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Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 123 Dnr KS/2022:226 

Informationssäkerhetspolicy 
Ärendebeskrivning 
Under 2019 fattade Arvika, Eda, Årjäng och Säffle beslut om att samverka kring en 
gemensam informationssäkerhetssamordning. Med anledning av det anställdes 
informationssäkerhetssamordnare Jonas Ivansson som delar sin tjänst mellan ovan 
nämnda kommuner. Jonas har sedan sin anställnings början haft som uppdrag att 
inventera och utveckla arbetet med ett ledningssystem för informationssäkerhet där 
en informationssäkerhetspolicy utgör grunden.  
I Säffle kommuns Digitaliseringsstrategi från 2019 med tillhörande handlingsplan 
lyfts informationssäkerhetsområdet fram som ett prioriterat område. En av 
aktiviteterna som ska vara genomförda innan 2022 är att ta fram en 
informationssäkerhetspolicy.  
På uppdrag av kommunrevisionen genomförde KPMG i januari 2021 en granskning 
av kommunkoncernens arbete med informationssäkerhet. Granskningen visade att 
kommunstyrelsen brister i sitt arbete med informationssäkerhet, där det bland annat 
framkom att det saknas en informationssäkerhetspolicy som är aktuell. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 108, 2022-06-20.  
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2022-06-08.  
Policy för informationssäkerhet. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta 
informationssäkerhetspolicyn för Säffle kommunkoncern.  
 
 
__________________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

Informationssäkerhetspolicy 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 24 juni 2019 en Digitaliseringsstrategi med 
tillhörande handlingsplan där informationssäkerhetsområdet lyfts fram som 
ett prioriterat område. En av aktiviteterna som ska vara genomförda innan 
2022 är att ta fram en informationssäkerhetspolicy.  
Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och hanteringen av 
den är en viktig och naturlig del i alla verksamheters dagliga arbete, samt en 
förutsättning för digitalisering och för att verksamheterna ska nå sina mål.  
Arbetet med informationssäkerhet ska vara långsiktigt och kontinuerligt, 
omfatta alla delar av kommunens verksamheteter och alla de 
informationstillgångar som vi äger eller hanterar. En policy för 
informationssäkerhet utgör grunden för att kunna arbeta med information.  

Bakgrund 
Under 2019 fattade Arvika, Eda, Årjäng och Säffle beslut om att samverka 
kring en gemensam informationssäkerhetssamordning. Med anledning av det 
anställdes informationssäkerhetssamordnare Jonas Ivansson som delar sin 
tjänst mellan ovan nämnda kommuner. Jonas har sedan sin anställnings 
början haft som uppdrag att inventera och utveckla arbetet med ett 
ledningssystem för informationssäkerhet där en informationssäkerhetspolicy 
utgör grunden.  
I Säffle kommuns Digitaliseringsstrategi från 2019 med tillhörande 
handlingsplan lyfts informationssäkerhetsområdet fram som ett prioriterat 
område. En av aktiviteterna som ska vara genomförda innan 2022 är att ta 
fram en informationssäkerhetspolicy.  
På uppdrag av kommunrevisionen genomförde KPMG i januari 2021 en 
granskning av kommunkoncernens arbete med informationssäkerhet. 
Granskningen visade att kommunstyrelsen brister i sitt arbete med 
informationssäkerhet, där det bland annat framkom att det saknas en 
informationssäkerhetspolicy som är aktuell. 

Ärendets beredning 
Informationssäkerhetssamordnare Jonas Ivansson och styrgruppen för 
dataskydd- och informationssäkerhets samordnare Lotta Holm har berett 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
Policy för informationssäkerhet. 
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Förvaltningens ståndpunkt 
Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och hanteringen av 
den är en viktig och naturlig del i alla verksamheters dagliga arbete, samt en 
förutsättning för digitalisering och för att verksamheterna ska nå sina mål.  
Att informationen som kommunen hanterar i kontakt med kommuninvånare, 
företag, organisationer och även inom vår egen organisation är korrekt utgör 
en grund för tillit och förtroende. Det är även viktigt att informationen  är 
tillgänglig när den behövs och att känslig information skyddas för att vi ska 
kunna fullgöra vårt uppdrag.  
Arbetet med informationssäkerhet ska vara långsiktigt och kontinuerligt, 
omfatta alla delar av kommunens verksamheteter och alla de 
informationstillgångar som vi äger eller hanterar. En policy för 
informationssäkerhet utgör grunden för att kunna arbeta enligt ovan med 
information.  

Konsekvenser 
Konsekvenserna av att inte arbeta långsiktigt, kontinuerligt och säkert med 
kommunkoncernens viktigaste resurs, information, kan få olika typer av mer 
eller mindre allvarliga konsekvenser; 

Förmåga att utföra uppgift 
Risken medför en negativ påverkan på, eller avbrott i den operativa 
verksamheten, som försvårar eller hindrar verksamheten att utföra sina 
uppdrag. 

Juridiska aspekter 
Risken medför en överträdelse eller försumlighet mot lagar, förordningar 
eller avtal. 

Minskat förtroende 
Risken medför att verksamhetens förtroende och/eller varumärke skadas 
gentemot exempelvis brukare, kunder, myndigheter, företag. 

Externa intressenter 
Risken medför en skada på en extern organisation, exempelvis en 
myndighet, kommun eller företag. 

Påverkan på individ 
Risken medför påverkan på en enskild individs rättigheter eller hälsa. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget kräver ingen finansiering.  

Måluppfyllelse 
Att arbeta efter en policy för informationssäkerhet innebär att Säffle 
kommunkoncerns externa och interna fullmäktigemål också uppfylls.  

Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen 
- Riktlinjer för Säffle kommuns behandling av personuppgifter, KF 

2019-04-23 
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- Riktlinjer för dataskyddsprocessen, KS 2019-03-25 

- Riktlinjer för dataskyddsombud, KS 2019-03-25 

- Rutin för personuppgiftsincident, kommundirektör 2019-07-04 

- Rutin för registerutdrag enligt dataskyddsförordningen, 
kommundirektör 2018-06-20 

- Rutiner för hantering av personuppgifter i e-post och SMS, 
kommundirektör 2018-07-11 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta informationssäkerhetspolicyn för 
Säffle kommunkoncern.  
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Kanslichef/kommunjurist
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1 Bakgrund 
Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och hanteringen av 
den är en viktig och naturlig del i alla verksamheters dagliga arbete, samt en 
förutsättning för digitalisering och för att verksamheterna ska nå sina mål.  
Att informationen som kommunen hanterar i kontakt med kommuninvånare, 
företag, organisationer och även inom vår egen organisation är korrekt utgör 
en grund för tillit och förtroende. Det är även viktigt att informationen  är 
tillgänglig när den behövs och att känslig information skyddas för att vi ska 
kunna fullgöra vårt uppdrag.  
Arbetet med informationssäkerhet ska vara långsiktigt och kontinuerligt, 
omfatta alla delar av kommunens verksamheteter och alla de 
informationstillgångar som vi äger eller hanterar. 

1.1 Syftet med policyn 
Policyn utgör kommunkoncernens viljeinriktning för att hantera 
kommunkoncernens information på ett systematiskt och informationssäkert 
sätt.  

1.2 Målgrupp  
Policyn omfattar förtroendevalda, chefer, medarbetare och uppdragstagare 
inom Säffle kommunkoncern.  

1.3 Övriga styrdokument, lagar och förordningar  
 Dataskyddsförordningen  

 Dataskyddslagen 

 ISO 27000-serien 

 Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 

 Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och 
digitala tjänster (NIS-direktivet) 
 

1.4 Begreppsförklaring  
Information 
Information är enkelt uttryckt data som presenteras i ett sammanhang som 
tolkas av en mottagare. Information kan vara konkret (exempelvis en budget) 
eller vag och subjektiv (exempelvis en vision eller åsikter). 
Informationstillgångar 
Allt som innehåller information samt allt och alla som bär på information.  
T ex mobiltelefoner, verksamhetssystem och medarbetare. 
Verksamhetssystem 
System som insamlar, lagrar, bearbetar eller distribuerar och presenterar 
information. 
Informationssäkerhet 
Är den säkerhet som omfattar våra informationstillgångar och förmågan att 
upprätthålla önskad konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. 
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Konfidentiell 
Innebär att informationen eller i vissa fall informationstillgången inte får nås 
eller avslöjas för någon obehörig.  
Riktighet 
Innebär att informationen inte får ändras av obehöriga, inte av misstag och 
inte på grund av en funktionsstörning. 
Tillgänglighet 
Innebär att informationen går att nyttjas av behörig användare vid behov.  
LIS 
Ledningssystem för informationssäkerhet. En metod för att arbeta 
övergripande och systematiskt med informationssäkerhet. Metoden bygger 
på standarderna i 27000-serien och rekommenderas av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). 
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2 Policy för informationssäkerhet 

2.1 Ansvar, organisation och roller 
Ansvaret för informationssäkerhet följer det ordinarie verksamhetsansvaret. 
Detta gäller från kommunledningen till den enskilde medarbetaren, och 
innebär att den som är ansvarig för en viss verksamhet också är ansvarig för 
informationssäkerheten inom verksamhetsområdet. Kommunkoncernens 
informationssäkerhetssamordnare och övriga som arbetar med dataskydd och 
informationssäkerhet fungerar som stöd till kommunkoncernens 
verksamheter i arbetet med att uppfylla informationssäkerhetsansvaret.  

2.1.1 Organisation 
Kommunfullmäktige uttrycker sin viljeinriktning rörande kommunens 
arbete med informationssäkerhet i denna policy.  
Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och följa upp kommunens 
informationssäkerhetsarbete. Kommunstyrelsen har det övergripande 
ansvaret för att utarbeta, förvalta och följa upp riktlinjer för 
informationssäkerhet.  
Nämnderna och styrelserna ansvarar för informationsägarskapet inom 
ramen för sina verksamheter. Informationsägaren har det yttersta ansvaret för 
sin information och avgör vilken information som får hanteras, hur den får 
hanteras och av vem den får hanteras.  
Anställda, förtroendevalda och uppdragstagare ansvarar för att följa de 
informationssäkerhetsriktlinjer och instruktioner som finns samt att agera 
säkerhetsmedvetet.  

2.1.2 Roller  
Kommundirektören har det övergripande ansvaret för 
informationssäkerheten och att det finns en tydlig ansvarsfördelning för att 
upprätthålla säkerheten.  
Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålen för 
behandlingen av personuppgifter. 
Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en 
personuppgiftsansvarigs räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid 
utanför den personuppgiftsansvarigas organisation. 
Informationsägaren äger och ansvarar för att informationen är riktig och 
tillförlitlig, samt för det sätt informationen sprids.  
Systemägaren har det överordnade ansvaret för administration och drift av 
en eller flera informationstillgångar.   
Systemförvaltaren har till skillnad från systemägaren det operativa ansvaret 
för en eller flera informationstillgångar. Systemförvaltaren utses av 
systemägaren.  
Säkerhetsskyddschef ansvarar för informationssäkerheten i verksamhet som 
har betydelse för Sveriges säkerhet och lyder under säkerhetsskyddslagen.  
Säkerhetssamordnare genomför säkerhetsanalyser på uppdrag av 
säkerhetsskyddschefen.  
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Dataskyddsombudets roll är att regelbundet utbilda, rådgöra och granska 
nämndens informationssäkerhet, med särskilt fokus på att granska 
efterlevnaden av dataskyddsförordningen.  
Informationssäkerhetssamordnaren har det övergripande ansvaret för att 
leda, utveckla och samordna arbetet med informationssäkerhet i kommunen. 
Informationssäkerhetssamordnaren är en stödfunktion för ledning och 
verksamheterna. 
IT-chefen har det operativa ansvaret för att uppfylla de krav som 
verksamheten ställer på den tekniska IT-infrastrukturen. IT-chefen har ett 
särskilt ansvar för den tekniska IT-säkerheten.  
Dataskydd- och informationssäkerhetssamordnare (DIS) ska vara utsedd 
för varje personuppgiftsansvarig i kommunen och ansvarar för att samordna 
arbetet med dataskydd och informationssäkerhet på den egna 
förvaltningen/bolaget. 
 

2.2 Policy 
 Information är värdefullt och ska skyddas efter behov. Ett bra 

informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för effektiv och 
korrekt informationshantering. Detta skapar förtroende både inom 
och utanför organisationen. 

 Informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas systematiskt, formaliserat 
och riskorienterat.  

 Informationssäkerhet är en grundförutsättning för att uppnå kvalitet 
och effektivitet i verksamheten, samt en förutsättning vid 
upphandling, digitalisering och mobilitet.  

 Informationssäkerhetsarbetet ska skydda kommunens information 
genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, utifrån 
genomförda informationssäkerhetsklassificeringar och riskanalyser. 

 Det ska finnas en organisation med tydlig fördelning av ansvar för 
informationstillgångar och med relevanta roller för ledning och 
genomförande av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete 

 Alla informationstillgångar ska ha en ägare. Informationsägaren 
ansvarar för klassificeringen av informationen och ställer de 
säkerhetskrav som behövs för att nå önskad säkerhet. 

 Alla verksamhetssystem ska ha en systemägare som ansvarar för att 
säkerhetskraven på systemet uppfylls, och en systemförvaltare som 
ser till att åtgärder vidtas i aktuellt system för att uppnå detta.  

 Chefer, medarbetare och förtroendevalda ska genomgå relevant 
utbildning inom informationssäkerhet. 

 Det ska finnas en kultur som uppmuntrar engagemang hos alla 
medarbetare och, förutom att följa gemensamma riktlinjer och 
rutiner, motiverar dem att delta i att ständigt förbättra 
informationssäkerhetsarbetet. 
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3 Uppföljning och revidering  
Nämnder och bolagsstyrelser ska årligen planera och följa upp 
informationssäkerhetsarbetet och vidta de åtgärder som krävs för att uppnå 
och upprätthålla tillräcklig säkerhet.  
Policyn för informationssäkerhet ska revideras vart fjärde år eller vid behov. 
I samband med revideringen ska tillhörande riktlinjer och rutiner revideras 
på motsvarande sätt. 
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§ 124 Dnr KS/2021:299 

Svar på motion om vätgasfordon 
Ärendebeskrivning 
Liberalerna har genom Magnus Jansson lämnat en motion till fullmäktige daterad 
21 december 2021 angående övergång till vätgasfordon i Säffle kommun. 
Kommunledningskontorets bedömning är att kommunen bör fortsätta att utreda, 
bevaka och prova olika typer drivning för bilparken. Vätgasbilar är ett långsiktigt 
alternativ för miljövänlig drift, särskilt för tyngre fordon. Kommunledningskontoret 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, 2022-06-20.  
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2022-05-03.  
Motion om en övergång till vätgasfordon i Säffle kommun, Liberalerna  
2021-12-21. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen om vätgasfordon.  
 
_________________ 
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Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 106 Dnr KS/2021:299 

Svar på Liberalernas motion om vätgasfordon 
Ärendebeskrivning 
Liberalerna har genom Magnus Jansson lämnat en motion till fullmäktige daterad 
21 december 2021 angående övergång till vätgasfordon i Säffle kommun. 
Kommunledningskontorets bedömning är att kommunen bör fortsätta att utreda, 
bevaka och prova olika typer drivning för bilparken. Vätgasbilar är ett långsiktigt 
alternativ för miljövänlig drift, särskilt för tyngre fordon. Kommunledningskontoret 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2022-05-03.  
Motion om en övergång till vätgasfordon i Säffle kommun, Liberalerna  
2021-12-21. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets föralag.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslår att  
Kommunfullmäktige bifaller motionen om vätgasfordon.  
 
_________________ 
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 Kommunstyrelsen 

 

Motion om en övergång till vätgasfordon i Säffle 
kommun 
Sammanfattning 
Liberalerna har genom Magnus Jansson lämnat en motion till fullmäktige 
daterad 2021-12-21 angående övergång till vätgasfordon i Säffle kommun. 
Kommunledningskontorets bedömning är att kommunen bör fortsätta att ut-
reda, bevaka och prova olika typer drivning för bilparken. Vätgasbilar är ett 
långsiktigt alternativ för miljövänlig drift, särskilt för tyngre fordon. Kom-
munledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

Bakgrund 
Liberalerna har genom Magnus Jansson lämnat en motion till fullmäktige 
daterad 2021-12-21 angående övergång till vätgasfordon i Säffle kommun. I 
motionen föreslår Magnus Jansson att ”Säffle kommun utreder och verkar 
för en tankstation för vätgas i Säffle, samt en övergång till vätgasfordon i 
den kommunala verksamheten”. I motionen resonerar Jansson kring olika 
typer av drivmedel för fordon och deras respektive för och nackdelar. Reso-
nemanget leder motionären till slutsatsen att bilar som drivs med vätgas är de 
mest miljövänliga och där tankningen går lika snabbt som med nuvarande 
petroleumbaserade drivmedel. Motionären lyfter även fram att det i Marie-
stad finns en vätgasmack där kommunen tankar sina elva vätgasbilar. Slutli-
gen lyfter motionären fram att det kommer att byggas två vätgasmackar i 
Värmland med statligt investeringsstöd från Klimatklivet.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samråd med teknik- och 
fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Motion om en övergång till vätgasfordon i Säffle kommun, Liberalerna 
2021-12-21 

Förvaltningens ståndpunkt 
FN:s klimatpanel IPCC publicerade 4 april i år en rapport som visar att de 
globala växthusgasutsläppen ökat under perioden 2010 till 2019. Enligt kli-
matpanelen behövs fortsatt arbete med både omedelbara och djupgående 
utsläppsminskningar inom alla sektorer för att begränsa den globala upp-
värmningen. Som ett led i omställningen har staten beslutat om Klimatklivet 
– ett investeringsstöd för satsningar på fossilfri framtidsteknik och grön om-
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ställning. Stödet kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisa-
tioner i hela Sverige, men inte av privatpersoner. Enligt Naturvårdsverkets 
hemsida kommer det att gå att söka bidrag för nya vätgastankstationer i den 
ordinarie utlysningsomgången den 23 augusti-8 september. 
Genom en privat satsning med ekonomiskt stöd från Klimatklivet kommer 
nu 24 vätgasstationer att byggas i landet. I första hand för tunga fordon, som 
lastbilar och bussar, men även för personbilar. Planen är att nio tankstationer 
byggs fram till 2024 och ytterligare 15 stationer under 2025. Stationerna 
byggs på Rastas anläggningar och närmaste tankställe blir därmed i Nyängen 
i Grums.  
Kommunledningskontoret konstaterar att drivmedelsstationer för allmän-
heten inte är ett kommunalt ansvar. Det finns ett antal privata aktörer på 
marknaden. En kommun är dock inte förhindrad att köpa in större mängder 
drivmedel och fördela drivmedlen till egna fordon via egen tapp. Av samma 
skäl kan kommunen sätta upp elstolpar eller tankstationer för att serva den 
egna fordonsflottan. Nuvarande ramavtal för personbilar gäller till 2024-03-
31 med möjlig förlängning till 2026-03-31. Tyngre bilar köps in styckvis ef-
ter enskild upphandling. 
Kommunens fordon kan delas in i tre kategorier: tyngre fordon och special-
fordon för verksamheten inom teknik- och fritidsförvaltningen, hemtjänstens 
fordon samt fordon som bokas för tillfälliga resor av administrativ och led-
ningspersonal. En liten arbetsgrupp med deltagare från kommunledningskon-
toret och teknik- och fritidsförvaltningen har kontaktat Ljungby och Marie-
stads kommuner samt producenter av lastbilar och renhållningspåbyggnader 
för att efterhöra status när det gäller vätgasfordon.  
Mariestads kommun var tidigt ute med lokalt producerad vätgas som driv-
medel för egna bilar. Tankstationen för vätgas, som invigdes i maj 2019, är 
världens första som får sin elektricitet för lokal produktion helt och hållet 
från solceller. Mariestad har 11 fordon som går på vätgas. Fordonsflottan 
begränsas av svårigheten att i dagsläget få tag på fler fordon. Ljungby kom-
mun beslutade i april i år att 25 procent av deras bilflotta på 290 fordon ska 
bytas ut till vätgasfordon. Kommunen är i uppstartsfasen av projektet. Bytet 
ska ske utifrån tillgång på fordon och vara klar senast 2027. 
De svenska lastbilstillverkarna producerar och utvecklar såväl batteridrivna 
som vätgasdrivna bilar. De batteridrivna bilar som produceras idag klarar ca 
15 mil per laddning sommartid. En nackdel är även att batterierna väger ca 
1,5 ton och därmed minskar den möjliga nyttolasten väsentligt. De vätgas-
drivna bilarna är fortfarande till stor del i utvecklingsfas och bilarna mer 
eller mindre prototyper. Renhållningsbolaget i Göteborg kör i dagsläget med 
2 vätgasdrivna renhållningsbilar. De bedömer att fullt utvecklade bilar finns 
att tillgå om några år. Scanias bedömning, vid telefonkontakt, är att vätgas-
bilar kommer att finnas i ordinarie produktion kring år 2029-2030. 
Arbetsgruppen för att besvara motion gör bedömningen att kommunen bör 
fortsätta att utreda, bevaka och prova olika typer drivning för bilparken. Vät-
gasbilar är ett långsiktigt alternativ för miljövänlig drift, särskilt för tyngre 
fordon. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
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Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna av att övergå till alternativa drivmedel för 
fordon är svår att överblicka. Eftersom drivmedelspriserna till stor del består 
av punktskatter så styrs det därigenom av politiska beslut. Ny teknik i fordon 
brukar dock betyda ökade priser för inköp. 

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision lyder: ”Säffle vågar leda hållbar utveckling – vi kan, 
vi vill, vi vågar” och bryts ned i sju övergripande mål. Mål fyra lyder: Säffle 
kommun möjliggör det goda livet och uttyds med texten ”Säffle kommun 
möter människor och deras behov där de befinner sig i livet med trygghet, 
värme och nyfikenhet. Säffle kommun skapar i samverkan med andra aktörer 
ett hållbart samhälle med god folkhälsa, trygga och attraktiva boendemil-
jöer, goda kommunikationer, goda fritidsmöjligheter, hög tillgänglighet och 
närhet till god vård och omsorg.” Mål fem lyder: Säffle kommun har god 
kvalitet med fokus på hållbar utveckling och uttyds med texten ”Vi har fokus 
på uppdrag och resultat. Genom effektiva arbetsmetoder skapas värde för 
invånare, brukare och andra intressenter. Inre processer identifieras och ut-
vecklas löpande i samverkan med elever, kunder, brukare och samverkans-
partners. I alla frågor och inför alla politiska beslut ska Säffle kommun ta 
ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn. Vår uppföljning säkerställer 
att vi använder våra resurser på bästa sätt.” 
 
Motionens förslag till att utreda möjligheterna till en tankstation för vätgas 
och vätgasdrift för kommunala fordon ligger väl i linje med både kommun-
fullmäktiges mål fyra och mål fem. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
- 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Lars Johansson 
Verksamhetscontroller 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Kommunledningskontoret 
Teknik- och fritidsförvaltningen
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§ 125 Dnr KS/2021:251 

Svar på motion om färjeled 
Ärendebeskrivning 
Liberalerna föreslår i en motion från 1 november 2021 ”att Säffle kommun utreder 
och arbetar för att förverkliga en reguljär färjeförbindelse för privat- och 
yrkestrafik mellan Värmlandsnäs och Västergötland”. Kommunledningskontoret 
har, för att kunna besvara motionen, genomfört en mindre förstudie i form av 
kontakt med trafikchefen på Trafikverkets färjerederi. Trafikchefen konstaterar att 
det är mycket svårt att beräkna kostnaden för en färjelinje mellan Ekenäs och 
Hällekis utan att ha preciserat uppdraget. Storlek på färja och bemanning, turtäthet 
m.m. är naturligt nog avgörande för kostnadsbilden. Därtill kommer 
landanläggningar i form av färjelägen, dykdalber och eventuella muddringar och 
sprängningar för farleden o.s.v. Trafikverkets egna färjeleder har årliga 
driftkostnader på mellan 5 Mnkr och 100 Mnkr.  
Kommunledningskontoret konstaterar att en färjeled mellan Ekenäs och Hönsäter 
enligt motionärens skiss är ett statligt ansvar. Trafikverket har idag inga planer på 
att starta en sådan färjeled. Förutom driftskostnaderna är behovet av 
följdinvesteringar i vägnätet på både värmlandssidan och västgötasidan avsevärda. 
Med tanke på det stora behovet av vägförbättringar som finns när det gäller såväl 
det statliga vägnätet som de regionala vägarna är det inte troligt att en ny färjeled på 
Vänern skulle prioriteras inom överskådlig 
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 107, 2022-06-20.  
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2022-05-02. 
Motion om färjeled från Liberalerna via Magnus Jansson, 2021-10-31. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsenbeslutar enligt arnetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
____________________
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Lars Johansson, 053368129 
lars.m.johansson@saffle.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Motion om utredning för att förverkliga en reguljär fär-
jeförbindelse mellan Värmlandsnäs och Västergötland 
Sammanfattning 
Liberalerna föreslår i en motion från 2011-11-01 ”att Säffle kommun utreder 
och arbetar för att förverkliga en reguljär färjeförbindelse för privat- och 
yrkestrafik mellan Värmlandsnäs och Västergötland”. 
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. 

Bakgrund 
Liberalerna lämnade 2021-11-01, via Magnus Jansson, in en motion till full-
mäktige benämnd ”Säffle – Porten till Västergötland”. I motionen föreslår 
Liberalerna ”att Säffle kommun utreder och arbetar för att förverkliga en 
reguljär färjeförbindelse för privat- och yrkestrafik mellan Värmlandsnäs 
och Västergötland”. Motionären argumenterar att vinsterna med en reguljär 
färjetrafik mellan västra och östra sidan (av Vänern) bör vara betydande, 
med tanke på utvecklingen av näringslivet, landsbygden och besöksnäringen 
samt kanske framförallt med tanke på miljön. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Motion: Säffle – Porten till Västergötland, Liberalerna via Magnus Jansson, 
2021-10-31 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret har mycket översiktligt undersökt förutsättning-
arna för att förverkliga en reguljär färjeförbindelse mellan Värmlandsnäs och 
Västergötland i enlighet med motionärens förslag. Idén kan i förstone verka 
anslående, men vid en analys blir den problematisk ur ett kommunalt per-
spektiv. I Sverige är det inte ett kommunalt ansvar att sköta infrastrukturen 
för vägar och sjöfart utanför detaljplanelagt område. Ansvaret ligger istället 
på staten. I paragraf § 1 i Förordning (2010:185) med instruktion för Trafik-
verket står: ”Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande 
perspektiv ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtra-
fik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga 
vägar och järnvägar. Trafikverket får även efter överenskommelse med Sjö-
fartsverket, ansvara för genomförandet av infrastrukturprojekt i farleder, 
slussar och kanaler”. 



Säffle kommun 
Datum 
2022-05-02 

 
 

Sida 
2(3) 

 
   

Enligt Väglagen (1971:948) 5 § är staten väghållare för allmänna vägar. Re-
geringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att en 
kommun ska vara väghållare för vissa vägar eller vissa områden inom kom-
munen. Trafikverket beslutar om väghållningen.  Enligt 4 kap 7 § i Plan- och 
bygglagen ska kommunen vara huvudman för allmänna platser i detaljplane-
lagda områden (om inte särskilda skäl föreligger). Till allmän plats räknas 
även gator och vägar inom detaljplanelagt område.  
Motionären beskriver den föreslagna färjelinjen som ”en reguljär färjelinje 
för privat- och yrkestrafik”. Utifrån den beskrivningen tolkar kommunled-
ningskontoret att den önskade transportleden enligt Väglagen sorterar in un-
der allmänna vägar där staten är väghållare.  
Kommunledningskontoret har, för att kunna besvara motionen, genomfört en 
mindre förstudie i form av kontakt med trafikchefen på Trafikverkets färje-
rederi. Trafikchefen konstaterar att det är mycket svårt att beräkna kostnaden 
för en färjelinje mellan Ekenäs och Hällekis utan att ha preciserat uppdraget. 
Storlek på färja och bemanning, turtäthet m.m. är naturligt nog avgörande för 
kostnadsbilden. Därtill kommer landanläggningar i form av färjelägen, dyk-
dalber och eventuella muddringar och sprängningar för farleden o.s.v. Tra-
fikverkets egna färjeleder har årliga driftkostnader på mellan 5 Mnkr och 
100 Mnkr. Kommunledningskontoret konstaterar att sträckan Ekenäs 
Hönsäter uppgår till ca 19 nautiska mil, vilket innebär att sträckan därmed 
skulle kunna jämföras med en av Trafikverkets längre färjeleder.  
Kommunledningskontoret konstaterar att en färjeled mellan Ekenäs och 
Hönsäter enligt motionärens skiss är ett statligt ansvar. Trafikverket har idag 
inga planer på att starta en sådan färjeled. Förutom driftskostnaderna är be-
hovet av följdinvesteringar i vägnätet på både värmlandssidan och västgö-
tasidan avsevärda. 
Med tanke på det stora behovet av vägförbättringar som finns när det gäller 
såväl det statliga vägnätet som de regionala vägarna är det inte troligt att en 
ny färjeled på Vänern skulle prioriteras inom överskådlig framtid. Kommun-
ledningskontoret föreslår att motionen avslås. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
En färjeled mellan Ekenäs och Hällekis/Hönsäter blir en del av det statliga 
vägnätet. Kommunens kostnad blir därmed marginell om det inte ställs krav 
på kompletterande kommunala investeringar vid en hamnterminal. För staten 
handlar det däremot förmodligen om 20 Mnkr eller mer  i årliga driftkostna-
der 

Måluppfyllelse 
- 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
- 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 



Säffle kommun 
Datum 
2022-05-02 

 
 

Sida 
3(3) 

 
   

 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Lars Johansson 
Verksamhetscontroller 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Motionären
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§ 126 Dnr KS/2022:179 

Hemställan om sammanslagning av samordningsförbund 
Arvika, Eda och BÅD-ESÅ 
Ärendebeskrivning 
Tidigare under 2021 har hemställan angående viljeinriktning att besluta att de båda 
förbunden ska samgå från den 1 januari 2023 varit ute för beslut hos varje medlem. 
Svar har inkommit och samtliga medlemmar har ställt sig positiva till ett 
samgående mellan de båda förbunden från och med den 1 januari 2023. Aktuellt nu 
är därför att samtliga medlemmar beslutar om ny förbundsordning för det nya 
förbundet vars namn blir Västra Värmland och Norra Dalslands 
Samordningsförbund. Arvika kommun blir förbundets säteskommun. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 101, 2022-06-20.  
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2022-06-14. 
Hemställan om sammanslagning, 2022-05-10. 
Förslag till förbundsordning Västra Värmland och Norra Dalsland och Norra 
Dalslands Samordningsförbund, 2022-05-10. 
Förbundsordning för samordningförbundet BÅD-ESÅ, 2022-05-10. 
Underlag till förbundsordning, 2022-05-10.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar enligt följande:  

1. att godkänna bildandet av det nya förbundet Västra Värmland och Norra 
Dalslands Samordningsförbund med start 1 januari  2023  

 
2. att godkänna förslaget på förbundsordningen för nya Västra Värmland och 

Norra Dalslands Samordningsförbund vilken gäller från och med den från 
den 1 januari 2023  

 
3. att medlemmarna i respektive förbund godkänner ändring av § 16, 

Likvidation och upplösning, i sina nuvarande förbundsordningar så att 
tillgångar/eget kapital kan överföras till det nya förbundet vid ett 
samgående.  
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4. att medlemmarna för Arvika Eda Samordningsförbund beslutar att detta 
förbund upplöses och likvideras efter 1 januari 2023. Styrelsen svarar för 
likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en 
slutredovisning för sin förvaltning och därefter kan förbundet likvideras  

 
5. att medlemsbidraget för Västra Värmland och Norra Dalslands 

Samordningsförbund beräknas bli ca 7,2 mkr för sitt första verksamhetsår 
2023. 
 

 
____________________________ 
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Hemställan om sammanslagning av Arvika Eda 
Samordningsförbund och Samordningsförbundet BÅD-
ESÅ 
Sammanfattning 
Tidigare under 2021 har hemställan angående viljeinriktning att besluta att 
de båda förbunden ska samgå från den 1 januari 2023 varit ute för beslut hos 
varje medlem. Svar har inkommit och samtliga medlemmar har ställt sig 
positiva till ett samgående mellan de båda förbunden från och med den 1 
januari 2023. Aktuellt nu är därför att samtliga medlemmar beslutar om ny 
förbundsordning för det nya förbundet vars namn blir Västra Värmland och 
Norra Dalslands Samordningsförbund. Arvika kommun blir förbundets 
säteskommun. 

Bakgrund 
De båda Samordningsförbundens presidier har på uppdrag av sina styrelser 
tillsammans utgjort en arbetsgrupp sedan hösten 2021. Uppgiften har varit 
att förbereda för ett förslag om samgående mellan de båda förbunden och en 
hemställan om ställningstagande i frågan sändes ut till samtliga 
förbundsmedlemmar 29de november 2021. Medlemmarna har även fått 
information vid medlemssamråd för BÅD-ESÅ 28 maj 2021 och Arvika Eda 
28 oktober 2021. 
Arbetsgruppens utgångspunkt har varit att behålla Samordningsförbundet 
BÅD-ESÅ och utöka detta förbund med Arvika kommun och Eda kommun 
om de så önskar samt att Arvika Eda Samordningsförbund ska upplösas och 
likvideras. Aktuellt nu är därför att samtliga medlemmar beslutar om ny 
förbundsordning för det nya förbundet vars namn blir Västra Värmland och 
Norra Dalslands Samordningsförbund. Arvika kommun blir förbundets 
säteskommun.  

Ärendets beredning 
Ärendet harberetts av kommunledningskontoret.  

Beslutsunderlag 
Hemställan om sammanslagning, 2022-05-10. 
Förslag till förbundsordning Västra Värmland och Norra Dalsland och Norra 
Dalslands Samordningsförbund, 2022-05-10. 
Förbundsordning för samordningförbundet BÅD-ESÅ, 2022-05-10. 
Underlag till förbundsordning, 2022-05-10.  
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Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslag på medlemsbidrag från Säffle kommun med 324 100 kr. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:  

1. att godkänna bildandet av det nya förbundet Västra Värmland och 
Norra Dalslands Samordningsförbund med start 1 januari  2023  

 
2. att godkänna förslaget på förbundsordningen för nya Västra 

Värmland och Norra Dalslands Samordningsförbund vilken gäller 
från och med den från den 1 januari 2023  

 
3. att medlemmarna i respektive förbund godkänner ändring av § 16, 

Likvidation och upplösning, i sina nuvarande förbundsordningar så 
att tillgångar/eget kapital kan överföras till det nya förbundet vid ett 
samgående.  

 
4. att medlemmarna för Arvika Eda Samordningsförbund beslutar att 

detta förbund upplöses och likvideras efter 1 januari 2023. Styrelsen 
svarar för likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den 
avge en slutredovisning för sin förvaltning och därefter kan förbundet 
likvideras  

 
5. att medlemsbidraget för Västra Värmland och Norra Dalslands 

Samordningsförbund beräknas bli ca 7,2 mkr för sitt första 
verksamhetsår 2023. 

 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Linnéa Lyckerius 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Magnus Lindström, arbetsförmedlingen 



   
Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 

 

Samordningsförbunden BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 

och Arvika Eda Samordningsförbund hemställer till sina medlemmar 

angående att fatta beslut i fråga om utökning av Samordningsförbundet BÅD-

ESÅ samt att Arvika Eda Samordningsförbund upplöses.      
 
Till: 
Arvika kommun 
Eda Kommun 
Arbetsförmedlingen Värmland och Fyrbodal 
Försäkringskassan Värmland och Norra Västsverige 
Region Värmland 
Västra Götalandsregionen 
Bengtsfors kommun 
Åmål kommun 
Dals-Ed kommun 
Säffle kommun 
Årjäng kommun 
 

Beslutsunderlag till medlemmar för i Arvika-Eda Samordningsförbund och 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng.  

Sammanfattning:  

Tidigare under 2021 har hemställan angående viljeinriktning att besluta att de båda förbunden ska 

samgå från den 1 januari 2023 varit ute för beslut hos varje medlem. Svar har inkommit och samtliga 

medlemmar har ställt sig positiva till ett samgående mellan de båda förbunden från och med den 1 

januari 2023.  

 

Ärende:  

De båda Samordningsförbundens presidier har på uppdrag av sina styrelser tillsammans utgjort en 

arbetsgrupp sedan hösten 2021. Uppgiften har varit att förbereda för ett förslag om samgående 

mellan de båda förbunden och en hemställan om ställningstagande i frågan sändes ut till samtliga 

förbundsmedlemmar 29de november 2021. Medlemmarna har även fått information vid 

medlemssamråd för BÅD-ESÅ 28/5 -2021 och Arvika Eda 28/10 -2021.  

 

Arbetsgruppens utgångspunkt har varit att behålla Samordningsförbundet BÅD-ESÅ och utöka detta 

förbund med Arvika kommun och Eda kommun om de så önskar samt att Arvika Eda 

Samordningsförbund ska upplösas och likvideras. Aktuellt nu är därför att samtliga medlemmar 

beslutar om ny förbundsordning för det nya förbundet vars namn blir Västra Värmland och Norra 

Dalslands Samordningsförbund. Arvika kommun blir förbundets säteskommun. Förbundsordning för 

Västra Värmland och Norra Dalslands Samordningsförbund finns som bilaga 1.  

 

Vad gäller de tillgångarna i form av kvarvarande eget kapital per den 1 januari 2023 så finns 

önskemål om att dessa ska överföras till det nya förbundet. För att detta ska vara möjligt så föreslås  

att i samband med beslut om ny förbundsordning så skrivs de båda nuvarande förbundsordningarna  

om i sina § 16 Likvidation och upplösning. De tidigare förbundsordningarna för 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ samt Arvika Eda Samordningsförbund skrivs om med tillägget i § 16:  



   
Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 

 

 ”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund 

så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon 

av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt 

medlemsbidrag till medlemmarna”. Bilagor 2 och 3. 

 

Västra Värmland och Norra Dalslands Samordningsförbunds verksamhet och ekonomi:   

Verksamhet och insatser som är pågående i de nuvarande båda förbunden fortsätter i ungefär 

samma omfattning som under 2022 men kommer att utvecklas under 2023 utifrån aktuella behov 

och nya förutsättningar. De lokala behoven ses vara viktiga och det ska finnas aktiviteter i alla 

kommunområden. Planering finns om att under 2023 fortsätta med individinriktade insatser som 

Plattform för samverkan i Arvika samt Integrerad samverkan i kommunerna Bengtsfors, Åmål, Dals-

Ed, Säffle och Årjäng. 

Stukturövergripande kommer förbundet fortsättningsvis att stötta arbetet för att utveckla 

samverkan. Verksamhetsutveckling kommer att ske utifrån att utveckla insatser så att de används 

effektivt och till största nyttan för individer i behov av samverkan mellan myndighet för att nå arbete 

och studier eller närma sig arbetslivet på annat sätt. Arbetslinjen ska vara tydlig i samtliga insatser 

och aktiviteter, individens upplevelser av sin rehabilitering ska tas tillvara och det ska finnas ett 

förhållningssätt med individens fokus i fokus. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 

medlemmarnas organisationer kommer även fortsättningsvis att vara en naturlig del av 

verksamheten.   

 

Medlemsbidrag från medlemmarna för det nya förbundet beräknas bli ca 7,2 mkr för år 2023. 

Försäkringskassan kommer under juni månad påbörja fördelningsarbetet inför 2023 och information 

om denna process  kommer att gå ut till samtliga medlemmar. Återkoppling om medlemsbidrag till 

Samordningsförbunden hanteras separat då Försäkringskassan påbörjar sin fördelningsprocess juni 

2022 med besked senast den 31 augusti 2022. Ett förslag på medlemsbidraget 2023 kan komma att 

fördelas enligt nedan, med reservation av ändring utifrån årets fördelningsarbete av 

Försäkringskassan. 

Förslag medlemsbidrag 2023 
   
Medlemsbidrag 2023     (kr) 

      

Försäkringskassan    1 810 400 

Arbetsförmedlingen    1 810 400 

Region Värmland   1 249 200 

Västra Götalandsregionen    561 200  

Arvika Kommun     543 100 

Eda kommun    177 400 

Bengtsfors kommun    197 300 

Åmål kommun    259 000 

Dals-Ed kommun   100 000 

Säffle kommun   324 100 

Årjäng kommun   208 200 

   7 240 300 

    
   

 



   
Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 

 

 

Styrelserna för Samordningsförbundet BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng samt 

Arvika Eda Samordningsförbund hemställer om att medlemmarna beslutar enligt följande:  

 

Förlag till beslut:  

 

att godkänna bildandet av det nya förbundet Västra Värmland och Norra Dalslands 

Samordningsförbund med start 1/1 2023 

 

att godkänna förslaget på förbundsordningen för nya Västra Värmland och Norra 

Dalslands Samordningsförbund vilken gäller från och med den från den 1 januari 2023 

 

att medlemmarna i respektive förbund godkänner ändring av § 16, Likvidation och 

upplösning, i sina nuvarande förbundsordningar så att tillgångar/eget kapital kan 

överföras till det nya förbundet vid ett samgående.  

 

att medlemmarna för Arvika Eda Samordningsförbund beslutar att detta förbund 

upplöses och likvideras efter 1 januari 2023. Styrelsen svarar för likvidationen. När 

styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning och 

därefter kan förbundet likvideras 

 

att medlemsbidraget för Västra Värmland och Norra Dalslands Samordningsförbund 

beräknas bli ca 7,2 mkr för sitt första verksamhetsår 2023.  

 

 

Bengtsfors/Arvika 220510  

 

Presidierna för:  

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng  

Anita Karlsson    Anders Paulsson  

Ordförande       Vice ordförande  

 

Arvika Eda Samordningsförbund  

Henrik Axelsson   Bertil Börjesson  

Ordförande     Vice ordförande  

 

Svar önskas senast 2022-08-31. Besluten sänds till Samordningsförbunden genom: 

magnus.lindstrom@arbetsformedlingen.se (Arvika-Eda) 

 

Bilagor: 

1. Förbundsordning för Västra Värmland och Norra Dalslands Samordningsförbund som gäller 

från 1 januari 2023  

2. Samordningsförbundet BÅD-ESÅ förbundsordning från januari 2012. Gäller ändring av § 16  

3. Arvika Eda Samordningsförbund förbundsordning från november 2007. Gäller ändring av § 

16, sid 8 i Styr- och Policydokument. 



Förslag Förbundsordning Västra Värmland och Norra Dalslands Samordningsförbund 

Västra Värmland och Norra Dalslands Samordningsförbund – förslag till beslut 

Förbundsordning  

 

 

Västra Värmland och Norra Dalslands Samordningsförbund nedan kallat förbundet har 

inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och region. 

 

1 § Förbundets namn  

Förbundets namn är Västra Värmland och Norra Dalslands Samordningsförbund. 

Organisationsnummer är 222 000 – 1800.  

 

2 § Förbundets säte  
Förbundets säte är Arvika kommun.  

 

3 § Förbundets medlemmar  
Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland, Västra 

Götalandsregionen samt Arvika kommun, Eda kommun, Bengtsfors kommun, Åmål 

kommun, Dals-Ed kommun, Säffle kommun och Årjäng kommun.  

 

4 § Förbundets ändamål  
Förbundets ändamål är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en 

finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Region Värmland, Västra Götalandsregionen och kommunerna i syfte att 

underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma resurserna ska användas 

för att främja samverkan och samordning mellan parterna. Resurserna ska användas för 

samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin 

förmåga att utföra förvärvsarbete.  

 

5 § Styrelsen  
Förbundet skall ledas av en styrelse. Styrelsen skall bestå av 11 ordinarie ledamöter, varje 

förbundsmedlem utser minst en ledamot och en ersättare. Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, Region Värmland och kommunerna utser 

vardera en ordinarie ledamot och en ersättare. Ledamöter och ersättare väljs första gången för 

tiden från och med förbundets bildande till och med den 31 december innevarande år. 

Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter 

det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser bland sina 

ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen beslutar. 

 

6 § Beslutsförhet, uppgifter och beslutanderätt  
Styrelsen är beslutsför om fler än hälften av medlemmarna är närvarande. Vid beslut om 

budget och verksamhetsplan samt val av ordförande krävs kvalificerad majoritet med minst 

fyra femtedelar (4/5) av de röstberättigade ledamöterna. Vid lika röstetal har ordförande 

utslagsröst. Förbundet har till uppgift att:  

 besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 

 stödja samverkan mellan samverkansparterna 

 finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser,  
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 besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning skall användas,  

 svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder samt  

 upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen  

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 

vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av 

tjänster för enskilda.  

 

7 § Personal  
Styrelsen skall utse en tjänsteperson, som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens 

anvisningar. Denna person benämns förbundschef.  

 

8 § Initiativrätt  
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i styrelsen enligt respektive huvudmans 

beslutsordning.  

 

9 § Samråd  
Styrelsen skall hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 

förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 

Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som 

behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsen ska se till att 

medlemmarna informeras innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas.  

 

10 § Kungörelser  
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på förbundets 

officiella hemsida samt på medlemskommunernas och regionernas officiella anslagstavlor.  

 

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader  
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 

till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Fördelningen mellan medlemmarna är att 

Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region Värmland och Västra 

Götalandsregionen med en fjärdedel samt kommunerna Arvika, Eda, Bengtsfors, Åmål, Dals-

Ed, Säffle och Årjäng gemensamt med en fjärdedel. Fördelningen av medel för regioner och 

kommuner är uträknat efter invånarantal. 

 

12 § Styrning och insyn  
Styrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 

ekonomin som skickas till medlemmarna. Styrelsen skall också årligen i samband med 

bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. Förbundet får inte ingå borgen och 

inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten.  

 

13 § Budget och verksamhetsplan  

Styrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 

nästkommande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad 

årsbudget. Överskott och underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten skall 

också åtföljas av mål för verksamheten. Styrelsen fastställer senast den 30 november budgeten 

för nästkommande kalenderår. Styrelsen ska dessförinnan samråda med 

förbundsmedlemmarna om budgeten. För första verksamhetsåret fastställs budgeten av 

medlemmarna i samband med att förbundet bildas.  
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14 § Revisorer och revision  
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 

revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

ska utses en gemensam revisor. Kommunerna och regionerna ska utse en gemensam revisor. 

Ansvaret för revision sker hela mandatperioder, växelvis mellan Västra Götalandsregionen 

och Region Värmland. Förslagsvis utser Region Värmland revisor för mandatperioden 2023-

2026. För nästkommande mandatperiod övergår ansvaret till Västra Götalandsregionen. 

Regionerna bär växelvis ansvaret för kommunernas och regionernas revisionsansvar. 

Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL. Mandattiden för 

revisorer är densamma som för styrelseledamöter enligt 5 § i denna förbundsordning. 

Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas 

bestämmelserna i 26 § i FinsamL.  

 

15 § Utträde  
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningen är tre år 

räknat från och med närmast kommande kalenderår. Vid en medlems utträde, upplöses 

förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna 

förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska 

upplösning ske endast om det beslutats enligt § 16 i denna förbundsordning.  

 

16 § Likvidation och upplösning  
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 

medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 

huvudmännen. När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. 

Härefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principen i 11 § i denna förbundsordning. 

Styrelsen svarar för likvidationen. När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag skall den avge en 

slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en 

förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, 

försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar. Till berättelsen skall bifogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när 

förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingar har delgivits medlemmarna. Vid 

eventuella framtida sammanslagningar kan tillgångar/eget kapital överföras till det nya 

förbundet vid ett samgående. Om någon kommun inte följer med in i ett samgående så ska 

den medlemmens del återbetalas utifrån beräkning av tillgångarna/eget kapital som kvarstår 

från föregående verksamhetsår innan sammanslagning.  

 

17 § Tvister  
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid en allmän domstol i Sverige.  

 

18 § Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer  
Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter, ersättare 

och revisorer ska följa Region Värmlands arvodesbestämmelser och riktlinjer. För den revisor 

som Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen utser, betalas ersättning i särskild ordning. 

Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med 4 resp. 3 % av fast månadsersättning 

för heltidsarvoderat.  

 

19 § Arkivtillsyn  
Kommunstyrelsen i Arvika kommun har ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet 

fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).  
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20 § Förbundets bildande  
Förbundet Norra Dalsland bildades den 1 april 2005 och har därefter ombildats från den 1 

januari 2012, BÅD-ESÅ (Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng). Nya förbundet, Västra 

Värmland och Norra Dalslands Samordningsförbund, bildas från 1 januari 2023.  

 

21 § Ändringar i förbundsordningen  
Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar 



 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 

 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 
Organisationsnummer: 222000-1800 

Förbundsordning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng (BÅD-

ESÅ). Samordningsförbundet har inrättats med stöd av Lag (SFS nr 2003:1210) om finansiell 

samordning av rehabiliteringsinsatser. Beslutad av samtliga parter 20120101. 

 

Inför sammanslagning av Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng (BÅD-

ESÅ och Arvika Eda Samordningsförbund 2023 inför Tillägg i §16 ”I det fallet att 

Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så övergår det 

eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av 

kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt 

medlemsbidrag till medlemmarna”.  

Beslut av samtliga medlemmar 2022. 

 

1 § Förbundets namn  

Förbundets nya namn föreslås vara Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, 

Årjäng (BÅD-ESÅ) 

  

2 § Förbundets säte  

Förbundets säte är Bengtsfors. 

  

3 § Förbundets medlemmar  

Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Landstinget i Värmland Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan samt Bengtsfors kommun, Dals-Eds kommun, Åmåls kommun, Säffle kommun 

och Årjängs kommun.  

 

4 § Förbundets ändamål  

Förbundets ändamål är att inom kommunernas geografiska område svara för en finansiell 

samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, 

regionen/landsting och kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De 

samordnade resurserna skall användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den 

enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.  

 

5 § Styrelsen Förbundet skall ledas av en styrelse.  

Styrelsen skall bestå av 4 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan utser vardera en ordinarie ledamot och en ersättare. Vid utvidgning av förbundet 

2012 utser Årjäng och Säffle var sin representant för tiden 2012-2014 som gemensamt med 

representanter från Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed besätter en ledamotspost och fyra ersättarposter 

för den tid styrelsen bestämmer. Då förbundet från 2012 även utvidgas med Landstinget i Värmland 

gäller samma princip för landsting/region som för kommunparten. Det betyder att Landstinget i 

Värmland väljer en representant för perioden 2012 -2014. Det betyder också att Västra 

Götalandsregionen för den fortsatta mandatperioden 2012-2014 endast har en Beslutad av samtliga 

parter att gälla från 20120101 representant. Gemensamt upprätthåller Landstinget i Värmland och 

Västra Götalandsregionen en ledamotspost och en ersättarpost för den tid styrelsen bestämmer. 

Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en 

vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. Arbetsförmedling och Försäkringskassa väljer 

fortsättningsvis ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då 

val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Region/landsting och kommuner väljer 

vardera en representant för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val av 



 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 

 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 
Organisationsnummer: 222000-1800 

fullmäktige i landsting/region och kommuner har ägt rum. Av dessa representanter utser styrelsen 

ledamöter och ersättare för den tid styrelsen bestämmer.  

 

6 § Uppgifter och beslutanderätt  

Styrelsen är beslutsför när samtliga parter är närvarande . Vid lika röstetal har Ordförande 

utslagsröst. Förbundet har till uppgift att - besluta om mål och riktlinjer för den finansiella 

samordningen, - stödja samverkan mellan samverkansparterna, - finansiera insatser som avser 

individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår 

eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas 

samlade ansvarsområde, - besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell 

samordning skall användas, - svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 

utifrån uppsatta mål samt - upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

Förbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i 

övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för 

enskilda. Förbundet får inte svara för offentlig upphandling av insatser som riktar sig till enskilda.  

 

7 § Personal  

Förbundsstyrelsen ska utse alternativt anställa en tjänsteman, som har att leda arbetet inom 

Förbundet enligt styrelsens anvisningar samt ansvara för att ärenden är bredda inför styrelsen.  

 

8 § Initiativrätt  

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen  

 

9 § Samråd  

Styrelsen skall se till att medlemmarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Beslutad av samtliga parter att gälla från 

20120101  

 

10 § Kungörelser 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på officiell anslagstavla i 

Åmål, Bengtsfors, Dals-Eds, Säffle och Årjängs kommuner, Västra Götalandsregionen och 

Landstinget i Värmland.  

 

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader  

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad 

man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Medlemmarna skall täcka de kostnader för förbundets 

verksamhet som inte täcks på annat sätt. Fördelningen mellan medlemmarna skall därvid vara sådana 

att försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, regionen/landstinget med en fjärdedel samt 

kommunerna med en fjärdedel.  

 

12 § Styrning och insyn  

Förbundsstyrelsen skall upprätta minst en delårsrapport med helårsprognos för verksamheten och 

ekonomin som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen till medlemmarna i 

samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall. Samordningsförbundet får inte ingå borgen. 

Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten.  

 

13 § Budget  

Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 

nästföljande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. 

Överskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten skall också åtföljas av mål för 
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verksamheten. Förbundsstyrelsen fastställer budgeten. Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda 

med förbundsmedlemmarna om budgeten. Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 

november året före budgetåret (kalenderår).  

 

14 § Revision  

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av revisorer 

för förbundsmedlemmarna. Kommunerna, Västra Götalandregionen och Landstinget i Värmland kan 

utse en gemensam revisor. Ansvaret för revision sker hela mandatperioder, växelvis mellan Västra 

Götalandsregionen och Landstinget i Värmland. Västra Götalandsregionen utser revisor för 

mandatperioden 2011-2014. För nästkommande mandatperiod övergår ansvaret till Landstinget i 

Värmland. Regionen och landstinget bär växelvis ansvaret för kommunernas och 

regionens/landstingets revisionsansvar. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska 

Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Revisorer utses i övrigt i enligt med bestämmelserna i 

25 § i lagen om finansiell samordning (SFS nr 2003:1210) av rehabiliteringsinsatser. Mandattiden för 

revisorer är densamma som för styrelseledamöter enligt 5 § i denna förbundsordning. För revisor 

som Försäkringskassan utser finns inte någon fastställd mandattid. Försäkringskassan förordnar 

revisor efter upphandling för den tid som upphandlingen från tid till annan avser. Vid revision 

tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen om finansiell samordning (SFS nr 2003:1210) av 

rehabiliteringsinsatser. Beslutad av samtliga parter att gälla från 20120101  

 

15 § Utträde  

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är därvid tre 

år. Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som sägs 

i 11 § i denna förbundsordning.  

 

16 § Likvidation och upplösning  

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en part utträder ur 

förbundet. När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter 

skall kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 

Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag skall den avge en 

slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över 

likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och 

skiftet av därefter resterande tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela 

likvidationen. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är 

förbundet upplöst.  

I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så 

övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av 

kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt 

medlemsbidrag till medlemmarna.  

 

 

17 § Tvister  

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid allmän svensk domstol.  

 

18 § Ersättning till ledamöter och revisorer  

Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter, ersättare och 

revisorer ska i tillämpliga fall följa Västra Götalandsregionens principer. Den revisor som utses av 

Försäkringskassan ska ersättas enligt Försäkringskassans bestämmelser. Ordförande i förbundet 

ersätts med 4 % av fast månadsersättning för heltidsarvoderat regionråd. Arvoden till samtliga 
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revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 § lagen (2003: 1210) om finansiell samordning 

av rehabiliteringsinsatser, betalas av förbundet.  

 

19 § Arkivtillsyn  

Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen 

(1990:782) åvilar kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun.  

 

20 § Ändringar i förbundsordningen  

Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar 
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Arvika-Eda Samordningsförbund 2022 

Bakgrund 

Arvika-Eda Samordningsförbund är en egen juridisk enhet bildad av kommunerna Arvika och 

Eda, Landstinget i Värmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Samordningsförbunds verksamhet regleras i lag (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser. 

 

Arvika-Eda Samordningsförbund startade sin verksamhet 1 oktober 2007. 

 

Finansiell samordning ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet. 

Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där vi kan verka tillsammans och 

ta ett samlat ansvar utifrån individens behov. 

 

Samordningsförbundet har förutsättningar att samordna insatser och att använda resurserna på 

ett mer effektivt sätt. Utöver detta medger lagstiftningen att arbeta med förebyggande insatser 

och därigenom minska behovet av rehabiliterande insatser.  

 

Många av de personer som berörs av Samordningsförbundets verksamhet har inte fått tillgång 

till den rehabilitering de är berättigade till. De har slussats mellan olika myndigheter och 

under denna process mått allt sämre. När vi når målet att varje individ får rätt rehabilitering 

och ett adekvat bemötande kan vi också säga att vi bidrar till en mer jämlik hälsa i Arvika och 

Eda. 
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Samordningsförbundets uppgifter 

Ett samordningsförbund har till uppgift att: 

 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

stödja och utveckla samverkan mellan parterna 

2. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att 

utföra förvärvsarbete 

3. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall 

användas 

4. svara för uppföljning av Samordningsförbundets verksamhet 

5. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 

i övrigt vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av 

tjänster avsedda för enskilda. 

 

Samordningsförbundets organisering 

Samordningsförbundet leds av styrelsen, som består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive part. Ersättare har närvaro- och yttranderätt på styrelsemöten. 

 

Till sin hjälp har Arvika Eda Samordningsförbund en förbundschef samt en ekonomisk och en 

administrativ resurs, som köps av Arvika kommun.  

 

I Samordningsförbundet finns en beredningsgrupp till styrelsen. Beredningsgruppen består av 

tjänstemän från samtliga parter. Beredningsgruppen är ett strategiskt viktigt forum för dialog 

om behov och insatser, gemensamma utgångspunkter i samverkansarbetet.  Dess uppgift är att 

stödja förbundschef i beredning av strategier, utveckling och projektering. Att tillsammans 

med förbundschef vara styrelsens beredande och arbetande organ inför styrelsebeslut. 
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Samordningsförbundets arbetsområden 

Samordningsförbundets arbetsområden består av fem områden: 

 

1. Kunskap är inriktad på kartläggningar och analys av behov på individ och gruppnivå, men 

även kring behov av kompetensutveckling av personal.  

 

2. Åtgärder/insatser avser start och genomförande av rehabiliterande insatser på individ och 

gruppnivå. Insatserna skall bygga på gjorda kartläggningar och analyser.  

 

3. Kompetensutveckling avser kompetens och utbildningsinsatser riktad till styrelseledamöter, 

verksamhetsansvariga och handläggare. 

 

4. Uppföljning/utvärdering avser uppföljning och utvärdering av igångsatta aktiviteter utifrån 

ett kvantitativt, kvalitativt och resultatmässigt perspektiv. 

 

5. Stödja och utveckla samverkan/samarbete mellan parterna 
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Förbundsordning för Arvika-Eda Samordningsförbund 

Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning 

av rehabiliteringsinsatser. 

Förbundet bildades den 1 oktober 2007 

 

§ 1 Förbundets namn 

Förbundets namn är Arvika-Eda Samordningsförbund. 

 

§ 2 Förbundets säte 
Förbundet har sitt säte i Arvika 

 

§ 3 Förbundets medlemmar 
Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Arvika kommun, Eda 

kommun och Region Värmland. 

 

§ 4 Förbundets ändamål 
Förbundets ändamål är att inom Arvika och Eda kommuner svara för en finansiell samordning 

inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region och 

berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.  

 

De gemensamma resurserna ska användas för att främja samverkan och samordning mellan 

parterna. 

 

Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde 

ska få eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 

 

§ 5 Styrelse 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. 

 

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Varje medlem väljer en ledamot och 

en ersättare. Ersättare i styrelsen har närvaro- och yttrande rätt på styrelsemöten.  

 

Ordförandeskapet är rullande och styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för 

en period om ett år.  

 

Mandattiden är fyra år räknat från och med 1 januari året efter det år då val av fullmäktige i 

landsting och kommuner har ägt rum. 

 

§ 6 Uppgifter och beslutanderätt 
Styrelsen är beslutför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Varje part har en röst 

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

 

För vissa frågor som budget och verksamhetsplan, ändringar i beslutad verksamhet, 

beslutande om nya projekt med projektplaner, tillsättande av verkställande tjänsteman eller  
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förändring i förbundsordning ska beslut fattas med kvalificerad majoritet.  

Det innebär att 4/5 dels majoritet krävs för beslut 

 

Förbundet har till uppgift att 

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

- stödja samverkan mellan samverkansparterna 

- finansiera insatser som avser individer/grupper som är i behov samordnade 

rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga 

att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade 

ansvarsområde. 

- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska 

användas 

- svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder samt 

- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 

vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster avsedda 

för enskilda. 

 

§ 7 Personal 
Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som har att leda arbetet inom förbundet enligt 

styrelsens anvisningar. 

 

Styrelsen har därutöver rätt att utse eller anställa den personal som behövs för att utöva 

administrativa uppgifter. 

 

§ 8 Initiativrätt 
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. 

 

§ 9 Samråd 
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 

förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk och organisatorisk betydelse. 

 

Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttrande och upplysningar som behövs 

för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

 

Styrelsen ska se till att medlemmarna informeras innan beslut i verksamheten som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 

§ 10 Kungörelser 
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på officiell 

anslagstavla hos landstinget och kommunerna. 
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§ 11 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 

till vad man skjutit till för att täcka kostnaderna. 
 
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 

landstinget med en fjärdedel samt kommunerna gemensamt med en fjärdedel. Fördelningen 

mellan kommunerna ska göras utifrån invånarantalet den 1 november året före det år som 

fördelningen avser. 

 

§ 12 Styrning och insyn 
Förbundsstyrelsen ska upprätta periodvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten 

och ekonomin som tillställs till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband 

med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.   

 

Samordningsförbundet får inte ingå borgen inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är 

sedvanliga krediter för verksamheten. 

 

§ 13 Budget 
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 

kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad 

årsbudget. Över- respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår. 

 

Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 

 

Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 november året före budgetåret 

(kalenderår). Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om 

budgetramarna. 

 

§ 14 Revisorer och revision 
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 

revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

utses en gemensam revisor av Försäkringskassan. Kommunerna utser en gemensam 

förtroendevald revisor genom val i någon av kommunerna fullmäktige. Landstingsfullmäktige 

utser en förtroendevald revisor för Landstinget. Kommunerna och landstinget kan 

överenskomma om att utse en gemensam revisor.  

 

Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § i lagen (2003:1210) om 

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatserna. 

 

Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter då val av fullmäktige i 

landsting och kommun ägt rum i hela landet. Mandattid för statens revisorer hanteras i 

särskild ordning.  

 

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 §, lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser. 
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§ 15 Utträde 
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre 

år och räknas från 1 januari året efter det år begäran om utträde framställts 
 
Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som 

sägs i 11 § i denna förbundsordning.  

 
Utgår från 2022-xx-xx.   

§ 16 Likvidation och upplösning 
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 

medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 

huvudmännen. 

 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 

kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 

 

Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 

 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 

Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 

som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande 

tillgångar. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är 

förbundet upplöst. 

 

Gäller från 2022-xx-xx 

§ 16 Likvidation och upplösning 
 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 

medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 

huvudmännen. När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen 

avyttras. Härefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principen i 11 § i denna 

förbundsordning.  

 

Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag skall den 

avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en 

förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, 

försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar. Till berättelsen skall bifogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när 

förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingar har delgivits medlemmarna.  

 

Vid eventuella framtida sammanslagningar kan tillgångar/eget kapital överföras till det nya 

förbundet vid ett samgående. Om någon kommun inte följer med in i ett samgående så ska den 

medlemmens del återbetalas utifrån beräkning av tillgångarna/eget kapital som kvarstår från 

föregående verksamhetsår innan sammanslagning. 
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§ 17 Tvister 
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän domstol i Sverige 

 

§ 18 Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer 
Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, 

ersättare samt revisorer ska följa Region Värmlands principer. 

 

Skäligt arvode till den revisor som utses av Försäkringskassan betalas av Försäkringskassan. 

Kommun och landsting betalar arvoden för sina revisorer. Förbundet betalar revisorernas 

gemensamma sakkunnigbiträde, vilket upphandlas gemensamt av landstinget i Värmland. 

 

§ 19 Arkivtillsyn 

Kommunstyrelsen i Arvika kommun ansvarar för att tillsynen av att 

samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 





 

 

Motion till kommunfullmäktige i Säffle angående utveckling av 

Kanalparken.  

 
Bakgrund  
 
Kanalparken är ett viktigt område i Säffle och har betytt och betyder mycket för 
många Säfflebor. Här finns stora värden som går att förädla på olika sätt för att skapa 
mötesplatser för rekreation, liv och rörelse oavsett tid på dygnet, ålder eller årstid. 
För att kanalparksområdet skall kunna utvecklas ordentligt skulle det vara en fördel 
om kommunen hittar ett fungerade samarbete med Sjöfartsverket då det gäller mark 
och lokaler. 
 

  
Motivation 
 
Parker är viktiga oaser i städer. För att de ska kunna ha en sådan funktion är det 
viktigt att de utformas som vackra, funktionella, attraktiva mötesplatser som har 
människan och dess olika behov i centrum. 
 
 
Förslag 
 
Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige att besluta;  
 

• Att arbeta fram en långsiktig utvecklingsplan för Kanalparksområdet som, om 
planen genomförs, leder till parken blir en attraktiv mötesplats för rekreation, 
liv och rörelse oavsett tid på dygnet, ålder eller årstid. 
 

• Att undersöka möjligheterna för ett fungerade samarbete med Sjöfartsverket 
då det gäller mark och lokaler. Om ovanstående faller väl ut, ta fram ett 
attraktivt utformningsförslag för husbilsstallplatser någonstans i det aktuella 
området.  
 

• Att ovanstående arbete tas fram i ett brett samarbete mellan förvaltningarna 
och dess politiker liknande det som skedde i samband med framtagande av 
Säffle stads fördjupade översiktsplan. 

 
 
Kenneth Andersson (C) 
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 Kommunfullmäktige 

 

Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 2022 
Sammanfattning 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL skyldighet att till 
Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.  
Från den 1 juli 2008 infördes samma skyldighet även i lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.  
Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte har verkställts på nytt 
efter att verkställighet avbrutits.  

Redovisning av ej verkställda beslut 2022-03-31 enligt SoL 
Se även bilaga 1.  
 
Tabell 1 
Beslut SoL Antal 

beslut 
Män Kvinnor Resursbrist Tackat 

nej 
Annan 
orsak 

Särskilt boende 2 0 2  2  
Kontaktperson 7 2 5 6  1 
Trygghetsboende 5 2 3  5  

 
Tabell 2 
SoL 3-6 månader 6-12 månader Över 12 månader 
Kvinna 3 5 2 
Man 2 1 1 

  

Redovisning av ej verkställda beslut 2022-03-31 enligt LSS 
Se även bilaga 2.  
Tabell 1 

Beslut LSS Antal 
beslut 

Män Kvinnor Resursbrist Tackat 
nej 

Annan 
orsak 

Daglig 
verksamhet 

1 1    1 

Kontaktperson 8 2 6 8  1 

Ledsagarservice 1 1   1  
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Korttidsvistelse 5 4 1 3 2  

Bostad särskild 
service vuxna 

1 1  1   

 
Tabell 2 

LSS 3-6 månader 6-12 månader Över 12 månader 

Kvinna 3 2 2 

Man 1 1 7 

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-29. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att överlämna rapporten 
till kommunfullmäktige.  
 

Lise-Lotte Andersson 
Förvaltningschef 

Elin Connedal 
Socialt ansvarig socionom 

Beslutet ska skickas till 
"[Skriv text här]"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Säffle kommun 
Datum 
2022-04-29 

 
 

Sida 
3(4) 

 
   

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, 
socialtjänstlagen 
Datum: 2022-03-31 
 
Beslut  Antal dagar som förflutit Kön 
  från beslutsdatum alt. från 
  avbrott i verkställighet 
 
Bifall särskilt boende 918 dagar   Kvinna 
Bifall särskilt boende 259 dagar   Kvinna 
Bifall kontaktperson 546 dagar   Man 
Bifall kontaktperson 342 dagar   Man 
Bifall kontaktperson 331 dagar   Kvinna 
Bifall kontaktperson 132 dagar   Kvinna 
Bifall kontaktperson 114 dagar   Kvinna  
Bifall kontaktperson 658 dagar   Kvinna 
Bifall kontaktperson 211 dagar   Kvinna 
Bifall trygghetsboende 153 dagar   Man 
Bifall trygghetsboende 118 dagar   Man 
Bifall trygghetsboende 115 dagar   Kvinna 
Bifall trygghetsboende 225 dagar   Kvinna 
Bifall trygghetsboende 268 dagar   Kvinna 
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Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS, lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Datum: 2022-03-31 
 
Beslut  Antal dagar som förflutit Kön 
  från beslutsdatum alt. från 
  avbrott i verkställighet 
 
Bifall bostad vuxna 414 dagar   Man 
Bifall daglig verksamhet 414 dagar   Man 
Bifall ledsagarservice 958 dagar   Man 
Bifall korttidsvistelse 947 dagar    Man 
Bifall korttidsvistelse 275 dagar   Man 
Bifall korttidsvistelse 259 dagar   Man 
Bifall korttidsvistelse 1251 dagar   Man 
Bifall korttidsvistelse 124 dagar   Kvinna 
Bifall kontaktperson 134 dagar   Man 
Bifall kontaktperson 1151 dagar   Man 
Bifall kontaktperson 1265 dagar   Kvinna 
Bifall kontaktperson 1172 dagar   Kvinna 
Bifall kontaktperson 678 dagar   Kvinna 
Bifall kontaktperson 346 dagar   Kvinna 
Bifall kontaktperson 182 dagar   Kvinna 
Bifall kontaktperson 101 dagar   Kvinna 
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Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 79 Dnr SN/2022:79 

Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 220331 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL skyldighet att till 
Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige 
rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för beslutet.  
Från den 1 juli 2008 infördes samma skyldighet även i lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  
Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte har verkställts på nytt efter 
att verkställighet avbrutits.  
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-29. 
Arbetsutskottets protokoll, 2022-05-31, § 61, 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Socialnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige.  
_________________________  
Utdrag 2022-06-20 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 127 Dnr KS/2022:198 

Revidering av hjälpmedelsnämndens reglemente om 
närvaro på distans 
Ärendebeskrivning 
Sedan år 2014 finns en bestämmelse i kommunallagen (2017:725) som gör det 
möjligt för fullmäktige att besluta att nämndsledamöter får delta i en nämnds 
sammanträden på distans om vissa förutsättningar kan uppfyllas.  
Fullmäktige i Region Värmland har tidigare beslutat om möjlighet för ledamöter att 
delta på distans i flera nämnder. Samma möjlighet föreslås nu införas för ledamöter 
i hjälpmedelsnämnden i Värmland. En sådan bestämmelse bör i så fall införas i 
nämndens reglemente. Ändringen i reglementet avser endast möjligheten för 
ledamöter att delta på distans som har införts under rubriken Närvarorätt i 
reglementet.  
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 105, 2022-06-20.  
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2022-06-14.  
Reglemente hjälpmedelsorganisationen i Värmland. 
Region Värmlands tjänsteyttrande. 
Region Värmlands informationsbrev.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna revideringen 
av hjälpmedelsnämndens reglemente enligt bilaga Reglemente hjälpmedelsnämnden 
i Värmland.  
 
 
__________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i 
Värmland - närvaro på distans 
Sammanfattning 
Sedan år 2014 finns en bestämmelse i kommunallagen (2017:725) som gör 
det möjligt för fullmäktige att besluta att nämndsledamöter får delta i en 
nämnds sammanträden på distans om vissa förutsättningar kan uppfyllas.  
Fullmäktige i Region Värmland har tidigare beslutat om möjlighet för 
ledamöter att delta på distans i flera nämnder. Samma möjlighet föreslås nu 
införas för ledamöter i hjälpmedelsnämnden i Värmland. En sådan 
bestämmelse bör i så fall införas i nämndens reglemente. Ändringen i 
reglementet avser endast möjligheten för ledamöter att delta på distans som 
har införts under rubriken Närvarorätt i reglementet.  

 Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Reglemente hjälpmedelsorganisationen i Värmland. 
Region Värmlands tjänsteyttrande. 
Region Värmlands informationsbrev.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revideringen av 
hjälpmedelsnämndens reglemente enligt bilaga Reglemente 
hjälpmedelsnämnden i Värmland.  
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Linnéa Lyckerius 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Hjälpmedelsorganisationen 
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Beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av 
årsredovisning 2021 för Värmlands läns vårdförbund 
Sammanfattning 
Värmlands läns vårdförbund har översänt årsredovisning 2021 till 
kommunfullmäktige för ställningstagande angående ansvarsfrihet samt 
godkännande av årsredovisning.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport för 2021. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret bedömer i enlighet med revisionsberättelsen att 
ansvarsfrihet för Värmlands läns vårdförbund styrelse för 2021 beviljas och 
att årsredovisningen godkänns. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande: 

1. Ansvarsfrihet för Värmlands läns vårdförbunds styrelse för 2021 
beviljas. 

2. Årsredovisning för år 2021 godkänns.   
 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Linnéa Lyckerius 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Värmlands läns vårdförbund
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Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling   
Årsredovisningen ger information om förbundets verksamhet och ekonomiska ställning, 

verksamheterna Beroendecentrum Värmland, akut- och utredningshemmet Flöjten samt länets 

utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården. Förbundet har under 2021 arbetat med att 

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

ungdomar från 2022-03-01. 

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

översikt över verksamhetens utveckling över en femårsperiod. 

  

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

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

ansvarar tillsammans med Region Värmland för övergripande utvecklingsfrågor gällande länets 

missbruks och beroendevård.  

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

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

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

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

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

och föräldrarnas omsorgsförmåga. Flöjten erbjuder en trygg, barnvänlig och hemlik miljö med rutiner 

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

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

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2021 2020 2019 2018 2017

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

Jämförelsestörande intäkt 159 302 129 5 24

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

Rörelseresultat före avskrivningar

och finansiella poster 841 1 204 2 255 153 -576

Avskrivningar -492 -487 -172 -53 -99

Finansiella poster -48 -51 -8 37 40

ÅRETS RESULTAT 301 666 2 074 137 -635

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

utvärderas, revideras och ändras under placeringstiden. 

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

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

medlemskommuner och Region Värmland hade dessförinnan godkänt den remiss förbundet tagit 

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

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

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

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

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

Verksamhetens inriktning är medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala 

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

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

abstinensbehandling. Beroendecentrum tar emot klienter via biståndsbeslut från socialtjänsten i 

vistelsekommunen. 

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

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

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

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

andra sammanhang angående missbruks- och beroendefrågor i länet.  

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

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

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

ledningsgrupper i länet sammansatta av tjänstepersoner från kommunerna och regionen.  

Styrande dokument för utvecklingen av missbruks- och beroendevården är länsöverenskommelserna 

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

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

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

utvecklingsarbetet.   
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Organisationsskiss Värmlands läns vårdförbund 

 

 

  

Arbetsutskott

- beredning till direktion

Kansli

- förbundschef

Flöjten Riddarnäset
Beroende-
centrum

Utvecklings-
frågor

Direktion

- förbundets beslutande 
organ



 
 
 

 - 6 -  

Organisationsskiss övergripande utvecklingsarbete för länets missbruks- och beroendevård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Instyrning av ärenden vid behov 

till länets 16 kommuners 

beslutande organ, socialnämnder, 

kommunstyrelse, 

kommunfullmäktige samt 

Värmlands läns vårdförbunds 

direktion 

Politisk styrgrupp 

Ansvarar för ledning och styrning 

av länets utvecklingsarbete inom 

missbruk- och beroendevård. 2 

ledamöter Region Värmland, 2 

ledamöter Värmlands läns 

vårdförbund. Protokoll går till 

direktionen VLV och hälso- och 

sjukvårdsnämnd RV. 

Instyrning av ärenden vid behov 

till Region Värmlands beslutande 

organ, hälso- och 

sjukvårdsnämnd, regionstyrelse 

och regionfullmäktige. 

 

Central ledningsgrupp 

Bereder ärenden till politiska 

styrgruppen. Ledningsgruppen 

ansvarar för implementering av 

länsöverenskommelsen. 

Tjänstepersonerna från 

kommunerna, regionen och 

Värmlands läns vårdförbund. 

5 lokala ledningsgrupper 

Norra, Södra, Västra, Östra och 

Centrala. Samverkan och 

utveckling på lokal nivå. 

Ansvarsfördelning vem som gör 

vad. Tjänstepersoner från 

kommunerna och regionen. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Arbetet med att var en tillgänglig resurs för medlemskommunerna har fortsatt att utvecklats under 

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

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

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

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

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

verksamheterna varit lägre än förväntat.  

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

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

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

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

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

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

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

problematiskt med matchning.  

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

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

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

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

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

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

tillgängligheten för nya familjer och barn blir något sämre.  

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

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

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

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

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

period då smittspridningen var stor både bland personal och brukare. 

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

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

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

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

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

hög servicegrad hos personalen är en framgångsfaktor. Snabba återkopplingar och 

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

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

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

rekrytering av hyrläkare. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behandlingshemmet. Samtliga medlemskommuner och Region Värmland hade dessförinnan godkänt 

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

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

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

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

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

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

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

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

representanter förutom Riddarnäsets personal. 

Pensionsförpliktelse 

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

2021-12-31. 

 

Förvaltade pensionsmedel 

Värmlands läns vårdförbunds pensionsmedel är förvaltade hos SBAB. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Flöjten 

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

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

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

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

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

Avsättningar för pensioner Tkr

Ansvarsförbindelse (inkl. löneskatt)

Pensionsskuld, intjänad tom 1997 8 121

Avsättningar (inkl. löneskatt) 115

Totala pensionsförpliktelser 8 236

Specifikation

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

Minskad pensionsskuld -265

Utgående avsättning ti ll pensioner  (inkl. löneskatt) 8 236



 
 
 

 - 9 -  

2020 var många av placeringarna ensamma barn, under 2021 är det främst familjer som haft 

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

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

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

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

inriktning på ensamma barn har väkts hos medlemskommunerna. 

Riddarnäset 

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

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

medlemskommuner och Region Värmland hade dessförinnan godkänt den remiss förbundet tagit 

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

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

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

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

Beroendecentrum 

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

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

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

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

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

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

samma ekonomiska villkor där regionen betalar vårddygnsavgift till förbundet precis som 

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

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

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

Beroendecentrum. 

En revidering av samverkansavtalet mellan förbundet och Region Värmland avseende 

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

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

oktober 2021.  

Utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

med utredningsgruppen angående pågående utvecklingsbeslut i länet som berör samsjukliga samt 

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

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

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

helt i linje med samsjuklighetsutredningens inriktningsdirektiv. Utredningen presenterade ett 

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

tvångsvård förvändas vara färdigställt senast i januari 2023. 

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

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

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

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

och var tillgänglig på Wimeo långt efter konferensen. 

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

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

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

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

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

% av personalkostnaderna för TNE. 

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

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

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

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

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

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

beroendemottagningar för vuxna, där Regionen driver processen. Processledaren och 

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

 

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

under året.  

Övergripande verksamhetsmål 
Förbundet har under året haft som övergripande verksamhetsmål att:  

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

tillgänglighet för medlemskommunerna.  

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

behov i centrum.  

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

beroendevården i länet.  

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

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

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

För Beroendecentrum och tillnyktringsenheten finns en styrgrupp bestående av ansvariga 

tjänstepersoner från förbundet, Region Värmland och kommunerna. Även brukarrådet är 

representerade. Uppdraget för denna grupp är att ansvara för drift- och utvecklingsfrågor som är 

relaterade till Beroendecentrum och tillnyktringsenheten på verksamhetsnivå. Styrgrupperna har 

haft sammanträde vid fyra tillfällen under 2021. 

Utbildningar 2021 Tid
Antal 

deltagare Kurstillfälle

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

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

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

ASI dag 4 1 dag 4 07-jun

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

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

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

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

ASI dag 4 1 dag 6 18-okt

MET 2 dagar 15 18, 30 november

Länskonferens 1 dag 213 28-okt

Antal/Summa 26 dagar 296
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Den politiska styrgruppen ansvarar för ledning och styrning av länets utvecklingsarbete inom 

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

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

från Värmlands läns vårdförbund. Styrgruppen har haft fyra sammanträden 2021. 

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

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

sammanträden vid fyra tillfällen under 2021.  

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

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.  

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

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

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

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

vår verksamhet uppnår en god kvalitet.  

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

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

kontrolleras och med vilken frekvens.   

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

tillgänglighet för medlemskommunerna 

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

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

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

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

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

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

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

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

för ensamma barn har vart hög. 

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

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

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

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

av ytterligare en HVB-verksamhet som kan möta efterfrågan. 

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

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

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

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

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

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

inflytande och delaktighet vid inskrivning uppföljning och utskrivning.  

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

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

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

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

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

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

behov i centrum. 

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

 Tillgänglighet – tid från vårdbegäran till inskrivning ska överensstämma med 

uppdragsgivarnas behov. Uppfyllt 

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

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

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

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

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

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

verksamheten intagsstopp utifrån smittspridning både bland personal och inskrivna. 

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

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

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

inplanerade inskrivningar alternativt full beläggning.  

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

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

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

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

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

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

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

servicegraden hos personalen en av framgångsfaktorerna. Snabba återkopplingar och 

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

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

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

att tillgodose detta.  

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

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

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

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

har fått en utbildning i återfallsprevention.  

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

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

informeras om sina möjligheter till inflytande och delaktighet.  

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

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

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

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

restriktioner återupptogs dessa möten igen.  

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

beroendevården i länet.  

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

missbruk/beroende. Uppnått 

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

startas upp. Uppnått 

 Länsöverenskommelser och lokala överenskommelser – förbundet ska verka för en god 

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

 Brukarinflytande – förbundet ska verka för att kompetens från brukarorganisationer tas 

tillvara i utvecklingsarbetet. Uppnått 

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

missbruk/beroende.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Karlstad kommun, Uppsala universitet samt Beroendecentrum Stockholm. 

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

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

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

medlemskommuner och Region Värmland hade dessförinnan godkänt den remiss förbundet tagit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beroendemottagningar för vuxna, där Regionen driver processen. Processledaren och 

utvecklingsledaren Värmlands läns vårdförbund har ett samarbete i detta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en tydligare dagordning tagits fram. 

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

utvecklingsarbetet.  

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

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

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

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

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

utifrån att de tappat representanter under pågående pandemi.  

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

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

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

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

helhetssyn på alla resurser i verksamheterna. Förbundet följer upp verksamhetens utveckling av 
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kvalitet och kvantitet. Förbundet skall ha ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser och 

beredskap för oförutsedda kostnader. 

Övergripande finansiella mål 

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

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

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

 Förbundets resultat per delår är ett överskott om 301 tkr.  Uppnått 

 En budgetmarginal ska eftersträvas för oförutsedda händelser under året.  Uppnått  

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

mellan mål och resurser. Uppnått 

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

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

Resultatet för verksamhetsåret 2021 är ett överskott med 301 tkr. Förbundet har under året haft 

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

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

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

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

säkerhetsperspektiv.  

Balanskravsresultat 

Enligt balanskravsutredningen har förbundet inget att återställa. 

  

BALANSKRAVSUTREDNING Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2021 2020 2019

Årets resultat 301 666 2 074

-Reducering av samtliga realisationsvinster -3 574

+Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

+Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

+Orealiserade förluster i värdepapper

-Justering återföring av orealiserade förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 301 666 -1 500

-reservering av medel till resultatutjämningsreserv

+användning av medel från resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultat 301 666 -1 500

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

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen 301 666 -1 500

+Synnerliga skäl att inte återställa under längre tid 1 999

(UB) Ackumulerade negativa resultat att återställa 0 0 0

(UB) Synnerliga skäl som ska återställas över längre tid

(UB) Ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 0 0

Varav från 2017   (återställs senast 2020) 0

Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet 

reduceras med de realisationsvinster som uppstått under året
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Väsentliga personalförhållanden 
Sjukfrånvaro i procent  

2021 2020 2019 

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

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

att bemanning har varit särskilt utmanade.  

Kompetensutveckling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dyrare per plats under första året.  

Inom ramen för medlemskommunernas önskemål finns fler utvecklingsmöjligheter där förbundet 

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

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

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

öppenvårdsresurser för både unga och vuxna. Kommunikationen med medlemskommunerna är 

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

Samsjuklighetsutredningen kommer att vara klar senast januari 2023 där regeringens särskilde 

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

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

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

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Leverantörsfakturor 

Leverantörsfakturor som inkommit efter den 31 december och som avser år 2021, har skuldbokförts 

och belastar årets redovisning.  

Räkenskapsrevision 

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

delårsrapport och årsredovisning.  

Pensionsskuld 

Förbundets samlade pensionsskuld uppgår till 8,12 mnkr per 2021-12-31.  

Med hänvisning till rättvisande räkenskaper redovisar förbundet samtliga pensionsåtagande oavsett 

intjänings år som avsättning.  

Materiella anläggningstillgångar 

Förbundet har gjort en bedömning av genomsnittlig nyttjandeperiod. Den genomsnittliga 

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

Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Linjär avskrivning tillämpas 

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

Komponentgrupp Avskrivningstid 

Stomme inkl. grund 60  

Fasad 40  

Fönster, papptak, ledningar o centraler mm 30  

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

Styr o regler, belysning, inbrott mm 15  

Belysning, svagström, styr o regler 10  

Maskiner och inventarier 5  

 

Redovisning av lånekostnader 

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

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

förfaller inom fem år.  
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Driftredovisning 

 

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

finansierats med externa medel.  

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

perioder av låg efterfrågan. 

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

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

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

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

nedlagd tid i projekt vilket finansierats med externa medel. 

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

 

  

Driftredovisning (tkr) Budget 2021 Redovisat 20201

Enhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 

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

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

Riddarnäset 0 -2 968 2 968 0

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

Utvecklingsarbete -972 439 -533 -919 630 -289

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

Investeringsredovisning (tkr) Redovisat 2021 Bokslut 2020

Kostnad Intäkt Netto Netto

Fastighet Lövnäs 1:70 -80 0 -80 -164

Inventarier 0 0 0 0

Totalt -80 0 -80 -164
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Resultaträkning 

 

Balansräkning 

 

  

Budget Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr Not 2021 2021 2020 2019

Rörelsens intäkter 1 24 480 27 229 24 008 22 547

Jämförelsestörande intäkt 2 0 159 302 129

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

Rörelseresultat före avskrivningar och

finansiella poster 879 841 1 204 2 255

Avskrivningar 4 -516 -492 -487 -172

Finansiella poster 5 -39 -48 -51 -8

ÅRETS RESULTAT 324 301 666 2 074

Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2021 2020 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 6

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter 8 327 8 703 8 990

Inventarier 97 133 170

Summa anläggningstillgångar 8 423 8 836 9 160

Omsättningstillgångar

Korta fordringar 7 5 563 5 385 7 738

Kassa och bank 19 051 14 365 14 399

Summa omsättningstillgångar 24 614 19 750 22 137

SUMMA TILLGÅNGAR 33 038 28 586 31 297

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 7 017 6 351 4 277

Årets resultat 301 666 2 074

Summa eget kapital 7 318 7 017 6 351

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 8 8 236 8 501 8 951

Summa avsättningar 8 236 8 501 8 951

Skulder

Långfristiga skulder 9 4 417 4 750 4 917

Kortfristiga skulder 10 13 067 8 318 11 078

Summa skulder 17 483 13 068 15 994

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

 OCH SKULDER 33 038 28 586 31 297
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Kassaflödesanalys 

 

  

Not Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2021 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 301 666 2 074

Av- och nedskrivningar 4 492 487 172

Förändrad avsättning 8 -265 -451 -564

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 528 703 1 683

Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar 7 -178 2 353 -4 288

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

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder 10 4 749 -2 760 3 653

Medel från den löpande verksamheten 5 098 296 1 048

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 6

Investering i materiella anläggningstillgångar -80 -164 -9 318

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 174

Medel från investeringsverksamheten -80 -164 -9 144

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 9

Nyupptagna lån 5 000

Amortering av skuld -167 -167 -83

Medel från finansieringsverksamheten -167 -167 4 917

ÅRETS KASSAFLÖDE 4 852 -34 -3 179

Likvida medel vid årets början 14 365 14 399 17 579

Likvida medel vid årets slut 19 051 14 365 14 399

Förändring likvida medel 4 686 -34 -3 179
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Noter 

  

Budget Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr Not 2021 2021 2020 2019

Rörelsens intäkter 1

Kommunal- och landstingsbidrag 1 450 1 450 2 800 1 200

Region Värmland återbet Beroendecentrum 395

Vårddagavgifter 22 064 21 633 18 971 16 341

Övriga intäkter 966 4 145 2 236 1 038

Realisationsvinst försäljning Ladan 2 3 574

Summa intäkter 24 480 27 229 24 008 22 547

Jämförelsestörande intäkt 2

Ersättning höga sjuklönekostnader 0 159 302 129

Summa intäkt 0 159 302 129

Rörelsens kostnader 3

Direktion, arbetsutskott, kansli 1 747 1 338 1 614 1 616

- varav räkenskapsrevision 57 57 57 55

Flöjten 11 677 12 098 12 064 9 521

Riddarnäset 2 968

Beroendecentrum 9 296 8 696 8 741 8 267

Utvecklingsarbete 972 919 1 473 1 255

Personalförsäkringsavgifter -1 039 -1 279 -1 813 -917

Pensioner 1 464 1 807 1 026 680

Summa kostnader 24 117 26 546 23 106 20 422

Avskrivningar 4

Årets avskrivningar: 516 492 487 172

- varav Fastighet Ladan 2 14

- varav Fastighet Hammarö Lövnäs 1:70 480 456 450 146

- varav inventarier Flöjten 36 36 37 12

Summa avskrivningar 516 492 487 172

Finansiella poster 5

Intäktsränta 40 30 30 35

Kostnadsränta -79 -78 -81 -43

Summa finansiella poster 40 -48 -51 -8

Anläggningstillgångar 6

Fastighet

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 9 300 9 136 2 856

Årets inköp 80 164 9 136

Årets försäljning -2 856

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 9 379 9 300 9 136

Ingående ackumulerat avskrivning -597 -146 -2 668

Årets försäljning 2 682

Året avskrivningar -456 -450 -160

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 052 -597 -146

Utgående bokfört värde 8 327 8 703 8 990
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Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr Not 2021 2020 2019

Inventarier

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 182 182 467

Årets inköp 182

Årets utrangeringar -467

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 182 182 182

Ingående ackumulerat avskrivning -49 -12 -467

Årets utrangeringar 467

Året avskrivningar -36 -37 -12

Utgående ackumulerade avskrivningar -86 -49 -12

Utgående bokfört värde 97 133 170

Korta fordringar 7

Kundfordringar 3 105 3 514 6 240

Skattekonto 1 093 1 206 915

Momsfordran 0 0

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 1 344 646 568

Övriga fordringar 20 20 15

Summa korta fordringar 5 563 5 385 7 738

Avsättningar för pensioner 8

Ansvarsförbindelse (inkl. löneskatt) 8 121 8 348 8 764

Avsättningar (inkl. löneskatt) 115 152 187

Totala pensionsförpliktelser 8 236 8 501 8 951

Specifikation

Ingående avsättning och ansvarsförbindelse för 

pensioner (inkl. löneskatt) 8 501 8 951 9 515

Minskad pensionsskuld -265 -451 -564

Utgående avsättning till pensioner 8 236 8 501 8 951

Långfristiga skulder 9

Ingående skuld 4 583 4 917

Nyupptagna lån 5 000

Amortering -167 -167 -83

varav kortfristig del -167 -167

Utgående långfristig skuld 4 417 4 583 4 917

Korta skulder 10

Kortfristig del långfristig skuld 167 167

Leverantörsskulder 7 739 811 1 615

Skickade betalningsuppdrag 199 38 1

Justerade nettolöner 0

Semesterlöneskuld 957 938 801

Upplupen pensionskostnad index del 529 580 457

Periodisering projekt 3 126 5 608 8 061

Övriga periodiseringar 350 343 144

Summa korta skulder 13 067 8 318 11 078

Projektredovisning

Projektmedel intäkt 6 114 6 108 7 765

Projektmedel kostnad -2 988 -500 -296

Projektmedel periodisering 3 126 5 608 8 061
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Revisionsberättelse 
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