kommer biblioteken under 2021-2024 att 
fortsätta arbeta med dessa identifierade 
utvecklingsområden:  
- Utbildning och forskarstöd 
- Öppna och tillgängliga mötesplatser 
- Digitalisering 
- Patientinvolvering 
- Kompetensutveckling för 

bibliotekens personal. 

*Specifika aktiviteter för målen återfinns i 
sjukhusbibliotekens verksamhetsplan. 

Samarbeten  
Jämlik tillgång i riket - i syfte att bidra till 
en jämlik tillgång till medicinska e-resurser 
över riket genomförs nationella 
upphandlingar av e-resurser inom Eira-
samarbetet. I Sverige har 
sjukhusbiblioteken ett nära samarbete 

genom Eira, ett aktivt fjärrlånesamarbete 
samt genom fortbildning.  

Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård - 
för att bidra till en evidensbaserad hälso- 
och sjukvård har sjukhusbiblioteken inom 
vår sjukvårdsregion Uppsala-Örebro ett 
välutbyggt samarbete gällande 
systematiska informationssökningar.  

Samverkan för värmlänningen – patienter 
och närstående i Värmland har för att 
underlätta delaktighet gällande den egna 
vården möjlighet att få tillgång till 
evidensbaserad information om sjukdom 
och hälsa genom sjukhusbiblioteken. För 
att stödja värmlänningarnas behov av 
litteraturförsörjning samarbetar 
sjukhusbiblioteken med folkbiblioteken i 
Värmland, regionala biblioteks-
utvecklingen och universitetsbiblioteket 
inom Bibliotek Värmland.  
 
Nationell samverkan i öppen katalog - 
sjukhusbiblioteken är ett så kallat Libris 
bibliotek. Det innebär att biblioteken 
bidrar till utvecklingen av den nationella 
bibliotekskatalogen Libris och att 
sjukhusbibliotekens mediabestånd 
synliggörs och kan lånas i den nationella 



 

 

  
katalogen. Libris ger en samlad tillgång till 
de resurser som finns i offentligt 
finansierade bibliotek i Sverige.  

Uppföljning  
Sjukhusbibliotekens verksamhetsplan följs 
upp årligen inom område vårdkvalitet i 
hälso- och sjukvårdens linjeorganisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

REGIONAL VERKSAMHET FÖR UTVECKLING I LÄNET  

AVDELNINGEN FÖR KULTURUTVECKLING 

Avdelningen för kulturutveckling på 
Region Värmland arbetar för att 
förverkliga nationell kulturpolitik. Arbetet 
drivs med statliga och regionala uppdrag 
inom kultursamverkansmodellen med 
kulturplanen som grund. Det sker inom 
bild och form, biblioteks- läs och 
litteraturfrämjande, dans, film och 
hemslöjd. Avdelningen arbetar även med 
kultur i skolan och Ung Kultur Möts samt 
Mediecenter som erbjuder kommuner och 
föreningar i länet en gemensam 
mediebank.   
 
Avdelningen för kulturutveckling arbetar 
utifrån tre utvecklingsområden som anger 
en önskad riktning för Värmland; 
människan, platsen och konsten i fokus.  
Avdelningen ska främja människors rätt, 
möjlighet och tillgång till kultur, samverka 
för kulturen som en del av utvecklingen av 
regionen samt stärka konstarter och 
kulturskapare. Dessa tre områden 
synliggör riktningen mot ”Kultur som 
kraft till ett hållbart Värmland - För 
människan, platsen och konstarterna”, 
det är vårt bidrag till Region Värmlands 
vision Livskvalitet i världsklass.  

Målen särskiljer inte konstarter, utan 
lägger istället fokus på övergripande 
inriktningar, strategier och vilken effekt 
som önskas. 
 
Den regionala insatsen 
Den regionala rollen innebär att arbeta 
strategiskt och samordnande. 
Avdelningen ska initiera, forma, stödja och 
leda utvecklingsprocesser och projekt i 
samverkan med andra för att stärka 
respektive konst- och kulturområde. 
Metoderna för arbetet är framför allt 
utveckling av nya arbetssätt, 
kompetensutveckling, talangutveckling, 
arbete inom kultur i skola och kultur och 
hälsa, omvärldsanalyser, metodutveckling 
och nätverksträffar.  

Vi ska komplettera den lokala nivån med 
kunskap och kompetens och utgå från 
lokala behov och önskemål, utan att 
ersätta eller överta kommunalt ansvar. De 
regionala satsningarna ska vara ett 
komplement och stöd till det som sker på 
lokal nivå; de ska inte och kan inte 
kompensera för uteblivna satsningar på 

kommunal nivå. Vår roll är att skapa 
förutsättningar för andra aktörer som har 
kunskap och ansvar och agera i samspel 
med kommuner och andra aktörer. 
Samarbete sker med kommuner, 
civilsamhälle och organisationer i hela 
Värmland samt med andra regioner, 
statliga myndigheter och nationella 
aktörer inom kulturområdet samt 
internationella samarbetspartners. 

Prioriterade grupper 
Avdelningen ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning, de nationella 
minoriteterna och personer som har annat 
modersmål än svenska. Dessa 
målgrupper är prioriterade enligt lag för all 
regional biblioteksverksamhet. Barn och 
unga är ett självklart fokus i linje med FN:s 
konvention om barnets rättigheter, som 
sedan 2020 är svensk lag. Verksamheten 
ska synliggöra urfolket samerna och våra 
nationella minoriteters kultur och språk; 
samiska, finska, meänkieli, romani chib 
och jiddisch.   
 



 

 

  
FOKUS 2024 
Regionalt utvecklingsarbete bedrivs delvis 
områdesövergripande inom avdelningen. 
Den regionala biblioteksplanen anger 
dock bara fördjupning inom prioriterade 
insatsområden för regional biblioteks- och 
läs och litteraturfrämjande verksamhet.  
 
Regional biblioteksverksamhet 
Region Värmland ansvarar för regional 
biblioteksverksamhet med folkbibliotek i 
länet som primär målgrupp. När möjlighet 
finns bör övriga biblioteksverksamheter 
erbjudas vissa insatser. Bibliotek 
Värmland är centralt i utvecklingsarbetet. 
 

Litteraturfrämjande verksamhet 
Region Värmland ansvarar för 
Värmlandsmontern på Bokmässan i 
Göteborg och Värmlands bokfestival i 
Karlstad, som bland annat syftar till att 
lyfta fram författare, förlag, bibliotek, 
läsning och litteratur, men också 
berättande i andra former. Värmlands 
bokfestival har ett tydligt fokus på barn 

och unga fokus samt hög tillgänglighet 
och delaktighet för alla i länet. Värmlands 
bokfestival engagerar många aktörer och 
lockar tillresande besökare. 
 
Läsfrämjande verksamhet 
Region Värmland har en viktig roll som 
samlande regional plattform för att 
tydliggöra och utveckla läsfrämjande 
strategier och praktik i bred samverkan i 
länet. Som egen aktör genomförs arbetet 
främst inom kultur- och biblioteksområdet 
och de egna folkhögskolorna. 
Läsfrämjande insatser kräver ett brett 
perspektiv och omfattar olika grupper och 
åldrar.  
 
Utvecklingsområde: Människan i fokus 
MÅLSÄTTNING 
I Värmland tror vi på individens 
inneboende förmåga och vi utvecklar 
länet tillsammans med grund i många 
människors kunskap. Region Värmland 
verkar för en inkluderande kulturpolitik 
med målet ”Allas möjlighet till deltagande i 
kulturlivet oavsett förutsättningar”. 
Kulturen ska vara tillgänglig i hela länet. 
För oss handlar det om att främja 
människors rätt, möjlighet och tillgång till 
kultur genom att eftersträva effektmålet:  
Människan skapar, möts och växer 
genom kultur.   
 

PRIORITERADE INSATSOMRÅDEN 
För att nå målet ska avdelningen bidra till 
att  
öka jämlik tillgång till kultur oavsett 
förutsättningar, främst för barn och 
unga genom att  
- verka för att biblioteken finns där 

människor finns, fysiskt och digitalt, 
i land och stad.  

- driva kunskapsutveckling om hur 
nya tjänster och metoder kan 
tillämpas för att öppna upp bibliotek 
för fler människor och nya 
målgrupper 

- stödja bibliotek att fullfölja sitt 
uppdrag med särskilt fokus på de 
prioriterade grupperna och utifrån 
de sju diskrimineringsgrunderna. 

- medverka till att normkritiskt och 
intersektionellt perspektiv 
genomsyrar bibliotekens arbete 

öka läs- och språkförståelse och 
förmåga att uttrycka sig genom 
kulturella uttryck genom att 
- främja synen på flerspråkighet som 

en rikedom  
- bygga vidare på den läsfrämjande 

infrastruktur som finns för små 
barns språkutveckling och utveckla 
modellen för andra målgrupper  

11 § Varje region och de kommuner som 
inte ingår i en region ska bedriva regional 
biblioteksverksamhet med syfte att främja 
samarbete, verksamhetsutveckling och 
kvalitet när det gäller de folkbibliotek som 
är verksamma i länet.  
Bibliotekslag (2019:961). 

 



 

 

  

- tillvarata resultat, slutsatser och 
förslag från projektet Värmland  
läser 2.0 och infoga dem i det 
fortsatta arbetet med läs- och 
litteraturfrämjande, både när det 
gäller strategisk och operativ 
nivå genom en utvecklare inom 
läsfrämjande 

- lyfta kulturella och kreativa uttryck 
som medel för att nå bildning 

- stödja bibliotek att uppmuntra till 
läsning genom olika kulturella 
utryck, metoder, tekniker och 
hjälpmedel 

- verka för att kulturella och kreativa 
uttrycksformer samt skapande 
verksamhet har en given plats på 
bibliotek 

- verka för att fler kommuner och 
andra aktörer nyttjar de möjligheter 
till stöd för läsfrämjande verksamhet 
som finns hos Kulturrådet  

stärka digital delaktighet och medie- 
och informationskunnighet (MIK)  
genom att 
- främja strategisk samverkan mellan 

aktörer med koppling till MIK 
- stödja bibliotek i arbetet med att 

stärka människors medie- och 
informationskunnighet  

- stödja bibliotekens digitala 
kompetenslyft och digitala 
transformation/omställning 

- utveckla strategier och metoder för 
att öka människors digitala 
kompetens och delaktighet  

- främja ungas litterära skapande  

Utvecklingsområde: Platsen i fokus 
MÅLSÄTTNING 
Kultur och kreativitet är en viktig del av 
den värmländska identiteten med en 
framskjuten plats inom regionala 
tillväxtfrågor. Det finns en stark regional 
kulturell infrastruktur. Region Värmland 
verkar för en utvecklande kulturplanering 
med målet ”Ett obundet kulturliv som 
bidrar till demokrati, yttrandefrihet och 
regional utveckling.” För oss handlar det 
om att samverka för kulturen som en del 
av utvecklingen av regionen genom att 
eftersträva effektmålet:  
Platsen formas av kultur 
 
PRIORITERADE INSATSOMRÅDEN 
För att nå målet ska avdelningen bidra till 
att  
öka förståelse för och delaktighet 
i lokalsamhället genom att  
- främja angelägna bibliotek med 

fokus på öppenhet och 

deltagarkultur där människor har 
ägarskap till det offentliga rummet 

- stärka bibliotek som demokratisk 
arena med utrymme för samtal, 
bildning och livslångt lärande 

- stärka bibliotekens centrala roll i 
delningsekonomin  

- lyfta bibliotekens informations-
bärande roll i samhället som viktig 
funktion vid kris- och krigssituation 

- stödja samarbetet för en 
informationssäker infrastruktur och 
bibliotek som en del i civilförsvar 
och totalförsvarsplanering  

Ingå i bred och strukturerad 
samverkan för en stark kulturell 
infrastruktur 
- lyfta bibliotek som resurs i 

kommunala, regionala och 
nationella sammanhang utanför 
biblioteksområdet. Fokus på att 
stärka bibliotekets roll i 
lokalsamhället med tydlig koppling 
till social välfärd, kultur, bildning och 
lärande samt ekonomisk tillväxt. 

- följa och ta fram underlag för 
bibliotekens kvalitetsarbete såsom 
analyser, kartläggningar av 
kommunala och regionala 
förhållanden.  



 

 

  

- följa och stödja arbetet med   
kommunala biblioteksplaner 

Stärka mötesplatser och stärkt 
arrangörskap genom att 
- profilera Värmland som 

berättarstark region 
- stärka biblioteken som sociala 

mötesplatser med fysiska och 
virtuella rum för lärande, 
upplevelser, skapande och möten.  

- driva utvecklingen av bibliotek som 
lokala kulturnoder  

- stärka bibliotek som arrangörer och 
möjliggörare av arrangemang 

- främja samverkan mellan 
folkbibliotek, studieförbund, 
folkhögskolor, civilsamhället, 
regionala kulturverksamheter och 
det lokala kulturlivet 

- stärka Värmlands relativt 
välutvecklade struktur inom 
litteraturområdet ytterligare genom 
att anordna litterära mötesplatser  

Utvecklingsområde: Konsten i fokus 
MÅLSÄTTNING 
I Värmland nyttjar vi vår kreativitet och 
innovationsförmåga för att tillsammans 
hitta möjligheter. Region Värmland verkar 

för en inkluderande konstpolitik med 
målet ”God tillgång till ett varierat 
kulturutbud med av hög kvalitet i hela 
länet”. För oss handlar det om att stärka 
konstarter och kulturskapare genom att 
eftersträva effektmålet: 
Konsten är dynamisk, utmanande och 
obunden  
 
PRIORITERADE INSATSOMRÅDEN 
För att nå målet ska avdelningen bidra till 
att   
trygga kulturens egenvärde och en 
armlängds avstånd genom att  
- öka kunskapen om en armlängds 

avstånd och stödja bibliotek i att 
hantera dagens utmaningar  

stärka förutsättningar för kulturskapare 
genom att 
- synliggöra och uppmuntra 

författarskap genom att dela ut 
priset Årets Värmlandsförfattare och 
Region Värmlands 
litteraturstipendium 

*Specifika aktiviteter för målen återfinns i 
Avdelningen för kulturutvecklings 
verksamhetsplan.  

Uppföljning  
Den regionala biblioteksplanen följs upp 
årligen genom avdelningens 
verksamhetsplan inom område kultur och 
folkbildning. Uppföljning görs även utifrån 
målsättningarna: 

- Målsättningen är att bidra till att 
bibliotekspersonal från alla 
kommuner i Värmland deltar i det 
regionala utvecklingsarbetet och tar 
del av de stödtillfällen och 
vidareutbildningsaktiviteter som 
erbjuds.  

- Målsättningen är att bidra till att alla 
kommuner i Värmland har politiskt 
antaga och aktuella biblioteksplaner 
som tillämpas och följs upp. 

- Målsättningen är att närheten till 
biblioteksservice i Värmland inte 
minskar under planperioden, vilket 
följs upp i en uppföljande 
närhetsanalys. 

- Målsättningen är att människor i 
Värmland i högre grad kopplar ihop 
bibliotek med skapande 
verksamhet, vilket följs upp i en 
uppföljande användarundersökning. 
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VERKSAMHETER MED NÄRA KOPPLING TILL BIBLIOTEKSPLANEN 
 
VÄRMLANDSARKIV 
Värmlandsarkiv är arkivmyndighet för statliga myndigheter i Värmlands län, liksom ett stödorgan åt de värmländska kommunerna i arkivfrågor. 
Verksamheten fungerar dessutom som regionalt näringslivsarkiv genom föreningen Värmlands Företagshistoria.  
 
MEDIECENTER VÄRMLAND 
Mediecenter Värmland är länets gemensamma mediebank. Här har alla medlemmar, från barnomsorg till vuxenfortbildning, avgiftsfri tillgång till 
medier.  
 
VÄRMLANDS MUSEUMS BIBLIOTEK 
Värmlands museum är en av de regionala kulturverksamheterna som ingår i kultursamverkansmodellen och erhåller statligt och regionalt stöd 
fördelat av Region Värmland. Biblioteket vid Värmlands museum är ett specialbibliotek öppet för alla att ta del av den kunskap som byggts upp 
inom museet genom åren i form av böcker, dokument och databaser. Forskarstöd samt guidning i digitala sökvägarna till de unika samlingarna av 
historiska fotografier och föremål. Biblioteket erbjuder även besökare kontakt med museets antikvarier, intendenter och andra kunniga 
medarbetare.  
 

 
UPPFÖLJNING 
 
Viktiga förutsättningar för utvecklings- och förändringsarbete är samarbete, utforskande och nytänkande samt modigt ledarskap. Den regionala 
biblioteksplanen ska följas upp inom dessa områden.  
 
Löpande görs även verksamhetsnära uppföljning av mål och prioriteringar. Chef inom respektive verksamhet med biblioteksverksamhet ansvarar 
för uppföljning. I de verksamheter där biblioteket är en stödfunktion i annan verksamhet bör verksamheten skriva in biblioteksplanens mål i 
befintliga verksamhetsplaner.  
 
 

 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 

Region Värmland är en regionkommun med många olika ansvarsområden.  
Vi jobbar med regional utveckling, hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och infrastruktur, kultur och bildning. 

 
 
 



 

FILIPSTADS KOMMUN 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
     
           

Kommunstyrelsens teknikutskott  
 
 
 
 

 9 november 2020 
  

  
 
 

       Tu §  
 
Anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut § 117, 21 oktober 2020, i ärende 
Finansiering – Rivningar fastigheter Lesjöfors, dnr 2020/68. 
 
Trafiknämndsärenden: 
Dnr 2020/30 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad) 
 
Delegation gatuchefen: 
Grävanmälan 201023: Aspåsvägen 3 
Grävanmälan 201015: Korsningen Industrivägen/Sörängsvägen och 
Flottuvevägen (nr. 1) 
Delegation gatuchef dnr 2020/259 
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 
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