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§ 87 Dnr KS/2021:59 

Ekonomisk uppföljning efter juni 2021 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 80 957 tkr och övriga intäkter på 51 
221 tkr för år 2021. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 121 628 tkr och 
räntekostnaderna till 10 800 tkr. Efter juni månad har 40 479 tkr i kommunbidrag, 
21 980 tkr i övriga intäkter, 64 050 tkr i kostnader samt 5 333 tkr i räntekostnader 
bokförts. Utfallet blir därmed minus -7 000 tkr. Intäkterna är 3 571 tkr lägre än 
periodens budget, medan kostnaderna exklusive räntekostnader, är 3 496 tkr högre 
än periodens budget. Prognosen för helåret visar efter juni på ett positivt resultat på 
400 tkr. 
Investeringsprognosen för helåret är svår att göra men utifrån den senaste 
avstämningen landar prognosen på + 3 400 tkr. Anledningen till avvikelsen är 
främst grundsärskola Höglunda samt smärre outnyttjade projekt på fastighetssidan. 
Bland övriga investeringar har inte införande av e-arkiv eller inköpsportal 
genomförts. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-08-02.  
Ekonomisk rapport för kommunstyrelsen efter juni 2021. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen efter juni månad 
2021. 
 
 
_______________ 
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 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomiska uppföljningar för kommunstyrelsen efter 
juni 2021 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 80 957 tkr och övriga intäkter 
på 51 221 tkr för år 2021. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 121 
628 tkr och räntekostnaderna till 10 800 tkr. Efter juni månad har 40 479 tkr 
i kommunbidrag, 21 980 tkr i övriga intäkter, 64 050 tkr i kostnader samt 
5 333 tkr i räntekostnader bokförts. Utfallet blir därmed minus -7 000 tkr. 
Intäkterna är 3 571 tkr lägre än periodens budget, medan kostnaderna 
exklusive räntekostnader, är 3 496 tkr högre än periodens budget. Prognosen 
för helåret visar efter juni på ett positivt resultat på 400 tkr. 
 
Investeringsprognosen för helåret är svår att göra men utifrån den senaste 
avstämningen landar prognosen på + 3 400 tkr. Anledningen till avvikelsen 
är främst grundsärskola Höglunda samt smärre outnyttjade projekt på 
fastighetssidan. Bland övriga investeringar har inte införande av e-arkiv eller 
inköpsportal genomförts. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ansvarar varje facknämnd för kontrollen av den egna 
verksamheten. I Säffle följs verksamhetens ekonomi upp och rapporteras till 
respektive nämnd varje månad, varannan månad rapporterar nämnderna till 
kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige efter 
april (tertialrapport), augusti (delårsrapport) och december (årsredovisning).   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport för Kommunstyrelsen efter juni 2021 

Förvaltningens ståndpunkt 

Ekonomi 
Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 80 957 tkr och övriga intäkter 
på 51 221 tkr för år 2021. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 121 
628 tkr och räntekostnaderna till 10 800 tkr. Efter juni månad har 40 479 tkr 
i kommunbidrag, 21 980 tkr i övriga intäkter, 64 050 tkr i kostnader samt 
5 333 tkr i räntekostnader bokförts. Utfallet blir därmed minus -7 000 tkr. 
Intäkterna är 3 571 tkr lägre än periodens budget, medan kostnaderna 
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exklusive räntekostnader, är 3 496 tkr högre än periodens budget. Prognosen 
för helåret visar efter juni på ett positivt resultat på 400 tkr. 
 
Den stora avvikelsen på intäktssidan beror till största delen på att vissa 
hyresintäkter ännu inte är bokförda, bidrag som inte ännu blivit utbetalda och 
att delar av den interna försäljningen ej är bokförd. Den interna försäljningen 
avser uppdrag som kommunstyrelsen säljer till övriga förvaltningar.  
 
På kostnadssidan visar ekonomienheten och HR-enheten de största 
avvikelserna med ett bokfört resultat på -2 259 respektive -2 204. 
Anledningen till det höga utfallet på ekonomienheten är att kommunens 
försäkringar först betalats av ekonomienheten för att senare till största delen 
fördelas ut per förvaltning. I det negativa resultatet för HR-enheten ingår 
kostnaden för sommargåvan till all personal som kommunstyrelsen beslutade 
om i juni med 1 408 tkr. Denna kostnad ska bokas om och istället belasta 
reserven för oförutsedda kostnader under finansförvaltningen. 
 
Prognosen efter juni visar på ett helårsresultat för kommunstyrelsen på plus 
400 tkr. Det är fyra av enheterna som prognostiserar ett negativt resultat för 
2021. Kanslienheten prognostiserar ett negativt resultat på -300 tkr, 
ekonomienheten -200 tkr, HR-enheten -500 tkr och räddningstjänsten -100 
tkr. Kanslienhetens negativa prognos är tydligt kopplad till pandemiläget. 
Ekonomienhetens negativa prognos beror på att det blir extra 
upphandlingskostnader för ett nytt ekonomisystem under 2021 och även till 
viss del under 2022. För HR-enheten är den negativa prognosen kopplad till 
fordonscentralen och dubbla kostnader under hösten i samband med 
införandet av en central bemanningsenhet. Räddningstjänstens negativa 
prognos är kopplad till ökade hyreskostnader. IT-enheten visa en 
nollprognos för helåret. Näringslivsenheten visar en positiv prognos på 800 
tkr. I budgeten för kollektivtrafiken, som ligger under näringslivsenheten, 
ingick kostnaderna för tilläggstrafik. Denna tilläggstrafik ingår nu i den 
skatteväxling som har gjorts med regionen kopplat till kollektivtrafiken. 
Detta gör att det för 2021 prognostiseras ett positivt resultat på 800 tkr.  
 
För att balansera eventuella negativa resultaten från några enheter finns det 
en budgeterad reserv under kommunstyrelsen gemensamt på 800 tkr.  
Prognosen bygger på att reserven inte fullt ut behöver användas.  
 
Kommunstyrelsen har en investeringsbudget på 41 210 tkr för fastigheter år 
2021 och 4 682 tkr för övriga investeringar inklusive tilläggsanslag från år 
2020 som beslutades av kommunfullmäktige i april.  
Efter juni har 26 390 tkr förbrukats. Prognosen för helåret är svår att göra 
men utifrån den senaste avstämningen landar prognosen på + 3 433 tkr. 
Anledningen till avvikelsen är främst grundsärskola Höglunda samt smärre 
outnyttjade projekt på fastighetssidan. Bland övriga investeringar har inte 
införande av e-arkiv eller inköpsportal genomförts.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen efter juni 
månad 2021 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret
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Ekonomisk rapport för KS efter juni år 2021 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
 
UTFALL  
Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 80 957 tkr och övriga intäkter på 51 221 tkr för år 2021. De 
budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 121 628 tkr och räntekostnaderna till 10 800 tkr. Efter juni månad 
har 40 479 tkr i kommunbidrag, 21 980 tkr i övriga intäkter samt 64 050 tkr i kostnader bokförts. Utfallet blir 
därmed -7 000 tkr. Intäkterna är 3 571 tkr lägre än periodens budget, medan kostnaderna exklusive 
räntekostnader, är 3 496 tkr högre än periodens budget.  
 
Den stora avvikelsen på intäktssidan beror till största delen på att intäkterna för lokalhyror, bidrag och 
försäljning av verksamhet släpar efter. Prognosen för helåret är att intäkterna kommer att följa budget. 
 
På kostnadssidan är den största posten försäkringskostnaderna som avviker från budgeterad nivå med 1 949 tkr. 
Den största delen av försäkringskostnaderna ska fördelas ut på de olika förvaltningarna och prognosen är att 
helårsbudgeten hålls. Föreningsbidragen avviker negativt jämfört med budgeten för perioden med 1 183 tkr. 
Detta på grund av att bidragen är utbetalda för hela året. Helårsprognosen för föreningsbidragen är att de följer 
budget.  
 
PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  
Prognosen för helheten visar ett litet överskott på 400 tkr. Det ekonomiska läget är ansträngt men det finns viss 
försiktighet i prognoserna för IT-enheten och Näringslivsenheten. En säkrare prognos kan göras vid 
delårsprognosen när IT-enheten har fått intäkterna för den verksamhet som säljs till förvaltningar och bolag.  
 

 

 

 

 

 

 

 



2

 

Driftsredovisning på underordnade ansvar 

Kommunstyrelsen gemensamt  
Driftredovisning med prognos (tkr) 
 

 
UTFALL 
Kommunstyrelsen gemensamt har ett kommunbidrag på 7 249tkr och övriga intäkter på 28 tkr för år 2021. De 
budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 7 277 tkr. Under kommunstyrelsen gemensamt finns budgeten för 
nämnd 2 695 tkr, reserv 778 tkr, föreningsbidrag 3 726 och folkhälsorådet 50 tkr. Efter juni månad är utfallet -
550 tkr. Den negativa avvikelsen beror på att föreningsbidragen är utbetalda för hela året och har en negativ 
avvikelse på 1 949 tkr.  
PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD 
Kommunstyrelsen gemensamt beräknas visa 700 tkr plus vid årets slut. Prognosen bygger på att den 
budgeterade reserven inte nyttjas fullt ut. Eventuellt kan de fortsatta restriktionerna kopplade till Covid-19 göra 
att arvoden 2021 blir lägre än budget på samma sätt som år 2020.  
 

Kanslienheten  
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 
UTFALL 
Kanslienheten exkl vaktmästeriet och fastighetsverksamhetens har ett kommunbidrag som uppgår till 9 406 tkr 
och övriga intäkter till 959 tkr. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår därmed till 10 365 tkr samt 17 tkr i 
räntekostnader. Efter juni månad är det bokförda resultatet -1 002 tkr. Kostnaderna är 802 tkr högre än 
periodens budget och intäkterna 223 tkr lägre än budget. Kostnadssidans avvikelse beror främst på högre 
lönekostnader. På helår prognostiseras lönekostnaderna följa budget. Prognosen för helåret är att det blir ett 
negativt resultat på -200 tkr.   
 
Vaktmästeriet flyttades till kanslienheten i juli 2019. Vaktmästeriet har ett kommunbidrag på 1 664 tkr och 
övriga intäkter på 104 tkr. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 1 768 tkr. Utfallet efter juni är 
 -181 tkr. Avvikelsen på kostnadssidan beror främst på lönekostnaderna. Lönekostnaderna prognostiseras följa 
budget på helårsbasis. Intäkterna för tryck kommer att bli något lägre än budget. På årsbasis är prognosen -100 
tkr. 
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Fastighetsverksamheten har ett kommunbidrag på 7 675 tkr, budgeterade hyresintäkter på 32 921 tkr, 
budgeterade försäljningsintäkter på 200 tkr och budgeterade investeringsbidrag på 84 tkr. De budgeterade 
bruttokostnaderna uppgår till 30 807 tkr och de interna räntorna till 10 073 tkr. Efter juni månad visar 
fastighetsverksamheten ett positivt resultat om 389 tkr. Som vanligt så här års så har flera underhållsåtgärder 
inte hunnit slutföras och de bokförda kostnaderna är därmed med 1 112 tkr, lägre än periodens budget om 1 
691 tkr (helårsbudget 3 382 tkr). Takarbeten på Marknadsbodarna i Nysäter, lagning av vattenskada på 
Krokstad samt smärre underhållsarbeten på Duse och Ekenäs genomförs. Saneringsarbeten vid den tidigare 
ledningscentralen vid Treabacksvägen har påbörjats.  Faktiska kostnader för el debiteras såväl Ekenäs som 
Lurö entreprenörer senare under året, vilket nu medför ett underskott mot budget på 65 tkr. Faktiska 
driftkostnader för de externt inhyrda LSS-boendena debiteras socialförvaltningen senare under året, vilket 
motsvarar ett underskott för perioden januari-juni på 83 tkr. Hela årskostnaden för hyra av inventarier på Duse 
om 178 tkr har bokförts under perioden. Periodens avskrivningar och räntor överstiger budget med 725 tkr, 
vilket till större delen beror på justeringar i anläggningsreskontran för Simhallen, Bollhallen och Tegnérskolan 
efter det att budgeten sattes. En justering kommer att genomföras på kallhyran för dessa objekt. 
 
PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 
Efter juni månad beräknas fastighetsverksamheten visa ett nollresultat vid årets slut. De skillnader per fastighet 
som kan ses är vattenskada på Krokstad herrgård som beräknas överskrida budget för underhåll med ca 100 tkr, 
saneringsarbetet vid Ledningscentralen som bedöms bli 150 tkr dyrare än budgeterat och att 
hyresnedsättningen för covid-19 år 2021 medför en nettokostnad efter statsbidrag på 119 tkr. För 
Marknadsbodarna, där länsstyrelsen svarar för 90 procent av materialkostnad och 75 procent av 
entreprenörskostnad, för omläggning av taket beräknas netto ge ett underskott på 30 tkr jämfört med budget.  
För fastigheten Dungen (gula villan vid Tingvallaskolan) har kallhyra budgeterats för 2021. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har inte betalat hyra till Säfflebostäder på ett par år. Kostnaden för Dungen går 
därmed över till kommunstyrelsen och det uppkommer ett underskott för helåret om 39 tkr jämfört med budget. 
Avvikelserna hanteras genom att övriga åtgärder för fastighetsunderhåll minskar, så att den samlade budgeten 
för fastighetsunderhåll får visa motsvarande överskott. Den största osäkerheten gäller fortsatt lokalen 
Syltoppen som har en kraftig vattenskada från i vintras. En bedömning av skadans omfattning genomförs under 
augusti månad. 
 

Ekonomienheten  
Driftredovisning med prognos (tkr) 
 

 
UTFALL 
Ekonomienheten har 7 732 tkr i kommunbidrag och 1 411 tkr i övriga intäkter budgeterat för år 2021. De 
budgeterade bruttokostnaderna uppgår därmed till 9 127 tkr samt 17 tkr i räntekostnader. Efter juni månad 
är det bokförda resultatet -2 489 tkr. Den största anledningen till minuset är att kommunens försäkringar 
först betalas av ekonomienheten för att senare till största delen fördelas ut per förvaltning. De 
kommungemensamma försäkringarna som kostnadsmässigt hamnar på ekonomienheten uppgår till ca 300 
tkr. För perioden till och med juni belastar försäkringskostnaderna resultatet med 1 949 tkr. 
Ekonomienheten säljer verksamhet till kulturförvaltningen, miljö och bygg och näringslivsenheten. Dessa 
intäkter är ännu inte fakturerade. Den största osäkerheten i budgeten är upphandlingen av ett nytt 
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ekonomisystem. Det är i dagsläget svårt att prognostisera hur stor del av upphandlingskostnaderna som 
kommer att belasta år 2021 och hur stor del som hamnar på år 2022.  
 
PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 
Efter juni månad prognostiseras ett negativt resultat för år 2021 på -200 tkr. Orsaken till det negativa 
resultatet är att det blir extrakostnader kopplat till upphandlingen av nytt ekonomisystem. 
Bedömningen grundar sig på att kostnaderna för kommunens försäkringar inte ökar jämfört med de 
senaste åren.  

HR-enheten  
Driftredovisning med prognos (tkr) 
 

 
 
UTFALL 
Personalenheten tillsammans med löneenheten och fordoncentralen har ett kommunbidrag som uppgår till 12 
604 tkr samt övriga intäkter till 2 815 tkr. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 15 145 tkr. Utfallet 
efter juni månad är -1 914 tkr. I det negativa resultatet ingår kostnaden för sommargåvan till all personal som 
kommunstyrelsen beslutade om i juni med 1 408 tkr. Denna kostnad ska bokas om och istället belasta reserven 
för oförutsedda kostnader under finansförvaltningen. Med hänsyn tagen till kostnaden för sommargåvan är det 
ett negativr utfall på cirka -500 tkr. Budgeten är fördelad på personalenhet 5 131 tkr, friskvård/företagshälsa 
1 732 tkr, löneenhet 4 509 tkr och fordoncentralen 466 tkr. Alla verksamheter utom fordonscentralen visar små 
avvikelser från budget för perioden till och med juni. Fordonscentralen som tidigare legat under AME har 
flyttats till personalenheten från juli 2019. Fordoncentralen visar ett underskott på -355 tkr, vilket främst beror 
på eftersläpning gällande bidrag och att användningen av kommunens bilar har minskat under pandemin.   
 
PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD 
Personalenheten tillsammans med löneenheten och fordoncentralen beräknas visa ett negativt resultat på -500 
tkr vid årets slut. Den största delen av avvikelsen beror på att fordonscentralen inte har en ekonomi i balans. En 
översyn pågår för att enheten ska vara i ekonomisk balans. Stor del av underskottet är kopplat till pandemiläget 
En ytterligare orsak till den negativa prognosen är införandekostnader för en ny bemanningsenhet. Under 
hösten kommer det att till viss del vara dubbla kostnader för denna nya enhet. På sikt ska det vara ett 
ekonomiskt nollsummespel där resurserna omfördelas från förvaltningarna till denna centrala enhet.   
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Näringslivsenheten 
Driftredovisning med prognos (tkr) 
 

 
UTFALL 
Näringslivsenheten har tillsammans med turistbyrån, landsbygdsutvecklingen och kollektivtrafiken har ett 
kommunbidrag som uppgår till 7 551 tkr samt övriga intäkter till 5 812 tkr. De budgeterade bruttokostnaderna 
uppgår till 13 527 tkr. Utfallet efter juni månad är +987 tkr. Större delen av de förväntade intäkterna består av 
EU-bidrag för genomförda aktiviteter inom projekt som drivs av Näringslivsenheten.  
 
PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 
Näringslivsenheten tillsammans med turistbyrån och landsbygdsutvecklingen beräknas gå jämnt med budget 
för 2021. I nuläget är kostnaderna låga och beror främst på att projekten inte fullt ut har kommit igång än. 
Historiskt sett så har projekten alltid genererat ett överskott för Näringslivsenheten, och samma förväntas för 
2021. Budgeten på cirka 800 tkr för kollektivtrafiken kommer inte att behöva nyttjas för 2021. I budgeten för 
kollektivtrafiken ingick kostnaderna för tilläggstrafik. Denna tilläggstrafik ingår nu i den skatteväxling som har 
gjorts med regionen kopplat till kollektivtrafiken. Detta gör att det för 2021 prognostiseras ett positivt resultat 
på 800 tkr.  

IT-enheten 
Driftredovisning med prognos (tkr) 
 

 
 
UTFALL 
IT-enheten har ett kommunbidrag som uppgår till 8 702 tkr och övriga intäkter till 4 654 tkr. De budgeterade 
bruttokostnaderna uppgår till 13 274 tkr och räntekostnaderna till 82 tkr. Efter april månad är utfallet -1 764 
tkr. Kostnaderna ligger 373 tkr högre än periodens budget och intäkterna 1 390 tkr lägre än periodens budget. 
De låga intäkterna beror på att IT-enheten fakturerar de övriga verksamheterna två gånger om året, i utfallet för 
april saknas därmed utfallet för perioden januari-april. Intäkter som avser årets första halva kom IT-enheten 
tillhanda i september. Prognosen för helåret är att IT-enheten kommer att följa den beslutade budgeten.  
 
PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 
IT-enheten beräknas ha ett nollresultat vid årets slut år 2021. 
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Räddningstjänsten 
Driftredovisning med prognos (tkr) 
 

 
UTFALL 
Räddningstjänsten har ett kommunbidrag på 18 373 tkr och övriga intäkter på 2 251 tkr. De budgeterade 
bruttokostnaderna uppgår till 20 372 tkr och räntekostnaderna till 252 tkr. Efter april månad är utfallet -216 tkr. 
Utfallet för kostnaderna är 393 tkr lägre än periodens budgeterade belopp. Intäkterna är 633 tkr lägre än 
budgeterat för perioden. Detta beror på att vissa bidrag ännu inte har blivit utbetalade och att det på grund av 
Covid-19 ännu inte kan bedrivas utbildningar i normal omfattning. 
 
PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 
Räddningstjänsten prognostiserar ett negativt resultat på -100 tkr. Prognosen är beroende av hur länge 
verksamheten påverkas av rådande pandemi men främst beror det ekonomiska utfallet på hur stora insatser det 
kommer att behöva göras under året.   
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Investeringsuppföljning 

  
Utfall - 2021  

jan-juni 
Budget - 

2021  
Prognos - 

2021  
Avvikelse Prognos  

2021 
Grundsärskola Höglunda -4 430 -5 442 -4 542 900 
Tingvalla utv.behov först -104 -398 0 398 
Ombyggn Medborgarh kök   -250 -150 100 
Ombyggnad Björkbacken   -300 0 300 
Detaljplaner -18   0 0 
Lokalkuggen -3 -2 370 -2 370 -0 
Energisparåtgärder   -1 054 -1 054 -0 
Lekplatser skolgårdar -6 -682 -682 0 
Tegnérskolan skolg m simh -155   0 0 
Omb Kaptensgården äldreb -440 -979 -979 -0 
Krisledn central Trätälja -248 -1 000 -1 000 -0 
Slussvaktarbostad   -504 0 504 
Fastighetsunderhåll K 3 -35 -1 000 -1 000 -0 
Svanskogsskola -18 969 -21 873 -21 873 0 
Tingvalla aktiv/gympa -354 -2 500 -2 500 -0 
Tegnér sluss kök -5 -2 443 -2 443 0 
Simhall -12   0 0 
Ridhus -217 -416 -416 0 
Summa Fastighet -25 220 -41 210 -39 009 2 201 

 
Fastigheter 
Kommunstyrelsen har en investeringsbudget på 41 210 tkr för fastigheter år 2021 inklusive tilläggsanslag från 
år 2020. Efter juni månad har 25 220 tkr förbrukats. Om- och tillbyggnaden av Svanskogs skola svarar för 18 
969 tkr och ombyggnaden av Höglundaskolan för grundsärskolan svarar för 4 430 tkr av förbrukningen. 
Svanskogs skola bedöms hålla budget. Enligt senaste besked håller ombyggnaden för särskolan på Höglunda 
sig ca 900 tkr lägre än budget. Entreprenören sammanställer kostnaderna slutgitltigt i augusti. Ridhusprojektet 
har haft utrednings- och projekteringskostnader på 217 tkr de sex första månaderna. I övrigt är det små poster 
som bokförts. Ombyggnaden av lekplatser/skolgårdar fortsätter från tidigare och arbeten är beställda för ca 125 
tkr. Ombyggnaden av lokaler på Kaptensgården pågår för fullt efter igångsättningstillståndet i november förra 
året. 440 tkr har förbrukats hittills i år. Budgeten om 2 370 tkr för projekt Lokalkuggen är en reserv för mindre 
ombyggnader av kommunala lokaler som dyker upp under året. För närvarande är ca 500 tkr för 
fiberanslutningar av trygghetsboenden reserverade. Projekteringen för projekt Tingvalla aktivitetsyta/gympa 
pågår. 2,5 Mnkr är avsatt år 2021 och 2,5 Mnkr år 2022. Enligt preliminärt besked från VA-enheten behöver 
det dagvattenseparationen på fastigheten åtgärdas, vilket innebär en utökad kostnad på 2,5 Mnkr år 2022 och 
därmed en total kostnad om 7,5 Mnkr för projektet. Alternativa lösningar som kan genomföras till lägre 
kostnad undersöks. Placeringen av slussen till Tegnérskolans kök revideras utifrån befintliga va-rör i backen. 
Planen är fortsatt att genomföra om- och tillbyggnaden under sommaruppehållet. När det gäller 
Ridhusprojektet är förstudien avslutad. Utredningen kring Medborgarhusets kök har återupptagits. 
Sammantaget medför det prognosticerade utfallet för projekt Grundsärskola Höglunda samt smärre outnyttjade 
projekt att investeringsutgiften för 2021 fortsatt beräknas bli ca 2 Mnkr lägre än budgeterat, vilket är samma 
bedömning som efter april och maj. 
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Utfall - 2021  

jan-juni 
Budget - 

2021  
Prognos - 

2021  
Avvikelse Prognos  

2021 
E-arkiv   -452 0 452 
Inköpsportal   -400 0 400 
Kansli   -852 0 852 
Data, ks-förfogande -577 -2 330 -2 000 330 
IT -577 -2 330 -2 000 330 
Inventarier -213 -350 -350 0 
Rtj. Personbil -381 -450 -400 50 
Räddn Beredskapsbil   -700 -700 -0 
Räddningstjänst -594 -1 500 -1 450 50 
Summa övriga investeringar -1 171 -4 682 -3 450 1 232 

     
2 Kommunstyrelsen -26 390 -45 892 -42 459 3 433 

 
 
Övriga investeringar 
I övriga investeringar ingår Kansli med en beslutad investeringsbudget om 852 tkr, IT 2 330 tkr, 
räddningstjänst 1 500 tkr. För perioden fram till och med juni har det förbrukats 577 tkr för IT och 598 tkr för 
räddningstjänsten. Prognosen för helåret är att kansliets investeringar inte kommer att genomföras under 2021 
och att det även kommer att bli medel över kopplat till IT-utrustning. Det är dock svårt att prognostisera utfallet 
för IT-investeringar på grund av långa leveranstider kopplade till covid-19.   
 
PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 
Prognosen visar att investeringsmedlen inte kommer att användas fullt ut. Det totala prognostiserade 
överskottet beräknas bli 3,4 Mnkr.  
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§ 88 Dnr KS/2021:151 

Medfinansiering av Leader Växtlust programperioden 2023-
2027 
Ärendebeskrivning 
Föreningen Växtlust Värmland har inkommit med en förfrågan till Säffle kommun, 
och de övriga sex medverkande kommunerna, om att delta i nästa programperiod 
som gäller åren 2023-2027.  
Säffle kommun behöver ta beslut om fortsatt medfinansiering för den kommande 
programperioden 2023-2027. Det är samma nivå på medfinansiering som den 
föregående perioden 2014-2022. 
Den föreslagna nivån på medfinansiering ryms inom kommunstyrelsens reserv för 
föreningsbidrag och ska därmed inte påverka det budgeterade resultatet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-07-27. 
Underlag från jordbruksverket ”Leader i nästa programperiod (2023-2027)”. 
Mail från Föreningen Växtlust Värmland, 2021-05-31. 
Avsiktsförklaring –förberedande stöd inom Leader, KS/2021:128. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Säffle kommun godkänner medfinansiering av Leader Växtlust för 
perioden 2023-2027 under förutsättning att medfinansieringen är i 
storleksordningen på samma nivå som för perioden 2014-2022 (320 tkr/år). 

2. Medfinansieringen finansieras genom de medel som finns budgeterade 
under kommunstyrelsens ansvar för föreningsbidrag. 

3. Att utse Dag Rogne att för Säffle kommuns räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut. 

 
 
_________________ 
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Mattias Anglemark, 0533-68 15 77 
mattias.anglemark@saffle.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Medfinansiering av Leader Växtlust programperioden 
2023-2027 
Sammanfattning 
Föreningen Växtlust Värmland har inkommit med en förfrågan till Säffle 
kommun, och de övriga sex medverkande kommunerna, om att delta i nästa 
programperiod som gäller åren 2023-2027.  
 
Säffle kommun behöver ta beslut om fortsatt medfinansiering för den 
kommande programperioden 2023-2027. Det är samma nivå på 
medfinansiering som den föregående perioden 2014-2022. 
Den föreslagna nivån på medfinansiering ryms inom kommunstyrelsens 
reserv för föreningsbidrag och ska därmed inte påverka det budgeterade 
resultatet. 

Bakgrund 
Den ideella föreningen Leader Växtlust Värmland har haft till uppgift att 
sedan 2007, genom avtal med Länsstyrelsen Värmland, fördela 
landsbygdsstöd från en tilldelad pott inom det svenska 
Landsbygdsprogarmmet som Jordbruksverket förvaltar. Leader Växtlust 
bildades av de sex kommunerna Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och 
Torsby. I den kommande programperioden 2023-2027 kommer även 
Munkfors att ingå i Leaderområdet därav utökningen från sex till sju 
kommuner. 
 
I november 2007 beslutade kommunfullmäktige att Säffle kommun ska 
medfinansiera Leaderprogrammet 2007-2013. Efter förfrågan från 
föreningen beslutade kommunstyrelsen 2013-09-12 att Säffle kommun ska 
förlänga medverkan och fortsätta delta i programperioden Leader/CLLD 
2014-2020. Regeringen tog 2020-12-23 beslut om budget för 
förlängningsåren 2021–2022. Jordbruksverket föreslog att 
budgetfördelningen till Leaderområdena för förlängningsåren 2021 och 2022 
fördelas enligt samma fördelning som gjordes för perioden 2014–2020. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-22 att fortsätta sitt deltagande och 
medfinansiera Leader Växtlust med 320 tkr per år för förlängningsperioden 
2021-2022.   
 
Föreningen Växtlust Värmland har inkommit till Säffle kommun, och de 
övriga sex medverkande kommunerna med en förfrågan, om att delta i och 
finansiera nästa programperiod som avser perioden 2023-2027. En 
avsiktsförklaring att Säffle kommun står bakom arbetet med att ta fram en 



Säffle kommun 
Datum 
2021-08-13 

 
 

Sida 
2(3) 

lokal utvecklingsstrategi för utvecklingsområdet (Växtlust Värmland) har 
skickats till Jordbruksverket. Alla sju kommuner som ingår i Leaderområdet 
har skickat in sina respektive avsiktsförklaringar.  
 
Alla de ingående kommunerna behöver utöver avsiktsförklaringen fatta 
beslut om att medfinansiera nästa programperiod 2023-2027 innan underlag 
skickas in till jordbruksverket (senast 15 oktober 2021). Det är i 
storleksordningen samma nivå på medfinansiering som den föregående 
perioden 2014-2022. Det exakta beloppet kommer att tas fram i samband 
med att budgetdelen av strategiskrivandet arbetas fram.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Underlag från jordbruksverket ”Leader i nästa programperiod (2023-2027)” 
Mail från Föreningen Växtlust Värmland, 2021-05-31. 
Avsiktsförklaring –förberedande stöd inom Leader, KS/2021:128 

Förvaltningens ståndpunkt 
Landsbygdsutveckling är en betydelsefull del i näringslivsarbetet i Säffle 
kommun. Växtlust Värmland medfinansierar projekt som gör leaderområdet 
attraktivare, som skapar bättre förutsättningar för flera lokala arbetstillfällen 
eller som utvecklar lokala företag.  
De projekt som möjliggörs genom denna medfinansiering är viktiga delar av 
kommunens arbete med att bland annat öka sysselsättningen. Därför ligger 
en fortsatt medfinansiering helt i linje med kommunfullmäktiges mål att ”I 
Säffle kommun kan alla försörja sig”. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Den föreslagna nivån på medfinansiering ryms inom kommunstyrelsens 
budget för föreningsbidrag och ska därmed inte påverka det budgeterade 
resultatet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Säffle kommun godkänner medfinansiering av Leader Växtlust för 
perioden 2023-2027 under förutsättning att medfinansieringen är i 
storleksordningen på samma nivå som för perioden 2014-2022 (320 
tkr/år). 

2. Medfinansieringen finansieras genom de medel som finns 
budgeterade under kommunstyrelsens ansvar för föreningsbidrag. 

3. Att utse Dag Rogne att för Säffle kommuns räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut. 
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Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret 
Föreningen Växtlust Värmland



Ämne: VB: Växtlust Värmland: Inför programperioden 2023-2027 dags att fatta kommunala 
beslut
Från: Dag Rogne
Till: Mattias Anglemark; Ingemar Rosén; Anneva Karlsson
Mottaget: 2021-06-02 10:35:35

Hej!
 
Jag och Anneva är förbryllade över tidigare avsiktsförklaring som gäller perioden 23-37 och som nu inte 
är tillräcklig.
 
Jag tror det är bra om en förlängning beslutas av KS i ordinarie beredningsprocess i tid innan september i 
år, vilket betyder att det måste med på ksau i aug eller sept?
 
Tror det är bra om du Mattias stämmer av med Ewa på leader så vi inte hamnar i tidsnöd….
 
Den politiska viljan är att vi är med bedömer jag!
 
Med vänlig hälsning

Dag Rogne
Kommunstyrelsens ordförande

 
66180 Säffle
Besöksadress: Kanaltorget 1
Anknytning         +46 (0) 533 68 15 01
Fax                       +46 (0) 533 133 06
Växel                    +46 (0) 533 68 10 00
E-post:                 dag.rogne@saffle.se
Webbplats:          www.saffle.se

 Tänk på miljön innan du skriver ut detta dokument.
 
Från: Ewa Ryhr Andersson [mailto:ewa.ryhr.andersson@vaxtlust.se] 
Skickat: den 1 juni 2021 09:25
Till: Anneva Karlsson
Kopia: Dag Rogne
Ämne: Sv: Växtlust Värmland: Inför programperioden 2023-2027 dags att fatta kommunala beslut
 
Hej Anneva och Dag!
 
Jodå jag har fått både detta KS-beslut och det från AU innan. De båda gällde 2021-2022. Det är bara det 
att nu var frågan en annan 😊.
I de beslut jag fått från er fattades beslut om medfinansiering av två års förlängning av innevarande 
programperiod (2014-2020) med 2021-2022.
Sådana beslut har jag sen tidigare fått från alla våra nuvarande sex kommuner i leaderområdet, tack.

mailto:dag.rogne@saffle.se
http://www.saffle.se/


 
Nu gällde frågan istället beslut om att medfinansiera nästa programperiod dvs åren 2023-2027. Det går 
förmodligen bra med ett inriktningsbeslut.
Beslutet måste dock räcka till vårt behov av att Säffle kommun i höst ska kunna skriva under en ny typ av 
avsiktsförklaring, den om att medfinansiera åren 2023-2027.
Så vett jag vet har inte Säffle kommun (eller för den skulle någon annan av de nu sju kommunerna heller, 
mer än Torsby) fattat några sådana beslut ännu. Det var därför jag frågade Lars Pettersson vid 
styrelsemötet (LAG Växtlusts möte) igår hur Säffle kommun hade gjort. 
 
I det strategiprocessarbete det nya partnerskapet nu gör (där Dag ingår men hade förhinder senast) ska 
vi se till att vi tidigt vet hur kommunerna tänker göra.
Om någon kommun hoppar av och dessutom gör det sent välter det nämligen omkull strategiskrivandet 
inför inlämningen av den färdiga strategin till Jordbruksverket senast 15 oktober 2021 Vi planerar ju för 
sju kommunerna medverkan och kommande medfinansiering i nästa periods utvecklingsstrategi.
Därför behöver vi alltså ännu ett beslut, gällande 2023-2027, och det senast i september 2021 😉. 
Tack på förhand!
 
Hälsningar Ewa
 
Ewa Ryhr Andersson
Verksamhetschef (VL)
Växtlust Värmland
Tel. 073-097 55 11
www.vaxtlust.se
 

Från: Anneva Karlsson <Anneva.Karlsson@saffle.se> 
Skickat: den 1 juni 2021 07:37
Till: 'Ewa Ryhr Andersson' <ewa.ryhr.andersson@vaxtlust.se>
Ämne: VB: Växtlust Värmland: Inför programperioden 2023-2027 dags att fatta kommunala beslut
 
Hej Ewa trodde du fått detta men här kommer det igen/Mvh Anneva
 

Från: Dag Rogne <Dag.Rogne@saffle.se> 
Skickat: den 1 juni 2021 07:20
Till: Anneva Karlsson <Anneva.Karlsson@saffle.se>; Mattias Anglemark <Mattias.Anglemark@saffle.se>
Ämne: FW: Växtlust Värmland: Inför programperioden 2023-2027 dags att fatta kommunala beslut
 
Hej! Leaderprojektet behöver lite handlingar, se nedan. Kanske har de redsn fått från oss? Vill 
minnas att jag tagit beslut på delegation...
 
Mvh Dag 
 
 
 
Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.
 
 

http://www.vaxtlust.se/
mailto:Dag.Rogne@saffle.se
mailto:Anneva.Karlsson@saffle.se
mailto:Mattias.Anglemark@saffle.se


 
-------- Originalmeddelande --------
Från: Ewa Ryhr Andersson <ewa.ryhr.andersson@vaxtlust.se> 
Datum: 2021-05-31 17:47 (GMT+01:00) 
Till: 'Anna Wikstrand' <anna.wikstrand@arvika.se>, maryna.bialesta-vilhelm@arvika.se, 'Böret 
Segolsson-Knutsson' <boret.sk@telia.com>, 'Lars Sätterberg' <lars.satterberg@hagfors.se>, 'Boo 
Westlund' <boo.westlund@hagfors.se>, 'Åsa Gertling' <asa.gertling@sunne.se>, 'Agneta 
Carlsson' <agneta.carlsson@sunne.se>, Dag Rogne <Dag.Rogne@saffle.se>, 'Birgitta 
Edvardsson Kyrk' <birgitta.ekyrk@telia.com>, 'Anna-Lena Carlsson' <Anna-
Lena.Carlsson@torsby.se>, "'Malin Lindh fd. Pfeiffer'" <malpfe@hotmail.com>, jan-
olof.appel@munkfors.se 
Kopia: 'Louise Nilsson' <louise.nilsson@ludvig.se> 
Ämne: Växtlust Värmland: Inför programperioden 2023-2027 dags att fatta kommunala beslut 
 
Till nuvarande leaderområdes valda sex LAG-ledamöter
Till nya partnerskapets utsedda kontaktpersoner i de sju kommunerna som planerar bilda det kommande 
leaderområdet
 
Hej!
 
Efter dagens styrelsemöte i Föreningen Värmland har jag fått i uppdrag att skicka följande information till 
er:
 

 Växtlusts styrelse beslutade att förorda ny förening inför nästa programperiod och gav nya 
partnerskapet i uppdrag att bilda ny ideell förening när så är lämpligt (efter prioritering av insänd 
strategi och under år 2022).
 

 Under morgondagens möte kommer nytt namn att diskuteras mer ingående av det nya 
partnerskapet. Nuvarande styrelse enades efter kort diskussion vid dagens möte om att skicka 
med till det nya partnerskapet att de mest ser fördelar med om området få en variant av 
nuvarande namn. Viss igenkänning kan vara värdefullt för snabbare uppstart.
 

 Styrelsen lyfte också att det nu är hög tid att skriftligen informera er kommunföreträdare om att 
alla sju kommuner behöver fatta beslut om att medfinansiera nästa programperiod 2023-2027 
inom de närmaste månaderna. Innan strategin skickas in till Jordbruksverket i höst (senast 15 
oktober 2021) ska samtliga ingående kommuner har fattat beslut om att faktiskt delta i de 
kommande fem programåren genom att medfinansiera med i storleksordningen samma 
årsbelopp som under den innevarande förlängda programperioden 2014-2022. Närmare 
beräkningar kommer först under budgetdelen av strategiskrivandet. De kommunala besluten 
måste vara Föreningen Växtlust Värmland tillhanda senast vid det strategibeslutande 
styrelsemötet 6 oktober 2021. Eftersom Munkfors kommun är den minsta kommunen i nästa 
programperiod bör medfinansieringsbeloppet hamna i häraden av de nu minsta kommunerna, 
Eda och Hagfors, i denna programperiod som satsat 300 000 kr/kommun och år i nio år nu 
(rekommendation från mig som VL). 

 Om det skulle vara någon av kommunerna som ingår i det nya partnerskapet för 
strategiskrivandet (avsiktsförklaringar nu emottagna från er alla sju, tack för det) som ändå 
börjar tvivla på sin finansiella medverkan i nästa programperiod behöver ett sådant nekande 

mailto:ewa.ryhr.andersson@vaxtlust.se
mailto:anna.wikstrand@arvika.se
mailto:maryna.bialesta-vilhelm@arvika.se
mailto:boret.sk@telia.com
mailto:lars.satterberg@hagfors.se
mailto:boo.westlund@hagfors.se
mailto:asa.gertling@sunne.se
mailto:agneta.carlsson@sunne.se
mailto:Dag.Rogne@saffle.se
mailto:birgitta.ekyrk@telia.com
mailto:Anna-Lena.Carlsson@torsby.se
mailto:Anna-Lena.Carlsson@torsby.se
mailto:malpfe@hotmail.com
mailto:jan-olof.appel@munkfors.se
mailto:jan-olof.appel@munkfors.se
mailto:louise.nilsson@ludvig.se


beslut fattas mycket snabbt. Det får stora konsekvenser om en kommun hoppar av i ett sent 
skede, för då måste flera steg i strategiprocessen tyvärr göras om. Vi kommer redan innan 
midsommar att fatta beslut om områdesbeskrivningen av ingående kommuner inom strategin 
och därefter byggs de olika strategidelarna på. Nuvarande leaderförening kommer också redan i 
denna veckan (via mig som VL) att ansöka om det förberedande stödet och redan där anges vilka 
kommuner som skrivit avsiktsförklaringar om att delta i strategiutformningen och därmed 
förväntas fatta ett positivt medfinansieringsbeslut för år 2023-2027 i nästa steg.

 
Jag vet att några av kommunerna redan har fattat sina medfinansieringsbeslut gällande detta ärende, 
men jag behöver få protokollsutdragen till leaderkontoret så jag har dem tillhanda också 😊. Tack på 
förhand!
 
Kopia till strategiskrivarsamordnaren Louise Nilsson, Ludvig & Co. Vi ses imorgon i det nya partnerskapet!
 
Hälsningar Ewa Ryhr A
 
Ewa Ryhr Andersson
Verksamhetschef (VL)
Föreningen Växtlust Värmland
Adress: Idéum Svetsarevägen 3, 686 33 Sunne
Tel. 073-097 55 11
E-post: ewa.ryhr.andersson@vaxtlust.se
Webb: www.vaxtlust.se
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§ 91 Dnr KS/2021:103 

Svar på motion om statens servicecenter till Säffle 
Ärendebeskrivning 
Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) har den 14 april 2021, lämnat en motion om 
servicecenter till Säffle. Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att verka för att 
Säffle ska komma med bland de kommuner som får ett servicekontor genom 
Statens servicecenter. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-05-27. 
Motion om statens servicecenter till Säffle, Sjukvårdspartiet. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar följande 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att Säffle ska komma med 

bland de kommuner som får ett servicekontor genom Statens servicecenter. 
 
 
_________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

Motion från SIV om statens servicecenter till Säffle 
Sammanfattning 
Sjukvårdspartiets i Värmland fullmäktigegrupp i Säffle har den 14 april 
2021, genom Ingegerd Welin Fogelberg m.fl., lämnat en motion till kom-
munfullmäktige benämnd Statens servicecenter till Säffle. Kommunstyrelsen 
föreslås få i uppdrag att verka för att Säffle ska komma med bland de kom-
muner som får ett servicekontor genom Statens servicecenter. 

Bakgrund 
Sjukvårdspartiets i Värmland fullmäktigegrupp i Säffle har den 14 april 
2021, genom Ingegerd Welin Fogelberg m.fl., lämnat en motion till kom-
munfullmäktige benämnd Statens servicecenter till Säffle. I motionen yrkar 
Sjukvårdspartiets att möjligheterna att inrätta ett Statens servicecenter i 
Säffle ska undersökas. 
Motionärerna konstaterar att ”en samlad plats med möjlighet att få informa-
tion från både kommunala tjänster och statliga myndigheter vore ett lyft för 
våra medborgare i Säffle”. Ett exempel från Torsby kommun lyfts fram. Där 
är servicekontoret från Statens servicecenter placerat i det kommunala 
biblioteket. I Torsby når invånarna myndighetsservice från Arbetsförmed-
lingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret efter samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet. 

Beslutsunderlag 
Motion: Statens servicecenter till Säffle, Sjukvårdspartiet, 2021-04-14 

Förvaltningens ståndpunkt 
Statens servicecenter är en relativt ny myndighet som bildades under Finans-
departementet år 2012. Uppgiften är att sköta administration åt 160 statliga 
myndigheter med fokus på administrativa tjänster och konsultstöd inom eko-
nomi, lön och HR. Enligt hemsidan erbjuder de ”unik kompetens och väg-
ledning till privatpersoner och företag i myndigheternas e-tjänster”.  Idag 
erbjuder myndigheten lokal statlig service på 116 servicekontor över hela 
landet. Samtliga servicekontor erbjuder myndighetsservice från Försäkrings-
kassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Från och maj i år erbjuder 
99 servicekontor service till allmänheten även från arbetsförmedlingen. 
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Det finns för närvarande 5 servicekontor i Värmland – i Arvika, Hagfors, 
Karlstad, Kristinehamn och Torsby. 
Torsdagen den 27 maj 2021 fattade Regeringen beslut om att ge Statens ser-
vicecenter i uppdrag att öppna minst 28 nya servicekontor. Öppnandet ska 
ske i omgångar med minst 13 kontor under 2022 och övriga under 2023. 
Bland de 28 nya kontoren är Värmland representerat med Filipstad. 
Kommunledningskontoret konstaterar att den lokala statliga närvaron har 
minskat över ett antal år. Senast i raden av exempel är den pågående omstöp-
ningen av Arbetsförmedlingen som påverkat Säffle i hög grad, även om det 
formellt sett finns ett kontor kvar i kommunen som endast tar emot bokade 
besök. Att regeringen har sett problematiken och nu ökar den statliga 
närvaron är positivt för såväl kommunens invånare som för kommunen som 
sådan. 
I april månad var 11,0 procent av den registerbaserade arbetskraften boende i 
Säffle kommun antingen arbetslös (3,8 procent) eller i arbetsmarknads-
program (7,2 procent). Det placerar kommunen på plats 266 av 290 kommu-
ner med en samlad arbetslöshet på 11,0 procent. Här finns en stor grupp 
lågutbildade och även utrikes födda. Varje statlig åtgärd som kan underlätta 
för dem och för övriga kommuninvånare är högst önskvärd. Efter 
Arbetsförmedlingens omorganisation har samverkan med dem inte blivit 
enklare för den kommunala arbetsmarknadsenheten. 
En formell påverkan från Säffle kommun gentemot staten, för att även ta 
med Säffle i fortsatta etableringar av servicekontor från Statens service-
centers sida, kan endast vara positiv.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
En förbättrad statlig närvaro i kommunen, i form av ett servicekontor från 
Statens servicecenter, för på sikt sannolikt med sig minskade kostnader för 
försörjningsstöd och ökade skatteintäkter.  

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision ”Säffle vågar leda hållbar utveckling” bryts ned i sju 
övergripande mål. Etableringen av ett statligt servicekontor skulle stödja mål 
1 ”Säffle kommun är en plats för alla”, mål 3 ”I Säffle kommun kan alla för-
sörja sig” och mål 4 ”Säffle kommun möjliggör det goda livet. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Ur ett barnrättsperspektiv så medför servicekontoret en tryggare tillvaro då 
föräldrar kan få bättre hjälp från Försäkringskassa och Arbetsförmedling. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att Säffle ska komma 

med bland de kommuner som får ett servicekontor genom Statens 
servicecenter. 
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§ 95 Dnr KS/2020:198 

Svar på motion om att ärenden om förändrad driftsform med 
mera inom vård, omsorg och skola ska lyftas till fullmäktige 
för beslut 
Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna har 17 september 2020 genom Lillie Karlsson med flera skrivit 
en motion om att ärenden om förändrad driftsform med mera inom vård, omsorg 
och skola ska lyftas till fullmäktige för beslut. Barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden föreslår att motionens förslag om särregler för dessa verksamheter 
avslås och att kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera och uppdatera nuvarande 
Policy för konkurrensutsättning från år 2005. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande, 2021-04-15. 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 62, 2021-05-18. 
Socialnämndens protokoll § 94 2021-05-18. 
Motion från Lillie Karlsson. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C) och Ola Johansson (M) tillstyrker kommunledningskontorets, barn- 
och utbildnings- och socialförvaltningens tjänsteyttrande. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt och Ola Johanssons förslag och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt detsamma. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avslå motionärernas förslag om särskilda regler för socialnämndens 
respektive barn- och utbildningsnämndens verksamheter när det gäller 
konkurrensutsättning. 

2. Kommunfullmäktige konstaterar att frågan om förändring av driftform 
enligt kommunallagen Kap 5:1 punkt 3 och Kap 10:1 är en principiell fråga 
oavsett vilken nämnd verksamheten sorterar under.  

3. Avslår motionärernas förslag, om att beslutad och genomförd 
konkurrensutsättning och/eller upphandling av entreprenör för kommunal 
verksamhet, ska konkurrensprövas inför varje ny upphandling av det 
aktuella verksamhetsområdet. 
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4. Förslag till förändring av driftform för en verksamhet ska underställas 
fullmäktige. 

5. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad Policy 
för konkurrensutsättning. 

_______________ 
 
Protokollsanteckning 
Ann Mlakar (S) deltar ej i beslutet 
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§ 62 Dnr BU/2021:254 

Motion om att ärenden om förändrad driftsform med mera 
inom vård, omsorg och skola ska lyftas till fullmäktige för 
beslut 
Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna i Säffle har, genom Lillie Karlsson m.fl., skrivit en motion till 
kommunfullmäktige 2020-09-17 om att ärenden om förändrad driftsform med mera 
inom vård, omsorg och skola ska lyftas till fullmäktige för beslut. Förvaltningen 
föreslår att motionens förslag om särregler för dessa verksamheter avslås och att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera och uppdatera nuvarande Policy för 
konkurrensutsättning från år 2005. 
Beslutsunderlag 
Motion från Socialdemokraterna, 2020-09-17. 
Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun, 2005-09-26. 
Gemensamt tjänsteyttrande från kommunstyrelsens kansli, barn- och 
utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen, 2021-04-15. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-05, § 35. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.  
Inga-Lill Eriksson (S): Yrkar bifall till motionen. 
 Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Barn- och utbildningsnämnden avslår motionärernas förslag om särskilda  
    regler för barn- och utbildningsnämndens verksamhet när det gäller  
    konkurrensutsättning. 
2. Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att frågan om förändring av  
    driftform enigt kommunallagen Kap 5:1 punkt 3 och Kap 10:1 är en  
    principiell fråga oavsett vilken nämnd verksamheten sorterar under. 
3. Barn- och utbildningsnämnden avslår motionärernas förslag, om att  
    beslutad och genomförd konkurrensutsättning och/eller upphandling av  
    entreprenör för kommunal verksamhet, ska konkurrensprövas inför varje  
    ny upphandling av det aktuella verksamhetsområdet. 
4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förslag till förändring av  
    driftform för en verksamhet ska underställas fullmäktige. 
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5. Barn- och utbildningsnämnden ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram  
    ett förslag till reviderad Policy för konkurrensutsättning. 
_______________ 
2021-05-24 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Reservation 
Inga-Lill Eriksson (S) inkommer med reservation: 
"Reservation mot nämndens beslut att inte bifalla motionen" 
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 Kommunfullmäktige 

 

Motion om att ärenden om förändrad driftsform med 
mera inom vård, omsorg och skola ska lyftas till full-
mäktige för beslut 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna i Säffle har, genom Lillie Karlsson m.fl., skrivit en 
motion till kommunfullmäktige 2020-09-17 om att ärenden om förändrad 
driftsform med mera inom vård, omsorg och skola ska lyftas till fullmäktige 
för beslut. Förvaltningen föreslår att motionens förslag om särregler för 
dessa verksamheter avslås och att kommunstyrelsen får i uppdrag att revi-
dera och uppdatera nuvarande Policy för konkurrensutsättning från år 2005. 

Bakgrund 
Socialdemokraterna i Säffle har, genom Lillie Karlsson m.fl., skrivit en 
motion till kommunfullmäktige 2020-09-17 om att ärenden om förändrad 
driftsform med mera inom vård, omsorg och skola ska lyftas till fullmäktige 
för beslut. Motionärerna konstaterar att kommunfullmäktige antog en Policy 
för konkurrensprövning av verksamheter 2005-09-29. I skrivelsen citeras 
beslutet ”Varje nämnd ska årligen i samband med beslut om verksamhets-
plan och budget låta kommunfullmäktige pröva en konkurrensplan för kon-
kurrensprövning inom sitt verksamhetsområde. Planen ska redovisa vilka 
verksamheter som i nuläge är utsatt för konkurrensprövning samt förslag till 
vilka verksamheter som ska konkurrensprövas för den närmaste planerings-
perioden. I samband med årsredovisning ska varje nämnd redovisa utfallet 
av planen.” 
Enligt motionärerna har någon sådan plan aldrig redovisats av någon nämnd, 
trots att verksamhet har lagts ut på entreprenad. 
Motionärerna konstaterar vidare att det i kommunallagen sägs att beslut i 
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen 
ankommer på kommunfullmäktige att besluta om. Motionärerna anser att 
konkurrensutsättning inom vård, omsorg och skola är en principiell fråga och 
bör beslutas av kommunfullmäktige. 
Motionärerna yrkar att ärenden om förändrat driftsform av befintlig kommu-
nal verksamhet lyfts till kommunfullmäktige för beslut. Motionärerna yrkar 
även att frågan om driftform ska lyftas till kommunfullmäktige när verksam-
heter som för närvarande bedrivs av privat utförare står inför en ny upphand-
lingsperiod. 
09-16 
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Motion om att ärenden om förändrad driftsform med mera inom vård, om-
sorg och skola ska lyftas till fullmäktige för beslut, Lillie Karlsson m.fl. 
2020-09-16 
Policy för konkurrensutsättning, KF 2005-09-29 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunfullmäktige beslutade 2005-09-29 (KF § 196 Dnr Ks 2004-110) om 
Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Enligt 
dokumentet var syftet med konkurrensprövningen att stimulera till verksam-
hetsutveckling, stimulera företagsutveckling, hög effektivitet och god kvali-
tet på kommunens tjänster, öka kommuninvånarnas valmöjligheter och ge 
ökad valfrihet för kommunanställda (vid anställning). Policyn innehåller 
riktlinjer för nulägesanalys och marknad, årlig konkurrensplan, förbud mot 
interna anbud, personalekonomiska konsekvenser och insyn i den upphand-
lade verksamheten. Policyn beskriver även ansvar och uppgifter för kom-
munfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Bestämmelserna kring verk-
samhetsövergång och effekterna för personal lyfts särskilt (LAS 1982:80).  
Enligt policyn ska nämndernas årliga konkurrensplaner fastställas och följas 
upp av kommunfullmäktige. 
Det kan konstateras att policyn för konkurrensprövning är ambitiös och om-
fattande. Kommunorganisationen har inte till fullo klarat av att uppfylla am-
bitionerna i den. Däremot så bedrivs viss verksamhet, sedan många år, på 
entreprenad utifrån vad olika lagrum tillåter. Renhållningsverksamheten har 
av tradition sedan mycket länge bedrivits på entreprenad. Delar av underhåll 
och service av gator m.m. likaså. Lindbackens särskilda boende bedrivs på 
entreprenad i kommunala lokaler. Lagen om valfrihetssystem LOV 
(2008:962) har inneburit att företag och organisationer i Säffle har möjlighet 
att bedriva hemtjänst. Inom skolans område är det både enklare och på ett 
sätt svårare för privata utförare att medverka. Samtliga skolformer kan be-
drivas av privata utförare i sin helhet, vilket avgörs efter ansökan hos Statens 
skolinspektion. Kommunerna har avgörandet för att godkänna privata för-
skolor. När det gäller möjligheten att lägga ut verksamhet på entreprenad 
gäller separata regler för varje skolform. Här är lagstiftningen specifik och 
omfattande (2 kap Skollagen om Huvudmän §§ 5-7, 23 kap Skollagen om 
entreprenad och samverkan). I Säffle är matproduktionen i Värmlands 
Nysäter i kommunala lokaler utlagd på entreprenad. 

Förvaltningen delar synsättet i Policy för konkurrensprövning och motion-
ärernas inställning att förändrad form för drift av en kommunal verksamhet 
är en fråga för kommunfullmäktige. I den nya kommunallagen (2017:725) 
sägs i kapitel 5 Fullmäktige 1 § ”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen…, främst… 1. Mål och riktlin-
jer för verksamheten… 3. Nämndernas organisation och verksamhetsformer…” 
Kapitel 10 Överlämnande av kommunala angelägenheter ägnas helt åt frå-
gan.  I första paragrafen stipuleras ” Fullmäktige i kommuner eller regioner får, 
om det inte i lag eller annan författning anges att angelägenheten ska bedrivas av 
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en kommunal nämnd, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägen-
het till en juridisk person eller en enskild individ. Om skötseln av angelägenheten 
innefattar myndighetsutövning, får den lämnas över endast om det finns stöd för det 
i lag. Lag (2019:835)”. 

Det framgår därmed av lagen att fullmäktige bestämmer hur en nämnd ska 
vara organiserad och formen för verksamheten (KL 5:1) samt att det är tillå-
tet att lämna över skötseln till juridisk person eller enskild individ (KL 10:1) 
om inte annan lagstiften som t.ex. Skollagen har mer preciserade regler om 
vad som gäller. 
Motionärerna föreslår även att fullmäktige vid varje nytt upphandlingstill-
fälle ska ta ställning till om en verksamhet som bedrivs på entreprenad fort-
satt ska göra det eller inte – om verksamhetsformen ska förändras eller inte. 
Här ser förvaltningen att förslaget skulle innebära en onödigt tungrodd be-
slutsgång. Så länge som den politiska majoriteten anser att den valda verk-
samhetsformen är korrekt, bör det lämpligen gå att fortsätta på den inslagna 
vägen. Om den politiska majoriteten däremot vill förändra verksamhetsfor-
men blir ärendet en sak för kommunfullmäktige att ta ställning till. 
Motionärerna önskar särskilda regler för socialnämndens och skolans verk-
samheter. Nuvarande Policy för konkurrensutsättning gäller samtlig kommu-
nal verksamhet. Förvaltningen ser det som en styrka att ha gemensamma 
regler och förhållningssätt i dessa frågor i hela organisationen. 
Kommunens policy för konkurrensutsättning antogs för 16 år sedan i år. Se-
dan dess har den kommunala organisationens styrprinciper förändrats vid ett 
par tillfällen. Några gemensamma nämnder med andra kommuner har bil-
dats. Skatteväxling har skett med Region Värmland när det gäller kollektiv-
trafik. Även om grundtanken i policyn fortsatt är relevant och giltig så behö-
ver det beskrivna arbetssättet uppdateras. Förvaltningen föreslår därför att 
det ges ett uppdrag till revidering av policyn.  

Konsekvenser 

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision ”Vi kan, vi vill, vi vågar” är nedbruten i sju mål – 
fyra extern och tre interna. Mål 5 är internt och lyder: Säffle kommun har 
god kvalitet med fokus på hållbar utveckling. Under detta mål diskuteras 
effektivitet som skapar värde. Policyn för konkurrensutsättning skrevs tio-
talet år före visionen. Tankarna hänger dock ihop och möjligheten att prova 
driftform för en specifik del av verksamheten är ett av verktygen för att 
”genom effektiva arbetsmetoder skapa värde för invånare, brukare och 
andra intressenter” som det står i den förklarande texten till målet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

1. Kommunfullmäktige avslår motionärernas förslag om särskilda regler 
för socialnämndens respektive barn- och utbildningsnämndens verk-
samheter när det gäller konkurrensutsättning. 

2. Kommunfullmäktige konstaterar att frågan om förändring av drift-
form enligt kommunallagen Kap 5:1 punkt 3 och Kap 10:1 är en 
principiell fråga oavsett vilket nämnd verksamheten sorterar under.  
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3. Kommunfullmäktige avslår motionärernas förslag, om att beslutad 
och genomförd konkurrensutsättning och/eller upphandling av entre-
prenör för kommunal verksamhet, ska konkurrensprövas inför varje 
ny upphandling av det aktuella verksamhetsområdet. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att förslag till förändring av driftform 
för en verksamhet ska underställas fullmäktige. 

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett 
förslag till reviderad Policy för konkurrensutsättning. 
 

 
 
 
Ingemar Rosén 
Kommundirektör 
 

Erica Andrén 
Förvaltningschef 
Barn- och utbildnings-
förvaltningen 

Ivan Stipic 
Förvaltningschef 
Socialförvaltningen 

Lars Johansson 
Verksamhetscontroller  
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Samtliga nämnder 
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§ 94 Dnr SN/2020:150 

Remittering av motion om att ärenden om förändrad 
driftsform med mera inom vård, omsorg och skola ska lyftas 
till fullmäktige för beslut 
Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna i Säffle har, genom Lillie Karlsson m.fl., skrivit en motion till 
kommunfullmäktige 2020-09-17 om att ärenden om förändrad driftsform med mera 
inom vård, omsorg och skola ska lyftas till fullmäktige för beslut. Förvaltningen 
föreslår att motionens förslag om särregler för dessa verksamheter avslås och att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera och uppdatera nuvarande Policy för 
konkurrensutsättning från år 2005. 
Beslutsunderlag 
Motion, förändrad driftsform med mera inom vård, omsorg och skola skall lyftas 
till fullmäktige för beslut. 
Tjänsteyttrande, 2021-04-15.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lillie Karlsson (S): Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige bifalla 
motionen. 
Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar: 
 

1. Punkt 3 får följande lydelse: Kommunfullmäktige avslår motionärernas förslag, om 
att beslutad och genomförd konkurrensutsättning och/eller upphandling av 
entreprenör för kommunal verksamhet, skall konkurrensprövas av 
kommunfullmäktige inför varje ny upphandling av det aktuella 
verksamhetsområdet. 

 
2. Avslå punkt 2 och 4. 

 
3. Bifalla förvaltningens förslag i punkt 1, 3 och 5 med den redaktionella ändringen i 

punkt 3, enligt ovan. 
 
Maud Schlegel (M) tillstyrker Jonas Larssons (M) förslag. 
 
Jerry Olsson (C): Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige: 
 

1. Avslå motionen. 
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2. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad policy för 
konkurrensutsättning. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller 
Jerry Olssons (C) förslag. 
Omröstning 
Omröstning begärs.  
Ordföranden meddelar att Jerry Olssons (C) förslag är huvudförslag. 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:  
Ja-röster för Jerry Olssons (C) förslag. 
Nej-röster för Lillie Karlssons (S) förslag. 
Omröstningen utfaller med 69Ja-röster och 2 Nej-röster. Omröstningen redovisas 
på sidan 2. 
Socialnämnden bifaller därmed Jerry Olssons (C) förslag.  
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige: 
 

3. Avslå motionen. 
 

4. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad policy 
för konkurrensutsättning. 

 
Reservation 
Lillie Karlsson (S) och Agneta Dagobert (S) reserverar sig mot beslutet. 
_________________________ 
Utdrag 2021-05-21 
Kommunfullmäktige 
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§ 92 Dnr KS/2021:51 

Rutiner vid 1% regeln 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade den 8 mars 2021 ärendet till 
kulturnämnden  för ett förtydligande av de ekonomiska delarna samt vilka 
investeringar som avses. Förvaltningen föreslår att 1 % av investeringar gällande 
ny- om- och tillbyggnad inom den skattefinansierade verksamheten, exklusive K3-
investeringar, avsätts årligen till en konstinvesteringspott samt att kulturnämnden 
kompenseras för avskrivningskostnader.  
Beslutsunderlag 
Kulturnämndens protokoll § 31, 2021-05-18. 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 31, 2021-03-08. 
Protokollsutdrag och tjänstyttrande från kulturnämnden § 12, 2021-02-16. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C) och Ola Johansson (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt 
kulturnämndens förslag punkt 1 medan punkterna 2-4 hanteras i ordinarie 
budgetprocess. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt och Ola Johanssons ändringsförslag och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt detsamma. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige beslutar att 1 % av investeringar gällande ny- om- och 
tillbyggnad inom den skattefinansierade verksamheten, exklusive K3-investeringar, 
avsätts årligen till en konstinvesteringspott för offentlig gestaltning. 
 
 
_____________________________ 
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§ 31 Dnr 2021-000051  

Rutiner vid 1% regeln 
Ärendebeskrivning 
För att möjliggöra ett strategiskt och långsiktigt arbete med offentlig 
gestaltning har Kulturnämnden tagit fram Rutiner för tillämpning av 1% 
regeln. Rutinen klargör hur 1% regeln räknas fram vid investeringar och 
förvaltas i en Konstinvesteringspott. Ett konstråd inrättas som tar fram ett 
konstinventeringsplan (3-årig) som Kulturnämnden antar och utifrån den 
planen föreslår konstrådet vilka offentliga (konstnärliga) gestaltningar som 
ska genomföras i Säffle kommun. Konstinvesteringspotten ska även täcka 
drift och underhåll av den offentliga gestaltningen. Kulturnämnden 
kompenseras i budget för avskrivningskostnader, beroende av storleken på 
investeringssumman.       
Beslutsunderlag 
Kulturnämndens protokoll med tjänsteyttrande, 2021-02-16.      
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till 
kulturnämnden för ett förtydligande av de ekonomiska delarna samt vilka 
investeringar som avses.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt detsamma.      
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till kulturnämnden för ett 
förtydligande av de ekonomiska delarna samt vilka investeringar som avses.  
 
 
________________     
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§ 31 Dnr KUN/2021:4 

Svar på återremiss om 1 % 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 8 mars 2021 deltog kulturnämndens 
arbetsutskott och kulturchefen i en dialog kring hur rutinen vid 1%-regeln ska 
tillämpas. Mötet beslöt att återremittera ärendet till kulturnämnden för ett 
förtydligande av de ekonomiska delarna samt vilka investeringar som avses. 
Förvaltningen föreslår att 1 % av investeringar gällande ny- om- och tillbyggnad 
inom den skattefinansierade verksamheten, exklusive K3-investeringar, avsätts 
årligen till en konstinvesteringspott samt att kulturnämnden kompenseras för 
avskrivningskostnader.  
Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Veronika Bäckström (C): Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens 
förslag. 
Beslut 
Kulturnämndens förslag till kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige beslutar följande : 

 1 % av investeringar gällande ny- om- och tillbyggnad inom den 
skattefinansierade verksamheten, exklusive K3-investeringar, avsätts årligen 
till en konstinvesteringspott för offentlig gestaltning. 

 Konstinvesteringspotten fördelas; 
o 95 % investeringspott 
o 5 % underhåll och drift 

 Kulturnämnden kompenseras för avskrivningskostnader från och med året 
efter investering baserat på konstverkets avskrivningstid.  

 Avstämning sker i samband med över- och underskottshantering av 
kommunens övriga investeringar. 

 
__________________ 
2021-05-24 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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/Eget_Enhet/ 
Katarina Kristoffersson, /RedigerareTelefon/ 
katarina.kristoffersson@saffle.se 

  

 
 Kulturförvaltningen 

 

Rutiner vid 1% regeln 
Sammanfattning 
Vid Ksau möte 8 mars deltog Kun au och kulturchefen i en dialog kring hur 
rutinen vid 1%-regeln ska tillämpas. Mötet beslöt att återremittera ärendet 
till kulturnämnden för ett förtydligande av de ekonomiska delarna samt vilka 
investeringar som avses. Förvaltningen föreslår att 1 % av investeringar 
gällande ny- om- och tillbyggnad inom den skattefinansierade verksamheten, 
exklusive K3-investeringar, avsätts årligen till en konstinvesteringspott samt 
att KUN kompenseras för avskrivningskostnader.  
 

Bakgrund 
I den gällande Konstpolicyn fastställs att 1 % av investeringskostnaderna för 
ny- till- och ombyggnation ska avsättas till konstnärlig gestaltning. Vid 
kulturnämndens möte i februari antogs det förslag till rutiner kring 1 % 
regeln som förvaltningen presenterade. Ärendet skickade vidare till 
Kommunstyrelsen. Vid Ksau möte 8 mars deltog Kun au och kulturchefen i 
en dialog kring hur rutinen ska tillämpas. Mötet beslöt att återremittera 
ärendet till kulturnämnden för ett förtydligande av de ekonomiska delarna 
samt vilka investeringar som avses. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kulturförvaltningen i samråd med 
ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande. 

Förvaltningens ståndpunkt 
För att klargöra hur rutinen ska tillämpas behöver ett förtydligande ske 
gällande hur 1 % av investeringskostnaden ska räknas fram. Vidare behöver 
det klargöras hur avskrivningskostnader för varje konstinvesteringsprojekt 
räknas fram och hur KUN kompenseras för dessa kostnader. Till varje nytt 
konstinvesteringsprojekt ska en underhållsplan skrivas vilket förutsätter att 
det räknas fram en budget för underhåll av offentlig konst med utgångspunkt 
i uträkningen av 1% av investeringsbudgeten. Drift- och underhållsbudgeten 
för offentlig konst tillförs KUN budget vilket möjliggör att vi redan nu kan 
göra underhållsplaner för redan befintlig offentlig konst där sådana saknas.  
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Förvaltningen föreslår att 1 % av investeringar gällande ny- om- och 
tillbyggnad inom den skattefinansierade verksamheten, exklusive K3-
investeringar, avsätts årligen till en konstinvesteringspott. Summan tillförs 
KUN som samtidigt kompenseras i budget för avskrivningskostnader. Av 
konstinvesteringspotten avsätts årligen 5% till drift och underhåll av 
offentlig konst och används enligt den underhållsplan som följer varje 
konstverk. Budgeten för drift och underhåll kan redan nu användas till 
underhåll av befintliga konstverk där behov finns. 
Konstinvesteringspotten är avsedd att löpa över flera år, avstämning sker i 
samband med den årliga över- och underskotthanteringen för kommunens 
övriga investeringar.  
 

 Konsekvenser 
 

Ekonomiska konsekvenser 
KUN budget tillförs 1 % av investeringar som ska avsättas till offentlig 
gestaltning. Uträkningar för avskrivningskostnader görs vid varje 
konstinvestering och tillförs påföljande år till KUN budget. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna: 

 Att 1 % av investeringar gällande ny- om- och tillbyggnad inom den 
skattefinansierade verksamheten, exklusive K3-investeringar, avsätts 
årligen till en konstinvesteringspott för offentlig gestaltning. 

 Att konstinvesteringspotten fördelas; 
o 95 % investeringspott 
o 5 % underhåll och drift 

 Att KUN kompenseras för avskrivningskostnader från och med året 
efter investering baserat på konstverkets avskrivningstid.  

 Att avstämning sker i samband med över- och underskottshantering 
av kommunens övriga investeringar. 

 
 
 

Katarina Kristoffersson 
Kulturchef 

Maria Söderquist 
Koncerncontroller 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 93 Dnr KS/2021:145 

Remissvar Regional kulturplan 
Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har avgivit ett remissvar på Region Värmlands kulturplan 2022-
2025. Kulturplanen är övergripande och strategisk och ligger till grund för Region 
Värmlands ansökan till Statens Kulturråd för ekonomiskt stöd enligt den s k 
kultursamverkansmodellen. Den regionala kulturplanen kommer att kompletteras 
av handlingsplaner där aktiviteter och verksamheter kommer att presenteras för att 
nå måluppfyllelse.  
Beslutsunderlag 
Kulturnämndens protokoll och tjänsteyttrande, § 33 2021-05-18. 
Värmlands kulturplan 2022-2025 Remissversion samt kulturförvaltningens 
tjänsteyttrande. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kulturnämndens förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta kulturnämndens remissvar 
angående Värmlands kulturplan 2022-2025 och vidarebefordra den till Region 
Värmland. 
 
 
________________ 
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§ 33 Dnr KUN/2021:21 

Remissvar Kulturplan 
Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har avgivit ett remissvar på Region Värmlands kulturplan 2022-
2025. Kulturplanen är övergripande och strategisk och ligger till grund för Region 
Värmlands ansökan till Statens Kulturråd för ekonomiskt stöd enligt den s k 
kultursamverkansmodellen. Den regionala kulturplanen kommer att kompletteras 
av handlingsplaner där aktiviteter och verksamheter kommer att presenteras för att 
nå måluppfyllelse.  
Beslutsunderlag 
Värmlands kulturplan 2022-2025 Remissversion samt kulturförvaltningens 
tjänsteyttrande. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Veronika Bäckström (C): Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens 
förslag. 
Beslut 
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta kulturnämndens remissvar 
angående Värmlands kulturplan 2022-2025 och vidarebefordra den till Region 
Värmland. 
 
 
__________________ 
2021-05-24 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Protokollsanteckning 
«Reservation_text» 
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 Kulturnämnden 

  

 

Region Värmlands kulturplan 2022-2025 Remissvar 
Sammanfattning 
Kulturnämnden har avgivit ett remissvar på Region Värmlands kulturplan 
2022-2025. Kulturplanen är övergripande och strategisk och ligger till grund 
för Region Värmlands ansökan till Statens Kulturråd för ekonomiskt stöd 
enligt den s k kultursamverkansmodellen. Den regionala kulturplanen 
kommer att kompletteras av handlingsplaner där aktiviteter och 
verksamheter kommer att presenteras för att nå måluppfyllelse.  

Bakgrund 
Region Värmland skriver en Kulturplan för åren 2022-2025. Kulturplanen 
syftar till att tydliggöra Region Värmlands grundläggande syn på kultur- och 
konstnärspolitik och ange en viljeriktning för det fortsatta övergripande 
arbetet med kulturfrågor i regionen. Planen ska inspirera till samverkan och 
dialog. Kulturplanen ligger till grund för den ansökan som Region Värmland 
årligen gör till Statens Kulturråd för ekonomiskt stöd till regional 
kulturverksamhet inom samverkansmodellen. 
 
Kulturplanens mål och inriktning konkretiseras i de verksamhetsplaner, 
årsplaner, handlingsplaner och liknande som Region Värmland, enskilda 
kommuner, de regionala kulturverksamheterna och andra aktörer tar fram. 
 
Kulturplanen redogör för de regionala kulturpolitiska inriktningsmålen: 
• Ett obundet kulturliv som bidrar till demokrati, yttrandefrihet och regional 
utveckling. 
• God tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet i hela Värmland. 
• Allas möjlighet till eget skapande och deltagande i kulturlivet. 
 
Under perioden 2022–2025 lyfter Region Värmland särskilt fram fyra 
kulturpolitiska områden, där utvecklingsarbetet förutsätter en bred 
samverkan: 
• Barn och ungas rätt till kultur. Här betonas barnkonventionens tydliga 
inriktning för barn och ungas tillgång till att utöva och ta del av kultur, 
• Kulturområdets ideella engagemang. Civilsamhällets ideella krafter är 
viktiga för ett levande kulturliv, här betonas de arrangörsföreningarnas 
betydelse för kulturlivet i mindre orter.  
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• De professionella kulturskaparnas villkor. Viktigt att det finns arenor för 
professionell konst och kultur och att det ges möjlighet till försörjning för 
kulturutövare. 
• Kulturlivets internationalisering. Uppmuntra deltagande i internationella 
utbyten samt tydliggöra möjligheter till bidragsformer för internationella 
aktörer. 
 
Kulturplanen redovisar en rad utmaningar som kulturlivet, såväl nationellt, 
regionalt som lokalt, står inför och som till vissa delar skärpts under 
Coronapandemin. Bland utmaningarna listar Region Värmland bl a hur 
kulturlivet ska bidra till hållbar utveckling, hantera de ekonomiska 
utmaningarna, minska skillnaderna i kulturvanor och digital kompetens. 
Kulturplanen belyser också allas rätt till kultur oavsett var du bor i länet, din 
socioekonomiska eller kulturella bakgrund liksom övriga 
diskrimineringsgrunder. 
 
Vidare redogör kulturplanen för fyra samverkansområden som påverkar 
såväl kulturpolitiken som andra politikområden. De fyra områdena är:  
• Kultur, hälsa och folkhälsa. Hälsan i Värmland är generellt sett sämre än i 
riket. Därför är det viktigt att skapa former för hur kulturlivet på ett ännu 
mer framträdande sätt än idag kan bidra till fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och en förbättrad folkhälsa i alla åldersgrupper 
• Kultur och folkbildning. En utveckling av samarbetet med folkhögskolorna 
och studieförbunden i länet skapar förutsättningar för eget skapande och 
möjliggör utbildningar i t ex kulturellt entreprenörskap. 
• Kulturdriven regional tillväxt. Uppmuntra ett växande inom området KKN, 
Kulturella och Kreativa Näringar som bl a omfattar foto, film, musik, 
scenkonst och kulturturism. 
• Utveckling av spelkultur. Spelkultur engagerar många unga i 
föreningsform och skapar gemenskap och samhörighet. 
 
Sista delen av kulturplanen redovisar de olika verksamhetsområden där 
regionen inom ramen för samverkansmodellen fördelar vissa statsbidrag till 
kulturverksamhet i regionen. Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att 
de nationella kulturpolitiska målen uppnås. Denna del av kulturplanen är inte 
uppdaterad under Coronapandemin utan kommer att justeras efter 
inkommande remissvar.  
Här redogörs för de verksamheter som erhöll statsbidrag inom ramen för 
kultursamverkansmodellen, bl a Wermland Opera, Västanå Teater, 
Värmlands museum, Arkivcenter och Avdelningen för kulturutveckling i 
Region Värmland. Kulturinstitutionerna erhåller en stor del av statsbidraget 
och har ett regionalt uppdrag att finnas även utanför sin egen institution och 
därmed bidra till ett varierat och professionellt kulturutbud även på 
landsbygden.  
Avdelningen för kulturutveckling handhar frågor som rör bl a slöjd, film, 
dans och bibliotek.  
 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kulturförvaltningen. 
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Beslutsunderlag 
Värmlands kulturplan 2022-2025 Remissversion samt kulturförvaltningens 
tjänsteyttrande. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Den regionala kulturplanen är framtagen som underlag för den ansökan som 
Region Värmland gör för ansökan av till Statens Kulturråd för att erhålla 
statligt bidrag till den regionala kulturen.  
Kulturplanen redogör för de strategiska mål som regionen vill jobba för 
under de kommande fyra åren. Handlingsplaner som konkretiserar arbetet för 
att nå målen tas fram årligen. Det innebär att det inte finns några konkreta 
förslag på verksamheter eller aktiviteter att ta ställning till som kan påverka 
enskilda kommuner. 
Kulturplanens struktur är svår att greppa då många olika nivåer av mål finns 
angivna, utan inbördes prioritering eller klargörande delområde. Målen anger 
områden där Region Värmlands roll är att ”stärka”, ”samverka” och 
”samordna” med andra aktörer för att nå måluppfyllelse.  
Kulturplanen har en ambitiös ansats där målområden finns inom hela 
kulturområdet men där man hade velat se prioriteringar eller särskilda 
satsningar som utgår från Värmlands unika förutsättningar och möjligheter. 
Samverkan med kommunerna poängteras inom vissa områden, t ex kultur för 
och av unga och samverkan med folkbildningen. Kulturplanen hade vunnit 
på att redogöra för prioriterade områden som Region Värmland ser som 
viktiga för en utveckling av kulturområdet i hela Värmland. Troligen 
kommer dessa områden att specificeras och konkretiseras i efterföljande 
handlingsplaner och ger därför i nuläget inte möjlighet till synpunkter.  
Den senare delen Verksamhetsområden, den del som ligger till grund för 
föredelningen av statliga resurser, har inte har uppdaterats under rådande 
Coronapandemin vilket vi ifrågasätter. Här borde Region Värmland 
analyserat hur den regionala och lokala kulturen har påverkats under 
pandemin och tagit ställning till vilka insatser regionen i dagsläget vill 
prioritera för att kulturutövare, arrangörer, föreningsliv, offentliga aktörer m 
fl ska hitta vägar tillbaka.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta kulturnämndens 
remissvar angående Värmlands kulturplan 2022-2025 och vidarebefordra 
den till Region Värmland. 
 
 

Katarina Kristoffersson 
Kulturchef  
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Diarienummer: KBN/200058 

Region Värmland 
Organisationsnummer 232100–0156 
Postadress: Box 1022, 651 15 Karlstad 

kultur@regionvarmland.se 

Region Värmland är en regionkommun med många olika ansvarsområden. Region Värmlands verksamhets-
organisation ansvarar för att utföra uppdragen inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional 
tillväxt, kultur, bildning och folkhälsa. 
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Kulturplanens syfte och funktion 

Kulturplanen är ett regionalt program och ett styrdokument för Region Värmlands samlade arbete 
inom det kulturpolitiska området. Planen är också tänkt att vara en utgångspunkt för kommunernas 
och kulturlivets utvecklingsarbete inom kulturområdet. Dessutom ligger den till grund för Region 
Värmlands årliga ansökan till Statens kulturråd om statsbidrag till regional kulturverksamhet inom 
kultursamverkansmodellen. 

Kulturplanen har tagits fram i samverkan med 
kommunerna, och efter samråd med de regio-
nala kulturverksamheterna, kulturskapare, 
civilsamhället och andra företrädare för 
verksamheter och organisationer som på olika 
sätt berörs av kulturpolitiken. Dialogprocessen 
beskrivs i en bilaga till kulturplanen. 

Kulturplanen syftar till att tydliggöra Region 
Värmlands grundläggande syn på kultur- och 
konstnärspolitik och ange en viljeriktning för det 
fortsatta övergripande arbetet med kulturfrågor 
i regionen. Planen ligger till grund för – och ska 
inspirera till – samverkan och dialog. 

Med regional kulturplan avses utifrån Förordning 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag 
till regional kulturverksamhet 
• en beskrivning av de prioriteringar som 

regionen vill göra i fråga om regional 
kulturverksamhet som avses få statligt stöd 

• prioriteringarnas förhållande till de nationella 
kulturpolitiska målen samt 

• uppgifter om planerad statlig, kommunal 
och annan finansiering av verksamheterna. 

Region Värmlands ekonomiska prioriteringar på 
kulturområdet kommer till uttryck i fördelningen 
av egna verksamhetsbidrag till kulturella 
verksamheter, i besluten om projektmedel inom 
kulturområdet och i beslutet om fördelning av 
statsbidrag inom samverkansmodellen. 

Den planerade finansieringen av verksamheter-
na förändras av naturliga skäl från år till år. Därför 
beskrivs den inte i kulturplanen, utan i den årliga 
ansökan till Statens kulturråd där också det 
kommande årets aktiviteter, insatser och 
prioriteringar beskrivs. 

Många önskar en kulturplan med hög 
konkretiseringsgrad, men eftersom planen ska 
gälla i fyra år kan den inte vara alltför detaljerad. 
Kulturplanen har därför fokus på politiska 
prioriteringar och utgångspunkter som kan 
vara giltiga för hela fyraårsperioden. Därmed 
skapas också ett handlingsutrymme för att 
förändra arbetssätt och insatser utifrån en snabbt 
föränderlig värld. 

Kulturplanens mål och inriktning konkretiseras i 
de verksamhetsplaner, årsplaner, handlingsplaner 
och liknande som Region Värmland, enskilda 
kommuner, de regionala kulturverksamheterna 
och andra aktörer tar fram. 

Region Värmland har tagit fram särskilda planer 
för folkhälso- och folkhögskoleområdena. I dessa 
finns tydliga kopplingar till kulturområdet. För 
biblioteksområdet har Region Värmland tagit fram 
en särskild biblioteksplan som ska gälla 2021– 
2024. Planerna ska så långt det är möjligt 
samordnas. 

I bilagan till kulturplanen presenteras dessa och 
kultursamverkansmodellen. Där presenteras 
också de regionala kulturverksamheterna mer 
utförligt. 
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Begreppsförklaringar 

Civilsamhället 
Till civilsamhället räknas kulturföreningar av olika 
slag, liksom föreningar där kultur är en del av 
verksamheten, till exempel studieförbund, 
ungdoms- och pensionärsorganisationer. 

Det fria kulturlivet 
Till det fria kulturlivet räknas organisationer och 
enskilda utövare som verkar professionellt utanför 
konst- och kulturinstitutionerna. 

Folkbildning 
Med folkbildning avses folkhögskolorna och 
studieförbunden. 

Konstnär 
Begreppet konstnär avser professionella utövare 
och upphovspersoner inom alla konst-
områden, till exempel dansare, författare, 
bildkonstnärer och filmare. Det används i 
regel synonymt med begreppet professionell 
kulturskapare. Begreppet konstnär kan i några 
fall specifikt avse bild- och formkonstnärer 
– det framgår i så fall av sammanhanget. 

Professionell kulturskapare 
Med professionella kulturskapare avses personer 
med en högre konstnärlig utbildning eller 
personer som i huvudsak är yrkesverksamma 
inom sitt konstområde. Som professionella 
verksamheter räknas kulturverksamheter vars 
personal i huvudsak är professionell. 

Region Värmland 
Region Värmland används i kulturplanen som ett 
samlingsbegrepp för den politiska organisationen 
och de verksamheter inom förvaltningen som på 
olika sätt, ofta tillsammans, arbetar inom 
kulturområdet eller i samverkan med det. 

Regionala kulturverksamheter 
Begreppet avser i första hand de kulturverksam-
heter som uppbär statsbidrag inom samverkans-
modellen. 
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Övergripande vision och 
kulturpolitiska inriktningsmål 

Kulturplanen konkretiserar den regionala utvecklingsstrategin Värmlandsstrategin, som gäller 
från 2022. Den regionala utvecklingsstrategin är det styrande dokumentet för regional utveckling 
i Värmland och därmed även för regionalt finansierad kulturverksamhet. 

Region Värmlands vision för den egna organisationen är Livskvalitet i världsklass. Genom att 
arbeta för att nå effektmålen trygga och nöjda invånare, ett attraktivt och hållbart Värmland, 
god och jämlik hälsa samt en hållbar organisation styr Region Värmland mot visionen. 

Kultur i alla dess former utvecklar och formar 
både samhället och oss som individer genom 
att ge förståelse, skapa sammanhang, inspirera 
oss och ge oss perspektiv på oss själva, våra 
medmänniskor, världen och samhället vi lever i, 
dess historia och kulturarv. Ett aktivt kulturliv 
där invånarna kan mötas bidrar till ett demokra-
tiskt, öppet och dynamiskt samhälle, och till ett 
rikare liv. 

För att uppnå målen i Värmlandsstrategin och 
Region Värmlands vision är det viktigt att ta 
tillvara den kraft som kulturen utgör. En livskraftig 
region behöver ett attraktivt kulturliv som har 
både bredd och spets, och bidrar till rika upplev-
elser, social gemenskap, bildning, en god folk-
hälsa, regional utveckling och ett stort intresse 
för Värmland som kulturregion. 

Kulturens viktiga roll i samhället har blivit ännu 
tydligare under coronapandemin. På kort sikt har 
det drastiskt påverkat möjligheterna att 
förverkliga de kulturpolitiska målen. På längre sikt 
är det svårt att överblicka effekterna, men mycket 
talar för att pandemin kommer att få stora 
konsekvenser för kulturlivet och kulturpolitiken 
under många år framöver. Därför finns ett stort 
behov av insatser för återstart, återhämtning och 
utveckling. 

Kulturen är en resurs och samverkanspartner för 
andra samhälls- och politikområden. Genom att 
dra nytta av den kompetens som finns inom 
kulturområdet blir kulturen en kraft och motor i 
regionens utveckling. Det krävs också en ökad 
samverkan med andra politikområden för att 
närma sig de kulturpolitiska målen. 

Samtidigt måste kulturens egenvärde alltid 
respekteras. Kultur gör nytta för att den finns, den 
finns inte för att vara nyttig. 

Vad som ska räknas som kultur är inte självklart, 
och inte heller givet en gång för alla. Ett öppet 
kulturbegrepp är en förutsättning för utveckling 
och förnyelse. 

Hur begreppet kvalitet ska uppfattas är inte 
heller givet. Det är viktigt med en levande 
diskussion om kvalitetsbegreppets innehåll, värde 
och föränderlighet. Vad som är konstnärlig 
kvalitet måste vara föremål för bedömningar som 
vilar på sakkunskap och erfarenhet. 

Region Värmlands kulturplan och de regionala 
kulturpolitiska inriktningsmålen utgår från de 
nationella kulturpolitiska målen, och de särskilda 
lagar och mål som riksdagen beslutat om för olika 
konst- och kulturområden, samt övrig relevant 
lagstiftning. 

Regionala kulturpolitiska 
inriktningsmål 

• Ett obundet kulturliv som bidrar till 
demokrati, yttrandefrihet och regional 
utveckling 

• God tillgång till ett varierat kulturutbud 
av hög kvalitet i hela Värmland 

• Allas möjlighet till eget skapande och 
deltagande i kulturlivet 
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Regionala kulturpolitiska framgångsfaktorer 

En stark kulturell infrastruktur 
Värmland har ett rikt kulturliv som rymmer allt 
från professionella regionala kulturverksamheter 
och kulturskapare till ett stort antal ideella 
kulturföreningar och de många former av 
kulturutövande som många ägnar sig åt på 
fritiden. 

Den offentligt finansierade kulturen är beroende 
av ett samspel mellan kommunernas finansiering, 
de regionala kulturmedlen och statens insatser. 

De tre nivåerna delar ansvaret för att värna och 
utveckla de delar av kulturlivet som inte kan 
finansieras på kommersiella villkor. Det handlar 
bland annat om bibliotek, arkiv, museer och andra 
kulturarvsaktörer, liksom mötesplatser, scener 
och det professionella kulturliv som inte överlever 
enbart på marknadens villkor, till exempel konst-
närlig dans och teater, opera, vissa musik- och 
litteraturgenrer och produktionen av kvalitetsfilm. 

Förutsättningarna för kulturlivet påverkas i 
hög grad av faktorer som geografiska avstånd, 
befolkningsmängd och hur stor andel av befolk-
ningen som bor i tätorter eller på landsbygder. 

En stark och väl fungerande kulturell infra-
struktur bidrar bland annat till mångfald och 
konstnärlig förnyelse, ett breddat deltagande 
i kulturlivet och till att garantera den konstnärliga 
friheten. 

Under kommande år blir det viktigt att hantera 
de utmaningar som coronapandemin tydliggjort. 

• Region Värmland ska i samverkan med 
staten och kommunerna verka för att 
säkerställa och utveckla en väl fungerande 
kulturell infrastruktur. 

Bred och systematisk samverkan 
Samverkan inom kultursektorn innebär en vilja 
att skapa samarbete över gränser: mellan kultur-
politiken och andra politikområden, mellan 
amatörer och professionella, mellan kultur-
verksamheter och kommuner, mellan olika 
konstarter och kulturområden, mellan utövare 
och publik. 

Hela Värmland ska ha tillgång till ett mångsidigt 
kulturutbud. Genom att utveckla formerna för 
politisk dialog och samverkan mellan kommunal, 
regional och nationell nivå, och genom fler 
samarbeten över regiongränserna skapas 
förutsättningar för en bättre balans och ett 
bättre resursutnyttjande. 

• Region Värmland ska bidra till en mer 
utvecklad och systematisk samverkan 
inom kulturlivet och mellan kultursektorn 
och andra samhällsområden. 

Goda förutsättningar för utveckling 
och nyskapande 
Kulturen ska vara en dynamisk kraft. För att 
skapa utrymme för utveckling och förnyelse inom 
konsten och kulturlivet måste den regionala 
kulturpolitiken vara flexibel och lyhörd. 
Kulturverksamheter och fria kulturskapare måste 
ges möjlighet att utforska konstnärliga uttryck 
och pröva nya samarbetsformer. 

Kulturlivet i Värmland utvecklas i stor utsträck-
ning genom initiativ som tas av enskilda och 
föreningsaktiva kulturskapare och eldsjälar. 
Den regionala och lokala kulturpolitiken ska skapa 
en gynnsam jordmån för nyskapande och för dem 
som på olika sätt bidrar till att ge Värmland ett 
varierat kulturutbud av hög kvalitet och en stark 
kulturprofil. 

Kulturlivets digitalisering är en viktig aspekt av 
arbetet med utveckling och förnyelse. Digitalis-
eringen skapar nya verktyg för kulturskapande 
och konstnärlig utveckling och öppnar nya 
möjligheter att tillgängliggöra och nå ut med 
kultur. Som en konsekvens av coronapandemin 
har den digitala kompetensen stärkts inom alla 
konst- och kulturområden, men området måste 
fortsatt utvecklas. 

• Region Värmland ska stärka möjligheterna 
till förnyelse inom konst- och kulturområdet, 
både för professionella kulturskapare och 
kulturlivet i stort. 
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Kulturpolitiska utgångspunkter 

Fem övergripande perspektiv är vägledande för Region Värmlands kulturpolitiska insatser: 

• Kulturens demokratiska värde 
• Konstnärlig frihet 
• Allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och att utveckla sina skapande förmågor 
• Kulturens egenvärde och armlängds avstånd 
• Kulturens betydelse för regional utveckling 

Kulturens demokratiska värde 
Det är angeläget att ta tillvara konstens och 
kulturens förmåga att bidra till en levande och 
stark demokrati där människor känner tillit till 
varandra och är toleranta mot olikheter. Det är 
en mänsklig rättighet att ta del av kultur och att 
uttrycka sig genom kulturen och konsten. 

De offentligt finansierade institutionerna har ett 
tydligt ansvar för detta. För bibliotek och museer 
gäller särskild lagstiftning. Biblioteken ska enligt 
bibliotekslagen verka för det demokratiska sam-
hällets utveckling genom att bidra till kunskaps-
förmedling och fri åsiktsbildning, och museilagen 
säger att det allmänna museiväsendet ska bidra 
genom att främja kunskap, kulturupplevelser och 
fri åsiktsbildning. 

Konstnärlig frihet 
Den konstnärliga friheten utgör en omistlig del 
av den yttrandefriheten – friheten att offentligen 
uttrycka tankar, åsikter och känslor. Det fria 
meningsutbytet, en fri och allsidig upplysning och 
ett fritt konstnärligt skapande garanteras genom 
grundlagarna. De nationella kulturpolitiska målen 
slår fast att kulturen ska vara en utmanande kraft, 
med yttrandefriheten som grund. Den måste få 
kritisera och provocera. 

Runtom i världen finns det många exempel på 
hur yttrandefriheten inskränkts och kulturskapare 
förföljs. Ett antal regioner och kommuner i Sverige 
– däribland Karlstads kommun – ingår i fristads-
systemet, som har till syfte att ge förföljda kultur-
skapare, främst författare, en fristad i Sverige. 

En av kulturpolitikens viktigaste uppgifter är 
att garantera den konstnärliga friheten och det 
öppna demokratiska samtalet, särskilt i ljuset av 
att trakasserier, hat och hot riktat mot 
kulturskapare blivit allt vanligare också i Sverige 
och att risken för självcensur därmed ökat. 

Allas möjlighet till kulturupplevelser, 
bildning och att utveckla sina 
skapande förmågor 
Regioner och kommuner ska göra det möjligt för 
alla invånare att delta i kulturlivet. På kulturens 
arenor kan människor med olika bakgrund och 
erfarenheter mötas i upplevelser, samtal och 
eget skapande. Tillgången till kulturupplevelser 
och möjlighet till eget skapande är dock ojämlikt 
fördelat i länet och mellan olika grupper, vilket 
också förstärkts under coronapandemin. 

Ett ökat deltagande förutsätter bland annat en 
ökad tillgänglighet. Alla kommer aldrig att ta del 
av allt det som kulturen kan erbjuda, men 
trösklarna ska vara låga och alla ska utifrån sina 
förutsättningar ha möjlighet att välja att delta 
i kulturlivet. 

Ett aktivt arbete med tillgänglighet, mångfald 
och jämställdhet ska genomsyra alla kulturverk-
samheter med offentligt stöd. Det är viktigt att ta 
tillvara kulturens förmåga att bidra till integration 
och mötet mellan olika kulturer. 

Att bevara, använda och utveckla kulturarvet 
är en uppgift som engagerar många i samhället. 
Inom kulturaravsarbetet finns goda möjligheter 
både till upplevelser, bildning och eget skapande. 
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Kulturens egenvärde 
och armlängds avstånd 
En central princip för Region Värmlands 
kulturpolitiska arbete är att kulturen har ett 
obestridligt egenvärde, som ligger i den konst-
närliga processen och återfinns i upplevelsen, i 
kulturens förmåga att skapa mening, perspektiv 
och insikter. Kulturpolitiken ska slå vakt om och 
säkerställa kulturskaparnas oberoende och 
kulturens obundna kraft. 

Därför är det avgörande att upprätthålla den 
kulturpolitiska principen om armlängds avstånd, 
vilket innebär att den politiska nivån beslutar 
om förutsättningarna för konst och kultur – om 
mål, riktlinjer och ekonomiska ramar – medan 
besluten om verksamheternas innehåll och det 
konstnärliga skapandet samt kvalitativa bedöm-
ningar huvudsakligen görs av kulturlivets aktörer 
och sakkunniga. 

Armlängds avstånd ska prägla Region Värm-
lands styrning av egna verksamheter och bidrags-
systemens utformning. De villkor som sätts upp 
ska utgå från de kulturpolitiska målen och från 
gällande lagstiftning, men de ska inte inkräkta på 
kulturverksamheternas självbestämmande. 

Kulturens betydelse 
för regional utveckling 
Även om de regionala kulturpolitiska insats-
erna inte i första hand motiveras utifrån sam-
hällsnyttan, så är det självklart att konst och 
kultur genererar stora värden i samhället. 

Under 2020-talet behöver kulturpolitiken i 
större utsträckning än tidigare systematiskt 
samverka med – och bidra till utvecklingen 
av – andra politikområden, bland annat folkhälsa, 
samhällsplanering och landsbygdsutveckling, 
gestaltad livsmiljö, digitalisering och digital 
delaktighet, näringspolitik, besöksnäring, 
utbildning och integration. 

När vi drar nytta av kultursektorns och 
professionella kulturskapares kompetens 
inom andra delar av samhället kan vi utveckla 
innovationskraft och nya synsätt, öka jämställd-
heten och mångfalden, skapa stolthet och 
gemenskap, medverka till att skapa syssel-
sättning och nya företag samt bidra till en 
hållbar samhällsutveckling i stort. 

Specialiserad arbetskraft, kreativitet och 
förmåga till problemlösning är tillsammans 
med eldsjälar och socialt kapital viktiga fram-
gångsfaktorer för regionalt utvecklingsarbete. 
Inom områden som social innovation, socialt 
företagande och samhällsentreprenörskap kan 
kulturen komma att spela en roll i högre grad 
än idag. 

Läs mer: 
Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 (Tillväxtverket 
2019) 
Remissversionen av Värmlandsstrategin (Region 
Värmland 2020) 
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Kulturlivets utmaningar 

För att kunna verka för ett varierat kulturutbud av hög kvalitet och allas möjlighet till deltagande i 
kulturlivet är det viktigt att ha en tydlig bild av vilka utmaningar vi står inför, både för samhället i 
stort och när det gäller enskildas möjligheter att delta. 

Coronapandemin har fått omvälvande effekter för kulturskapare och kulturverksamheter, 
men kulturlivet och kulturpolitiken påverkas också av faktorer som globaliseringen, migrationen, 
urbaniseringen, individualiseringen och digitaliseringen. Klimatförändringar och en åldrande 
befolkning är utmaningar som påverkar samhället i stort, och därmed också kulturen. 

Nedan redovisas några av kulturlivets stora utmaningar. 

Bidra till hållbar utveckling 
Region Värmland ska medverka till en bra 
livsmiljö, så att en långsiktig och hållbar utveck-
ling främjas. De tre dimensionerna av hållbar 
utveckling är alla viktiga i arbetet med regional 
utveckling: den sociala, ekonomiska och 
ekologiska. 

Kulturen spelar också en viktig roll för att 
belysa de olika aspekterna av hållbarhet genom 
sin förmåga att gestalta frågeställningar, ge 
perspektiv, påverka attityder och bidra till 
engagemang. 

Agenda 2030 är Förenta Nationernas 
handlingsplan för att bland annat förverkliga 
de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 
jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och 
flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser. 

Region Värmland implementerar Agenda 2030 
och dess sjutton globala mål i sina styrsystem 
med ambitionen att agendan ska genomsyra 
organisationen och alla beslut, och därmed bli 
ett verktyg för att nå långsiktig hållbarhet. 

I bilagan till kulturplanen redovisas hur 
kulturlivet direkt och indirekt kan bidra till 
många av de sjutton målen inom Agenda 2030. 

• Region Värmland ska verka för att de 
globala målen i Agenda 2030 tydligare än 
idag präglar organisationens bidragsgivning 
och verksamhet inom kulturområdet. 

• Region Värmland ska medverka till att 
kulturarrangörer och andra kulturverksam-
heter utvecklar sitt arbete med hållbarhets-
frågorna, med särskild inriktning på minskat 
klimatavtryck och hållbar resursanvändning. 

Läs mer: 
Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar 
utveckling (Regeringskansliet) 

Hantera ekonomiska utmaningar 
För den kultur som ytterst är beroende av 
samhällets stöd – till exempel arkiv, bibliotek, 
kulturskola, konstnärlig scenkonst och många 
museer – kommer den ekonomiska utvecklingen 
att vara en stor utmaning under 2020-talet. 
Samhällets utgifter för kultur ökade länge, men 
sedan slutet av 2010-talet finns det ett växande 
antal exempel på regioner och enskilda 
kommuner som dragit ner på sin kulturbudget 
och sitt stöd till kulturlivet. 

Bakgrunden är bland annat att antalet barn, 
unga och äldre ökar, medan gruppen som är i 
arbetsför ålder i många kommuner väntas minska 
eller bara öka marginellt. För kommuner och 
regioner innebär det ett behov av ökade resurser, 
stora investeringar och mer personal till skola, 
vård och äldreomsorg. Kostnaderna ökar i 
snabbare takt än skatteintäkterna. 

Myndigheten för kulturanalys har varnat för de 
risker för kulturområdet som ett försämrat 
ekonomiskt läge kan resultera i. Det ekonomiska 
utrymmet för kulturens behov ser inte ut att öka 
nämnvärt, konstaterar Kulturanalys, och om inte 
området stärks, eller samverkan ökar, måste 
kanske ambitionsnivån för mål och uppdrag 
sänkas. 

Det kan innebära ett hot mot kulturlivets bredd 
och kvalitet, i de delar som har behov av offentlig 
finansiering. På sikt kan den kultur som lever 
och växer på marknadens villkor bli allt mer 
dominerade. 

För regioner och kommuner är kulturen i stor 
utsträckning en verksamhet som inte styrs genom 
lagstiftning, utan är ett frivilligt åtagande, som 
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utgår bland annat från invånarnas behov och 
preferenser. Det främsta undantaget är bibliotek-
en, vars verksamhet regleras i bibliotekslagen. 

För kulturens del finns det anledning att initiera 
nya kreativa samverkans- och finansierings-
lösningar och verka för att få fler att ta ansvar 
för det gemensamma. 

Coronapandemin har resulterat i stora ekonom-
iska utmaningar för kulturlivet, men också en 
mobilisering av krisstöd från stat, regioner och 
kommuner. Att möta riskerna för långsiktigt 
negativa ekonomiska effekter av pandemin blir en 
central kulturpolitisk uppgift under kommande år. 

• Utifrån den ekonomiska utvecklingen ska 
Region Värmland i dialog med kommunerna 
verka för att allas möjlighet till deltagande i 
kulturlivet kan tryggas. 

Minska skillnaderna i kulturvanor 
Sett över hela befolkningen är vi svenskar mycket 
aktiva i kulturlivet jämfört med andra länder. 
Möjligheterna att ta del av och utöva kultur 
varierar dock. Det kan handla om skillnader i 
intresse men också om tillgången till kulturutbud 
och hur förutsättningarna ser ut för olika grupper. 
Ålder, utbildning, privatekonomi och bostadsort 
är några faktorer som påverkar. 

Det finns därför betydande skillnader i kultur-
vanor mellan olika åldersgrupper, mellan kvinnor 
och män, mellan personer med olika utbildnings-
nivå och mellan de som bor i städer och de som 
bor på landsbygder och i mindre tätorter. Också 
social bakgrund, klasstillhörighet och inkomstnivå 
påverkar i vilken utsträckning människor deltar i 
kulturlivet. 

Kulturvanor har alltså att göra med villkor och 
mönster i samhället som är svåra att förändra 
endast med kulturpolitiska verktyg. Här krävs en 
stärkt dialog med andra politikområden. 

Det finns tydliga kopplingar mellan kulturvan-
orna och läsförmågan. Förmågan och lusten att 
läsa är grundläggande för kulturvanorna, men 
också för människors möjligheter att delta i 
samhällets demokratiska liv. 

Att kulturvanorna ser olika ut i olika grupper är 
naturligt, och skillnader i kulturvanor behöver 
inte vara ett problem så länge alla invånare har 
möjlighet till deltagande. Men stora eller ökande 
skillnader i kulturvanor kan vara en signal om att 
den kulturella infrastrukturen behöver stärkas och 
utvecklas på olika områden. 

Från 2020 och framåt har kulturvanorna givetvis 
också påverkats av coronapandemin. Därför 
krävs ett fortsatt aktivt arbete med frågorna. 

• Region Värmland ska följa och analysera 
utvecklingen när det gäller kulturvanor och 
deltagande, och föra en fortsatt dialog med 
kommunerna och de regionala kulturverk-
samheterna om hur tillgängligheten till kultur 
kan främjas. 

Läs mer: 
Kulturvanor i Sverige 1989–2018 (Myndigheten för 
kulturanalys 2019) 
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Öka den digitala delaktigheten 
Att ha tillgång till bredband och snabbt och säkert 
internet är en demokratifråga och avgörande för 
att ta del av information, upplevelser och kultur. 
Detta har blivit ännu tydligare under 
coronapandemin. 

Bredbandsutbyggnad behövs för att även 
landsbygder och mer glesbefolkade områden 
ska kunna ta del av den digitala kulturen. 
Region Värmland har ett samordnande ansvar 
för bredbandsutbyggnaden. Att verka för att 
tillgången till bredband ökar är att verka för att 
kulturens infrastruktur stärks. Insatser för en 
ökad bredbandsutbyggnad samt insatser för att 
få fler att vilja ansluta sig till ett bredbandsnät 
ökar möjligheten att ta del av kulturutbudet. 

Många, särskilt äldre personer, känner sig 
mindre delaktiga i informationssamhället. Det 
är en utmaning att öka alla invånares digitala 
kompetens och säkerställa att alla garanteras 
rätten till information, kunskap och delaktighet. 

• Region Värmland ska i fortsatt bred 
samverkan med biblioteken och andra 
kommunala verksamheter samt 
folkbildningen och andra relevanta 
samhällsaktörer bidra till att öka den digitala 
kompetensen och delaktigheten. 

Stärka medie- och 
informationskunnigheten 
Internet är idag för många den viktigaste infor-
mationskällan. Det gör det också allt viktigare 
att stärka förmågan till källkritiskt tänkande. 

Begreppet MIK – medie- och informations-
kunnighet – beskriver förmågan att finna, 
analysera, kritiskt värdera och skapa innehåll 
i medier, oavsett om det handlar om text, foto, 
rörlig bild eller andra informationsbärare. MIK 
är en del av begreppet digital kompetens, som 
också inkluderar färdigheter att använda digitala 
verktyg och tjänster. 

Det är nödvändigt för alla medborgare att kunna 
orientera sig i det ständigt växande och allt mer 
diversifierade informations- och nyhetsflödet, 
och att sätta in informationen i ett sammanhang 
och bedöma om den är korrekt. Att stärka mot-
ståndskraften mot desinformation, propaganda 
och näthat är nödvändigt för att slå vakt om det 
demokratiska samtalet i en tid av ökad 
åsiktspolarisering och minskad förståelse för 
andras ståndpunkter. Det gäller särskilt när 
informationskanalerna blir allt fler, och verklig-
hetsbilderna riskerar att baseras mer på åsikts-
gemenskap än på fakta. 

Behovet av insatser för medie- och informa-
tionskunnighet är stort i gruppen barn och unga. 
Det innebär en betydande utmaning för bland 
annat skolan och biblioteken. 

MIK-arbetet behöver utövas i bred samverkan, 
där kultursektorn kan lämna värdefulla bidrag. 
Viktiga samverkansytor och resurser på området 
finns bland annat inom kommunerna, folk-
bildningen, Statens medieråd, Kungliga biblio-
teket, Filminstitutet och andra nationella aktörer. 

• Region Värmland ska i fortsatt bred 
samverkan med biblioteken och andra 
kommunala verksamheter samt 
folkbildningen och andra relevanta 
samhällsaktörer verka för att stärka 
medie- och informationskunnigheten. 

Läs mer: 
Betänkandet Det demokratiska samtalet i en digital 
tid (kommittén Nationell satsning på medie- och 
informationskunnighet och det demokratiska 
samtalet 2020) 
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Allas rätt till kultur 

Alla som bor och verkar i Värmland ska ha möjlighet att möta, uppleva och skapa kultur, oavsett var 
vi bor eller vilka individuella förutsättningar vi har. 

Till grund för det kulturpolitiska arbetet ligger respekten för alla människors lika värde, och kravet 
på att det allmänna ska motverka diskriminering av människor. 

Kultur i hela länet 
Hela Värmland ska leva, såväl landsbygder som 
tätorter och städer. Att så många bor på 
landsbygder – och att avstånden till tätorterna 
kan vara stora för många invånare – är en 
utmaning för all typ av samhällsservice, också 
kulturen. Konstens och kulturens betydelse för 
utvecklingen av hållbara och attraktiva livsmiljöer i 
hela länet måste tas tillvara, och det finns 
anledning att se på hur kopplingarna mellan 
kulturen och det regionala serviceprogrammet 
kan stärkas och skapa en bättre balans mellan 
land och stad i Värmland. 

Att ge alla i regionen fler möjligheter att ta del av 
kultur är en av kulturpolitikens stora utmaningar. 
Fortsatta befolkningsförändringar, med minskad 
befolkning och en ökad andel äldre på lands-
bygder, riskerar att öka klyftorna. De stora 
skillnaderna i tillgång till kultur behöver minska. 

Att kommunerna skiljer sig kraftigt åt när det 
gäller antal invånare är en stor utmaning för 
kulturlivet i Värmland, precis som i andra regioner. 
För Värmlands del kan man se markanta 
skillnader i kulturvanor mellan dem som bor 
i Karlstad och dem som bor på andra orter. 

Kulturen bör ses som en aspekt av den 
nationella och regionala landsbygdspolitiken. 
I Värmland har Kultur på landsbygd och andra 
satsningar satt fokus på möjligheterna att i bred 
samverkan skapa ett ökat kulturutbud och arbeta 
med platsutveckling med kulturen i centrum. 

Landsbygders företagande och entreprenör-
skap är i snabb förändring och tjänstesektorn 
– inklusive kulturföretagandet – får allt större 
betydelse. Sommartid har kulturlivet normalt levt 
upp på många mindre platser, men det måste 
finnas möjligheter att uppleva och utöva kultur 
året om. 

Studieförbund, bibliotek, biografer, samlings-
lokaler och kyrkor spelar tillsammans med 
föreningslivet avgörande roller på mindre orter 
och landsbygder. Försämrade förutsättningar 
för dem, och neddragningar av den turnerande 

scenkonsten, har fått betydande konsekvenser 
för kulturutbudet på landsbygder under corona-
pandemin och riskerar att få långsiktiga effekter. 

Mötesplatserna är centrala för samtal och 
gemensamma upplevelser, och har en viktig 
demokratisk roll att spela i ett samhälle med 
tilltagande individualisering och ökande 
polarisering. Kulturens arenor kan fungera som 
ett socialt kitt genom att erbjuda möjligheter för 
möten, upplevelser, skapande och reflektion. 

Kulturen och konsten möter man ofta på 
traditionella kulturinstitutioner och arenor, 
men den måste också ges en mer framträdande 
plats i den offentliga miljön. Kommunerna och 
fastighetsägarna har en angelägen roll att spela 
i arbetet med att skapa funktionsblandade 
stads- och bebyggelsemiljöer där kulturen är 
en integrerad del. Här skapar det nya politik-
området gestaltad livsmiljö nya möjligheter till ett 
helhetsgrepp över arkitektur, form, design, konst 
och kulturarv. 

För att kulturlivet ska utvecklas måste det finnas 
goda möjligheter att utbilda sig i regionen. 
Utbildningssatsningar skapar ett inflöde av 
människor, erfarenheter och idéer. Karlstads 
universitet med Musikhögskolan Ingesund är en 
viktig arena för kultur och konst. Universitetet har 
också en viktig roll genom att man bedriver 
forskning med relevans för kultursektorn. 

• Region Värmland och kommunerna bör 
i dialog verka för att bevara, stärka och 
utveckla de mötesplatser och arenor som 
finns för kreativ verksamhet, men också att 
skapa nya, särskilt för barn och unga. 
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• Gemensamma målsättningar för regionen, 
kommunerna, kulturlivet och Karlstads 
universitet bör vara att i högre grad involvera 
universitetets studenter i regionens kulturliv 
samt att involvera professionella kulturskap-
are i universitetets verksamhet i större 
utsträckning. 

Ett tillgängligt kulturliv 
oavsett funktionsförmåga 
Det är viktigt att alla garanteras rätten att delta i 
kulturlivet, utveckla och använda sin kreativa 
förmåga och ta del av kulturupplevelser och 
aktiviteter på lika villkor och oavsett funktions-
förmåga. 

Många människor lever med någon typ av 
funktionsnedsättning. Det kan till exempel 
handla om rörelsesvårigheter, dålig hörsel, 
psykisk ohälsa, allergi eller svårigheter att läsa. 
Funktionsnedsättningarna kan skapa svårigheter 
i vardagen och kan begränsa möjligheterna till 
deltagande i kulturlivet om inga insatser görs. 

Möjligheterna för personer med funktionsned-
sättning att tillgodogöra sig kulturutbudet och 
möjligheterna till eget skapande är bland annat 
beroende av tillgängliga lokaler, allergifria miljöer, 
digitala verktyg och teknisk utrustning, och 
information och kommunikation. Men det handlar 
också om ett utbud som anpassas bättre till olika 
målgruppers speciella behov, och om tillgången 
till kollektivtrafik. 

Den fysiska tillgängligheten till regionala och 
kommunala kulturverksamheter i Värmland är 
relativt god, men tillgängligheten måste regel-
bundet ses över och de handlingsplaner som 
verksamheterna upprättat måste följas upp. 
För kulturverksamheter med statsbidrag gäller 
särskilda krav på tillgänglighet från Statens 
kulturråd. Även Region Värmland och 
kommunerna ska så långt det är möjligt ställa 
krav på tillgängligheten till lokaler för 
kulturarrangemang i sin bidragsgivning. 

Digitaliseringen har fört med sig nya möjligheter 
för personer med funktionsnedsättning och kan 
öka tillgängligheten till kulturlivet. Det är ange-
läget att kulturlivets aktörer använder och vidare-
utvecklar dessa möjligheter. 

Det är också nödvändigt att kulturverksam-
heterna gör det möjligt för professionella 
kulturskapare med funktionsnedsättningar att 
anställas och anlitas som medverkande. 

• Region Värmland ska medverka till att 
verksamheter, arrangörer och kommuner 
kontinuerligt utvecklar sitt arbete med 
tillgänglighetsfrågorna inom kulturområdet. 
Funktionsrättsorganisationerna ska 
involveras i arbetet. 

Läs mer: 
Funktionshinderspolitikens nationella mål 
(regeringen.se) 
Förenta Nationernas konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning 

Integration och inkludering 
Integration och inkludering har blivit allt mer 
centrala samhällsfrågor, och med det har också 
kulturens bidrag till integrationspolitikens 
genomförande hamnat i fokus. Det är avgörande 
att människor som flyttar till Värmland känner sig 
välkomna och att det vid sidan av utbildning, 
arbete och boende finns meningsfulla aktiviteter 
att ta del av och utöva. Här har ett öppet, 
välkomnande och levande värmländskt kulturliv 
en betydelsefull roll att spela. 

Att många olika kompetenser och erfarenheter 
tillvaratas och speglas är en förutsättning för 
social sammanhållning, innovation och en 
levande demokrati. Det finns många goda 
exempel från lokal nivå på hur olika parter kan 
samverka för att med hjälp av kulturen och 
konsten föra människor samman och bidra till 
att fler kommer snabbare in i samhället. 

Det är viktigt att de offentligt finansierade 
kulturella verksamheterna utvecklar sitt 
inkluderande arbete, både gentemot publik 
och besökare och när det gäller vilka som 
anställs och engageras i verksamheterna. 
Andelen utrikesfödda bland deltagare, publik 
och anställda är fortfarande relativt låg i många 
kulturverksamheter. 

• Region Värmland ska genom bland annat 
bidragsgivning, kompetensutveckling, 
erfarenhetsutbyte och konkreta insatser 
och aktiviteter medverka till att kultur-
verksamheter utvecklar sitt arbete med 
integrationsfrågorna och att utrikesfödda 
kulturskapares kompetens tas bättre tillvara. 
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Nationella minoriteters 
kultur och kulturarv 
Människor ska ha rätt och möjligheter att uttrycka 
sig samt att skapa och sprida sina verk på det 
språk de själva vill. I Sverige finns fem erkända 
nationella minoriteter och fem erkända minoritets-
språk. 

Regionerna ska i enlighet med den förstärkta 
minoritetslagstiftningen anta mål 
och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. 
Kulturen är en aspekt av det arbetet. 

De nationella minoriteternas rättigheter och 
möjligheter ska tas tillvara i det regionala 
kulturarbetet så att deras språk och kulturer 
skyddas och främjas. Att skapa möjligheter för 
de nationella minoriteterna att bevara, synliggöra 
och utveckla sin kultur och sitt kulturarv är 
angeläget för att både kulturlivet och samhället i 
stort ska präglas av mångfald och inkludering. 

Offentligt finansierade insatser inom området 
bör ha ett långsiktigt perspektiv och utformas i 
samspel med de nationella minoriteternas 
företrädare. 

Värmlands Museum har i flera projekt, och i sitt 
arbete med Världsarv Finnskogen fokuserat på 
det sverigefinska och romska kulturarvet, och 
Region Värmland kan genom sin bidragsgivning 
ge stöd till professionella kulturskapare i projekt 
som utgår från nationella minoriteters kultur. 

• Region Värmland vill genom bland annat 
bidragsgivning, kompetensutveckling, 
erfarenhetsutbyte och konkreta insatser och 
aktiviteter medverka till att kultur-
verksamheter och andra kulturaktörer 
utvecklar sitt arbete med att ta tillvara 
och främja de nationella minoriteternas kultur 
och kulturarv. 

• Regionala kulturverksamheter med bidrag 
från Region Värmland ska när så är möjligt 
skapa möjligheter för de nationella 
minoriteterna att synliggöra och utveckla sin 
kultur och sitt kulturarv. 

Jämställdhet och hbtq i kulturlivet 
Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor 
och män så att de ges samma makt att forma 
samhället och sitt eget liv. Arbetet med jämställd-
het är nödvändigt för att de kulturpolitiska målen 
ska uppnås. Ett jämställt kulturliv bidrar till 
rättvisa, kvalitet och mångfald i samhället genom 
att fler erfarenheter och berättelser presenteras 
och fler kompetenser tas tillvara. 

Undersökningar visar att kvinnors och mäns 
deltagande i och inflytande över konstnärliga 
verksamheter varierar mellan olika konstområden 
och genrer, både när det gäller rollen som publik, 
besökare och professionellt verksamma. 
Män utövar och tar del av kultur i mindre utsträck-
ning än kvinnor inom nästan alla kultur- och 
konstområden. Det finns tydliga tecken på att 
mönstret förstärks inom vissa områden, också 
bland professionella utövare. 

För att på allvar bryta mönstret krävs ett 
långsiktigt och kunskapsdrivet arbete. Region 
Värmlands satsning på Schyst kommunikation, 
bland annat inom biblioteksområdet, är ett bra 
exempel på det arbete som krävs, liksom 
särskilda insatser för att utveckla pojkars och 
mäns läsvanor. 

Konsten, kulturen och kulturarvsaktörerna 
spelar också en viktig roll för att belysa jämställd-
heten i samhället genom sin förmåga att gestalta 
frågeställningar, ge perspektiv, påverka attityder 
och bidra till engagemang. 

Region Värmland har, bland annat utifrån 
#metoo-debatten, tydliggjort att bidrags-
mottagare inom kulturområdet förväntas följa 
diskrimineringslagen i tillämpliga delar. Inte minst 
är det viktigt att fokusera på de strukturer som 
ger upphov till att kvinnor utsätts för kränkningar 
och övergrepp. Alla former av diskriminering och 
trakasserier kopplade till professionella kultur-
skapares yrkesutövning ska motverkas. 

Region Värmland bedriver ett strategiskt 
jämställdhetsarbete, där erfarenheterna från 
andra delar av organisationen kan komma 
kulturområdet till del. 

Ett aktivt arbete med hbtq-frågor är viktigt för 
att säkerställa att alla i kulturlivet ska känna sig 
välkomna att del av och själva skapa kultur, 
oavsett sexuell läggning, könsidentitet och 
könsuttryck. Det är också väsentligt att ta tillvara 
kulturområdets möjligheter att bidra till ökad 
mångfald och öppenhet genom att synliggöra 
och utmana normer som begränsar människor. 

Det öppna biblioteket – ett kompetens-
utvecklingsprojekt inom normkritik och hbtq för 
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bibliotekspersonal och andra tjänstepersoner • Region Värmland ska genom bland annat 
inom kultursektorn – har lagt en god grund för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte 
fortsatt arbete med frågorna. och ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt 

Kulturområdet ska dra nytta av samverkansytor medverka till att kulturverksamheter och 
och den strategiska kompetens på jämställdhets- kulturföreningar utvecklar sitt arbete med 
och hbtq-områdena som finns inom Länsstyrel- jämställdhetsfrågorna och formulerar tydliga 
sen, Region Värmland, kommunerna och de mål för arbetet. 
nationella kulturmyndigheterna. 

• Region Värmland ska utveckla det 
systematiska arbetet med att följa upp 
och granska bidragsgivning och verksamhet 
ur ett jämställdhetsperspektiv. 
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Prioriterade kulturpolitiska 
utvecklingsområden 

Under perioden 2022–2025 lyfter Region Värmland särskilt fram fyra kulturpolitiska områden, 
där utvecklingsarbetet förutsätter en bred samverkan, främst inom kulturområdet: 

• Barn och ungas rätt till kultur 
• Kulturområdets ideella engagemang 
• De professionella kulturskaparnas villkor 
• Kulturlivets internationalisering 

Barn och ungas rätt till kultur 
Barn och unga står i fokus för offentligt 
finansierad kultur. Att i unga år få använda och 
utveckla sin kreativitet inom en mångfald av 
uttrycksformer bidrar bland annat till att utveckla 
engagemang och innovationskraft. 

Fokus ligger på att ge barn och unga möjlig-
heter att ta del av ett varierat kulturutbud av 
hög kvalitet i hela Värmland och att själva skapa 
kultur, men de regionala insatserna ska också 
vara inriktade på att stärka lärare och andra som 
arbetar med kultur för barn och unga. 

Arbetet ligger i linje med barnkonventionen, som 
är lag i Sverige sedan 2020. Det innebär bland 
annat att barnets rätt att fritt och till fullo delta i 
det kulturella och konstnärliga livet ska erkännas, 
respekteras och främjas. 

I linje med barnkonventionen är det viktigt att 
öka barns och ungas delaktighet och reella 
inflytande i planering och genomförande av 
kulturverksamhet som har barn och unga som 
målgrupp. Arbetet kan bland annat ta sin 
utgångspunkt i den modell för ungas delaktighet 
som Region Värmland tagit fram. 

En av kulturpolitikens främsta uppgifter är 
att bidra till likvärdighet och göra det möjligt 
att erbjuda alla barn och unga en mångfald av 
kulturella upplevelser och eget skapande. Skolan 
har en central roll – där kan alla elever ges en 
möjlighet att delta i kulturlivet oavsett sin 
bakgrund och sina förutsättningar. 

De regionala kultursatsningarna ska i likhet med 
den nationella Skapande skola-satsningen vara 
ett komplement och stöd till det som sker på lokal 
nivå; de ska inte kompensera för uteblivna sats-
ningar på kommunal nivå. 

I utvecklingsarbetet är det viktigt att dra nytta 
av de samverkansytor och den kompetens på 
området som finns nationellt och regionalt, 
bland annat kopplat till den handlingsplan om 

barnkonventionen som Region Värmland ska ta 
fram i bred samverkan och den gemensamma 
regionala arena som planeras. 

Pandemin har påverkat förutsättningarna för 
barn och unga att delta i och ta del av kultur i 
skolan och på fritiden. Därför krävs ett fortsatt 
aktivt arbete med att tillvarata barn och ungas rätt 
till kultur. 

• Kunskapen om barnkonventionen och 
barnens rättigheter ska aktivt lyftas i 
dialogen mellan regionen, kommunerna 
och kulturverksamheterna. 

• Region Värmland ska beakta barnets bästa 
i beslut som rör barn, och vill genom sin 
bidragsgivning och sin egen verksamhet 
främja barn och ungas möten med konst 
och kultur. 

• Region Värmland ska i samverkan med 
kulturverksamheterna och kommunerna 
verka för att stärka barn och ungas 
möjligheter att komma till tals och öka sitt 
inflytande och sin delaktighet i beslut om 
kultur för barn och unga. 

Kulturområdets ideella engagemang 
Det civila samhället, inte minst det omfattande 
ideella och idéburna föreningslivet, har en central 
betydelse för ett mångfasetterat och vitalt kulturliv 
i hela länet. Genom att främja amatörkulturen och 
genom det ideella arrangörskapet bidrar det civila 
samhället till social sammanhållning, gemenskap 
och demokratisk utveckling, och till att uppfylla 
de nationella kulturpolitiska målen om deltagande 
i kulturlivet och möjlighet till kulturupplevelser. 
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Den ideella sektorn är viktig för att den profes-
sionella kulturen ska nå ut till publik i hela länet. 
Det starka lokala engagemanget är, i kombination 
med offentlig finansiering och samverkan med 
bland andra studieförbunden och biblioteken, 
avgörande för möjligheterna att kunna behålla 
och utveckla ett brett utbud av musik, teater, 
dans, bildkonst, filmvisningar, föreläsningar och 
kulturella besöksmål som hembygdsgårdar och 
museer i länets alla delar. 

Föreningslivet står inför många utmaningar, inte 
enbart av ekonomisk art. En är att engagemanget 
i allt mindre utsträckning sker i traditionell 
föreningsform utan i lösare och mer informella 
former, särskilt bland unga. Personer med 
utländsk bakgrund, låg utbildning och arbetslösa 
är också generellt sett underrepresenterade bland 
föreningsmedlemmarna. 

Tillgången till lokaler – bibliotek, kyrkor och 
föreningsdrivna samlingslokaler – är en förut-
sättning för att medborgarna ska kunna uppleva 
levande kultur även utanför de större orterna, 
och för ett levande musik- och körliv. Därför har 
det under coronapandemin varit viktigt att slå 
vakt om samlingslokaler och platser för kultur och 
kulturarv, inte minst på mindre orter och på 
landsbygden. 

Säffleoperan, Värmlandsteatern och andra 
ideella teaterverksamheter i länet spelar en viktig 
roll för att ge teaterintresserade i alla åldrar en 
möjlighet att utveckla sina talanger, både på 
och bakom scenen. Genom sina uppsättningar 
breddar de också utbudet av teater inom en 
sektor där samverkan mellan amatörer och 
professionella berikar verksamheterna. 

Regionen och kommunerna ska stödja men inte 
ersätta det arbete som bedrivs av civilsamhället 
kring bland annat arrangörsutveckling. Inom 
många områden finns regionövergripande 
organisationer och nätverk, men det finns 
också kulturområden där de sammanhållande 
stödfunktionerna är svaga och kan behöva 
stärkas. 

Samverkan över konst- och kulturområdes-
gränserna behöver stärkas. Det är också viktigt 
att dra nytta av de erfarenheter som gjorts kring 
samverkan mellan Region Värmland och den 
idéburna sektorn inom det sociala området. 

• Region Värmland och kommunerna ska 
arbeta för att stödja och stärka civilsam-
hällets kulturorganisationer och deras 
samverkan. 

• Region Värmland ska bidra till att stärka och 
utveckla dialog och samverkan mellan det 
ideella kulturlivet, kulturskaparna och de 
regionala kulturverksamheterna. 

• Region Värmland ska i dialog med förenings-
livet och kommunerna utveckla sin 
bidragsgivning och sitt främjandearbete för 
att bidra till att stärka det ideella 
arrangörskapet, med särskilt fokus på 
mindre orter och landsbygder, och på unga 
och nya arrangörer. 

De professionella 
kulturskaparnas villkor 
Det konstnärliga skapandet, oavsett konstform, 
är en förutsättning för ett levande kulturliv och 
hela samhällets utveckling. Med sin utbildnings-
bakgrund, erfarenhet och kompetens har de 
professionella kulturskaparna mycket att tillföra 
de regionala kulturverksamheterna och kulturlivet 
i stort. Mångfalden av konstnärliga uttryck förut-
sätter att det finns både vitala kulturinstitutioner 
med fast anställd personal och fria utövare som 
verkar inom och utanför institutionernas ramar. 

Den statliga konstnärspolitiska utredningen har 
tydliggjort behovet av att skapa bättre förutsätt-
ningar för konstnärligt skapande i hela landet. 
Det är en gemensam uppgift där statliga, 
regionala och lokala mål möts. 

Det måste finnas möjligheter för kulturskapare 
till kompetensutveckling och utvecklande möten, 
också med utövare från övriga Sverige och 
världen. Inflyttade kulturskapare är en viktig 
resurs för att vitalisera länets kulturliv. 

De professionella kulturskaparna rör sig i allt 
högre grad i ett gränsland mellan att vara arbets-
tagare, uppdragstagare och egenföretagare. 
För att kulturskapare ska kunna leva på sitt 
konstnärliga arbete krävs det att nya vägar 
skapas för att vidga deras arbetsmarknad. 

Ett prioriterat område är fortsatt utveckling 
av mentorskap och coachning för att underlätta 
för yngre och nyinflyttade professionella 
kulturskapare att etablera sig i regionen. 

De professionella kulturskaparna måste få 
skäliga ersättningar och goda förutsättningar för 
sitt skapande arbete. Regioner och kommuner 
har ett särskilt ansvar för att säkerställa detta 
när yrkesverksamma kulturskapare anlitas. 
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Digitaliseringen är en av de samhällsföränd-
ringar som påverkat villkoren för konstnärer 
mest de senaste åren. Den har inneburit nya 
möjligheter för kulturskapare att utveckla sina 
konstnärliga uttryck och att nå ut med sitt 
skapande. 

Den digitala utvecklingen ger upphov till 
utmaningar i form av upphovsrättsliga frågor. 
Kunskapen på området behöver fördjupas inom 
offentlig verksamhet. 

• Region Värmland ska verka för att stärka 
kulturskaparnas villkor, både generellt och 
inom de specifika områden där organisationen 
bedriver egen främjandeverksamhet. 

• Region Värmland, kommunerna och andra 
aktörer inom kulturlivet bör upprätthålla och 
utveckla sin bidragsgivning till konstnärligt 
skapande och uppmärksamma professionella 
kulturskapare med priser och stipendier. 

• Region Värmland ska stödja konstnärsdrivna 
initiativ, och bidra till att utveckla nätverk och 
mötesplatser för professionella kulturskapare. 

• Region Värmland ska verka för fler interna-
tionella och interregionala samarbeten och 
utbyten inom olika konst- och kulturområden, 
bland annat i residensform. 

• Region Värmland ska ta tillvara de profes-
sionella kulturskaparnas kunskaper och 
erfarenheter, bland annat genom att utveckla 
dialogen med kulturskaparnas organisationer 
och arbetsformerna för det kulturskaparråd 
som Region Värmland har etablerat i 
samverkan med KLYS, Konstnärliga och 
litterära yrkesutövares samarbetsnämnd. 

Läs mer: 
Konstnär – oavsett villkor. Konstnärspolitiska 
utredningen (SOU 2018:23) 

Kulturlivets internationalisering 
Kultur är en utmärkt kontaktskapare och ett 
effektivt verktyg när regionen öppnar sig mot 
omvärlden. Internationella kontakter och inter-
nationellt samarbete har betydelse både för 
kulturskaparna, kulturverksamheterna, förenings-
livet och medborgarna. 

Internationell kulturpolitik bedrivs på flera 
olika nivåer och påverkar Värmland på olika sätt, 
bland annat genom EU-samarbeten, EU-program, 
stödformer på nordisk nivå och stöd till interna-
tionellt utbyte från Kulturrådet och Konstnärs-
nämnden. Regionens geografiska läge innebär 
normalt goda möjligheter till kulturellt utbyte och 
samverkan med norska partners. 

Fler samarbeten, utbyten och kontakter med 
aktörer från övriga världen ger ökade kunskaper, 
perspektiv och stimulans till konstnärliga utövare 
och kulturverksamheter i Värmland. Öppenhet 
och mobilitet bidrar till ett varierat och dynamiskt 
kulturutbud av hög kvalitet. Det är ett sätt att 
berika kulturverksamheterna, att utveckla och 
förnya kulturskaparnas konstnärliga uttryck och 
att ge invånarna i länet möjlighet att möta kultur 
från andra länder. 

Samtidigt ska möjligheterna för värmländska 
kulturskapare att synliggöra konst och kultur 
internationellt tas tillvara, till exempel genom 
deltagande i internationella festivaler och genom 
internationell samverkan. 

• Region Värmland ska medverka till att fler 
ges möjlighet att ta del av internationella 
kultursamarbeten och utbyten och att fler 
i Värmland ges tillgång till konst och kultur 
från hela världen. 

• Region Värmland ska främja kulturlivets 
samarbete med internationella aktörer på 
kulturområdet, bland annat genom att öka 
kunskapen om de bidragsformer som finns 
inom området. 
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Prioriterade samverkansområden 

Under perioden 2022–2025 lyfter Region Värmland särskilt fram fyra utvecklingsområden 
som förutsätter en stärkt samverkan och ett gemensamt ansvarstagande av kulturpolitiken 
och andra politikområden: 

• Kultur, hälsa och folkhälsa 
• Kultur och folkbildning 
• Kulturdriven regional tillväxt 
• Utveckling av spelkultur 

Kultur, hälsa och folkhälsa 
Kultur är viktigt för livskvalitet och folkhälsa. 
Coronapandemin har på ett tydligt sätt synliggjort 
detta. Forskning och studier, bland annat en 
omfattande rapport från WHO 2019, visar på det 
positiva sambandet mellan kulturupplevelser, eget 
skapande och en god hälsa. På många håll be-
drivs utvecklingsarbete kring hur kulturaktiviteter 
kan användas hälsofrämjande och förebyggande, 
behandlande inom exempelvis konstärlig terapi 
samt hur olika kulturuttryck kan nyttjas inom vård 
och rehabilitering. 

Det är viktigt att lyfta fram hur kulturen kan 
främja hälsa och förebygga ohälsa genom att ge 
människor en känsla av sammanhang och 
mening. Genom delaktighet och inflytande får vi 
en bättre beredskap att möta sjukdomar, stress, 
psykisk ohälsa och sociala problem. En befolk-
ning där många är friska och mår bra och och där 
skillnader i hälsa mellan olika grupper är så små 
som möjligt skapar också bättre förutsättningar 
för välstånd och ökad tillväxt genom minskad 
sjukfrånvaro, högre sysselsättning och minskade 
behov av vård och omsorg. 

Hälsan i Värmland är generellt sett sämre än i 
riket. Därför är det viktigt att skapa former för hur 
kulturlivet på ett ännu mer framträdande sätt än 
idag kan bidra till fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och en förbättrad folkhälsa i alla 
åldersgrupper. 

Kommunerna och Region Värmland har en 
central roll i arbetet med kultur och hälsa, både 
när det gäller kulturella aktiviteter och konstens 
roll inom omsorgen och på sjukhus och 
vårdinrättningar. Det är viktigt att ta tillvara 
möjligheterna till bred samverkan med bland 
annat professionella kulturverksamheter och 
kulturskapare, civilsamhället och Karlstads 
universitet. 

I Värmland finns en stor erfarenhet av att arbeta 
med kultur och hälsa, men utvecklad samverkan 
och samordning kräver en tydligare struktur kring 
uppdrag och mandat. 

Viktiga inslag i det fortsatta utvecklingsarbetet 
är kunskapsutbyte, kompetensutveckling, 
nätverksarbete, omvärldsbevakning och 
metodutveckling. Forskningen på området 
behöver också synliggöras mer. 

Ur ett kulturpolitiskt perspektiv är det viktigt att 
öka tillgängligheten till kultur för grupper som av 
olika anledningar kan ha svårt att ta del av utbud 
och möjligheter. Det innebär bland annat att äldre 
är en viktig målgrupp för arbetet med kultur och 
hälsa. I Värmland ökar under kommande år både 
antalet och andelen personer över 65 år. 

En särskild utmaning är den stora ökningen av 
invånare i åldern 85 år och äldre, en grupp som är 
i större behov av ett tillgängligt kulturutbud som 
inte förutsätter en god hälsa, god ekonomi eller 
resor. Bland de äldre skapar också den ofrivilliga 
ensamheten behov av insatser för att skapa 
gemenskap och samhörighet. Där kan kulturen 
spela en viktig roll för att skapa mening och mer 
innehållsrika liv. 

• Region Värmland vill genom en utvecklad 
samordning och strategisk samverkan internt 
samt med kommunerna och andra sam-
arbetspartners utveckla kulturens bidrag till 
en stärkt folkhälsa. 

• Region Värmland ska stödja utvecklingen av 
området genom att tydligare lyfta fram det i 
sin bidragsgivning och i sin dialog med de 
verksamheter som ges statsbidrag inom 
samverkansmodellen. 
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Läs mer: 
Nationell översyn av kultur och hälsa (Kulturrådet 
2018) 
What is the evidence on the role of the arts in 
improving health and well-being? (WHO 2019) 

Kultur och folkbildning 
Folkbildningen ska bidra till att bredda intresset 
för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

Studieförbunden 

Nya behov och önskemål har förändrat studie-
förbundens utbud och arbetsformer. Kulturens 
andel har ökat och kulturen är numera den största 
verksamheten inom de flesta studieförbund. 

Genom sin omfattande geografiska spridning 
är studieförbunden en av Sveriges största 
kulturaktörer och viktiga samarbetsparter för 
det lokala kultur- och föreningslivet och för 
kommunernas kulturförvaltningar och bibliotek. 
I förhållande till invånarantal är deras verksamhet 
ofta viktigast på mindre orter. 

Genom studiecirkelverksamhet och öppna 
publikaktiviteter kan studieförbunden bidra 
till att erbjuda kulturupplevelser och möjligheter 
till eget skapande, även för människor som idag 
inte är delaktiga i kulturlivet. Studieförbunden är 
också viktiga aktörer i arbetet med att stärka 
tillgänglighet, mångfald, deltagarkultur och 
arrangörskap inom kulturlivet. Dessutom kan de 
skapa möjligheter för professionella kulturskapare 
att nå ut till en större publik och stärka sina 
försörjningsmöjligheter. 

Folkhögskolorna 

Folkhögskolorna medverkar till höjd utbildnings-
nivå och ett ökat intresse för konst- och kultur-
området. Skolornas utbildningar med konst- och 
kulturprofil bidrar till att utveckla länets kulturliv, 
bland annat genom att motivera unga kreativa 
människor att flytta till Värmland. Att skapa och 
profilera attraktiva estetiska kurser och kurser 
som utvecklar kulturentreprenörskapet vid 
folkhögskolorna är särskilt angeläget i en region 
som endast har ett fåtal konstnärliga utbildningar 
på högskolenivå. 

Folkhögskolorna betydelse som lokala arenor 
för kulturupplevelser och som samarbetspartners 
på kulturområdet bör utvecklas så att skolorna i 
ännu högre grad blir en mötesplats för kultur-
skapare, utövare och publik. Samtidigt bör digi-
taliseringens möjligheter utnyttjas i högre grad. 

• Region Värmland ska internt och tillsammans 
med kommunerna verka för en stärkt 
samverkan mellan kultursektorn och 
folkbildningen. 

Läs mer: Region Värmlands folkhögskoleplan 

Kulturdriven regional tillväxt 
Det är inte ett kulturpolitiskt mål att det ska 
startas fler företag, men många professionella 
kulturskapare är företagare och över 2 000 
företag i Värmland verkar inom det växande 
området kulturella och kreativa näringar (KKN). 
Ett antal av dessa bidrar direkt eller indirekt till att 
uppnå det kulturpolitiska målet om att ge god 
tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet i 
hela länet. Samtidigt bidrar de till att stärka den 
regionala tillväxten. 

Till KKN-området räknas näringsverksamhet 
inom film och foto, bild och form, hemslöjd, 
litteratur, musik och scenkonst, men ofta också 
arkitektur, design och mode. Ibland inkluderas 
spelkultur, kulturarvsturism och ytterligare 
områden. Kulturella värden eller konstnärliga och 
andra kreativa uttryck är en förutsättning för de 
flesta av företagen. 

KKN-företagandet har en positiv inverkan på 
det kreativa och innovativa klimatet i regionen 
och bidrar till utvecklingen av innovationsförmåga 
och förnyelse inom andra affärsområden. 

I arbetet med att öka entreprenörskapet i 
Värmland uppmärksammas redan de kulturbas-
erade företagens behov, men kunskapen om 
KKN-företag i företags- och innovationsstöd-
systemet kan stärkas ytterligare. 

Goda förutsättningar för kulturskapande och 
för kulturnäringarna breddar arbetsmarknaden 
och ökar kulturskaparnas möjligheter att leva på 
sin verksamhet. KKN-företagen har dessutom en 
stor potential i arbetet med att stärka den 
regionala identiteten och varumärket Värmland. 

Att de olika branschkategorier som räknas till 
KKN är så olika sinsemellan medför att det är 
svårt att utforma generella insatser för KKN-
området. Region Värmland kan bidra till en 
fördjupad dialog och till att skapa synergi-
effekter mellan de olika branschkategorierna, 
inte minst i skärningspunkten mellan kultur, 
regional tillväxt och besöksnäringen. 

För besöksnäringen är Värmlands rika och 
levande kulturutbud av stor betydelse. 
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Festivaler, spelkonvent, mässor, konferenser, 
teateruppsättningar, utställningar, arrangemang 
och attraktiva platser och miljöer inom kultur-
området är viktiga för att sätta Värmland på 
kartan nationellt och internationellt. De är 
reseanledningar som ger regionen lyskraft, 
skapar möjligheter till nya kontakter för regionens 
kulturliv och normalt har betydande ekonomiska 
kringeffekter, både på större orter och – särskilt 
sommartid – landsbygder. 

Kultursektorns utgångspunkt i arbetet med 
att stärka KKN-företagandet och kulturbesöks-
näringen är de kulturpolitiska uppdragen: att 
främja kulturskaparnas villkor och verka för ett 
attraktivt och tillgängligt kulturutbud i hela länet. 

Region Värmland ska dra nytta av nationella 
mötesplatser och nätverk för kunskapsutbyte 
inom KKN-området och den kompetens på 
området som finns hos bland annat Tillväxtverket. 

• Region Värmland ska eftersträva ett gemen-
samt ansvarstagande mellan kultur- och 
näringspolitiken för att utveckla det stödjande 
arbetet riktat mot KKN-företagen och 
kulturbesöksnäringen, med särskilt fokus på 
de kulturområden och branscher där regionen 
har egna resurser för kulturutveckling. 

• Region Värmland ska bidra till att de befintliga 
företags- och innovationsstödjande systemen 
och andra aktörer ökar sin kunskap om KKN-
sektorn, så att de kan stödja utvecklingen hos 
dessa företag. 

• Region Värmland ska utveckla dialogen och 
samverkan med forskningsmiljöer vid bland 
annat Karlstads universitet för att utveckla 
kunskapen om hur KKN-sektorn och kultur-
besöksnäringen kan utvecklas och stärkas. 

Läs mer: 
Ge plats på scen! Kulturföretagen vill växa 
(Tillväxtverket 2019) 

Utveckling av spelkultur 
Inom begreppet spelkultur ryms spel som i någon 
form används som ett verktyg för utövaren att 
uttrycka sig på ett kreativt, kulturellt eller konst-
närligt sätt, eller där sådana uttryck används för 
att bättre utöva ett spel i någon form. 

Sverige anses vara ett av de främsta länderna 
i dataspelsbranschen och allt fler människor i 
olika åldrar ägnar sig åt någon form av spel. 
Spelkulturen erbjuder nya sätt för traditionella 
kulturuttryck att möta moderna. 

Spelkultur skapar också gemenskap och 
samhörighet. Det är ett område som engagerar 
många unga i föreningsform, där deltagarna i hög 
grad interagerar och är medskapare. Kunskapen 
om teknik, digitala verktyg och berättande är stor, 
men också om kultur, språk, historia och platser. 
Samverkan mellan spelkulturföreningarna och 
andra kulturföreningar och kulturverksamheter 
bör utvecklas. 

• Region Värmland ska undersöka 
möjligheterna att stärka en fortsatt 
utveckling inom spelkultur i samverkan 
mellan Region Värmland, andra regioner, 
företrädare för spelkulturområdet och 
regionala kulturverksamheter. 
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Kulturpolitiken – ett delat ansvar 

Det kulturpolitiska ansvaret delas mellan tre samhällsnivåer. Kommunerna står för basen, regionerna 
ansvarar främst för professionella verksamheter med ett regionalt mervärde, och staten ansvarar för 
övergripande insatser och nationella kulturinstitutioner. Alla tre nivåerna svarar för bidragsgivning till 
kulturlivet. De har ofta ett delat finansieringsansvar för regionala kulturverksamheter. 

Region Värmlands uppdrag 
och verksamhet 
Region Värmland stödjer kulturlivet genom 
att ta ekonomiskt ansvar för egna och externa 
regionala kulturverksamheter och distrikts-
verksamhet inom civilsamhällets kulturorgani-
sationer. Region Värmland fördelar också 
statsbidrag inom samverkansmodellen och 
projekt- och arrangemangsbidrag. 

Regionen är länken mellan statlig och kommu-
nal kulturpolitik, vilket gör det till en självklar 
uppgift att initiera dialog och samtal kring kultur-
politik. Dessutom ansvarar Region Värmland för 
nätverk, omvärldsbevakning, analys och 
informationsspridning. 

Inom Region Värmland bedrivs också en 
omfattande egen kulturverksamhet inom kultur-
avdelningen, konstenheten, sjukhusbiblioteken, 
folkhögskolorna och Värmlandsarkiv. 

Region Värmland har ett brett ansvarsområde 
inom bland annat regional utveckling och sjuk-
och hälsovård, vilket underlättar dialog och sam-
ordning med många av de politik- och samhälls-
områden som kulturpolitiken kan samverka med. 

Politisk organisation och styrdokument 

Regionfullmäktige är Region Värmlands högsta 
beslutande organ och beslutar om övergripande 
mål och budget. Fullmäktige utser bland annat 
ledamöterna i kultur- och bildningsnämnden och 
styrelseledamöter i Wermland Opera och 
Värmlands Museum. 

Fullmäktige fastställer också kulturplanen. Den 
ligger till grund för Region Värmlands interna 
arbete med nämndplan och kriterier för nämnd-
ens bidragsgivning inom kulturområdet. 

Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd 
tar fram förslag till kulturplan, fastställer regional 
biblioteksplan och beslutar om verksamhets- och 
projektbidrag. Bidragsgivningen följs upp och 
former och kriterier ses regelbundet över. 

Region Värmland arbetar utifrån den kultur-
politiska principen om armlängds avstånd. Vid 
handläggning av projektansökningar som kräver 
konstnärliga bedömningar anlitas i möjligaste mån 
särskilda referenspersoner med expertkunskap. 
Vid politiska beslut om bidrag till kulturverksam-
heter tillämpas jävsreglerna. 

Läs mer: 
Regionplanen, nämndplaner och andra politiskt 
antagna styrdokument kan laddas ner från 
regionvarmland.se 

Interregional samverkan 
De stora ekonomiska utmaningarna skapar ett 
ökat behov av dialog om interregional samverkan, 
både på ett strategiskt plan och mellan kultur-
verksamheter. Ökad samordning och samutnyttj-
ande av kompetenser över regiongränserna kan 
bidra till att frigöra resurser, skapa kostnads-
effektivitet och medverka till att de kulturpolitiska 
målen uppnås. 

En utvecklad samverkan kräver ändamålsenliga 
strukturer och långsiktig samordning av resurser. 
Region Värmland avser att föra en fortsatt dialog 
både med Västra Götalandsregionen och med de 
mellansvenska regionerna. 

Samverkan mellan kommunerna 
Värmlands sexton kommuner varierar i folkmängd 
och befolkningssammansättning, vilket bidrar till 
att förutsättningarna för att bedriva kulturverk-
samhet är högst olika. Skillnaderna tenderar att 
öka. Dessutom växer de ekonomiska utmaning-
arna. Sammantaget innebär det att samverkan 
och erfarenhetsutbyte blir allt viktigare. 

Kommunernas administrativa gränser styr 
bara delvis befolkningens val när det gäller att 
ta del av kultur. Resor över kommungränser är 
normalt vanliga, till en grannkommun eller någon 
av de större kommunerna – eller sommartid till 
något kulturbesöksmål på landsbygden. Ett viktigt 
skäl för att se bortom gränserna och utveckla 
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mellankommunal samverkan är också de stora 
dagliga pendlingsströmmarna för arbete och 
studier. Värmlands väl utbyggda biblioteks-
samverkan kan stå som modell för utvecklad 
samverkan inom andra kulturområden. 

Samverkan mellan region 
och kommuner 
Kommunerna står tillsammans för den största 
andelen av den offentligt finansierade kulturen i 
Värmland. Regionala insatser kompletterar och 
stärker den kommunala kulturpolitiken. Därför är 
en väl fungerande samverkan mellan regionen 
och kommunerna avgörande för att värna och 
utveckla kulturlivet i Värmland. 

Dialogen måste präglas av kontinuitet och 
systematik. Det är centralt att deltagarna har 
tydliga uppdrag och mandat. Samrådet behöver 
också i möjligaste mån fokusera på frågor som 
berör och omfattar alla, där långsiktiga konstruk-
tiva samarbeten kan gynna alla parter. 

Det är viktigt att säkerställa att det regionalt 
finansierade kulturutbudet är till nytta för 
kommunerna och att stärka samverkan kring 
verksamheter och arrangemang som gemensamt 
medfinansieras av regionen och en eller flera 
kommuner. 

Region Värmland ska särskilt beakta de mindre 
kommunernas behov och verka för att stärka 
deras roll i möjliggörandet av kulturell verksam-
het, med speciellt fokus på att skapa likvärdiga 
möjligheter för barn och unga i hela länet. 

Förväntningar på statliga 
myndigheter och andra 
nationella aktörer 
Region Värmland förväntar sig att Kulturrådet ska 
vidareutveckla och fördjupa dialogen med region-
erna kring samverkansmodellen. Ett större fokus 
bör läggas på lärande, också utifrån de regionala 
utvecklingsprojekt som delfinansieras av Kultur-
rådet. Relationen bör utvecklas i en riktning som 
är mer tillitsbaserad och mindre detaljreglerad. 

En mängd riktade statsbidrag fördelas till 
kommunala och lokala verksamheter. Detta sker 
utan särskild hänsyn till de kulturpolitiska 
prioriteringar region och kommuner kommit 
överens om i de regionala kulturplanerna. Det bör 
vara en ambition hos staten och regionerna att 
utveckla och tydliggöra bidragsgivningens 
koppling till den regionala kulturplanen. 
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Texten nedan skrevs före coronapandemin och har inte justerats utifrån de förändrade förutsättningar som pandemin inneburit. 

Den kommer att uppdateras utifrån remissbehandlingen innan regionfullmäktige fattar beslut om kulturplanen i oktober 2021. 

Verksamhetsområden 

Inom ramen för samverkansmodellen får regionerna fördela vissa statsbidrag till kulturverksamhet. 
Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås. 

Regionen ansvarar för att bidragsgivningen 
främjar en god tillgång för länets invånare till 

1. professionell teater-, dans- och musik-
verksamhet, 

2. museiverksamhet och museernas 
kulturmiljöarbete, 

3. biblioteksverksamhet och läs- och 
litteraturfrämjande verksamhet, 

4. professionell bild- och formverksamhet, 
5. regional enskild arkivverksamhet, 
6. filmkulturell verksamhet, och 
7. främjande av hemslöjd. 

Regionen får även lämna statsbidrag till läns-
överskridande samarbeten och överskridande 
samarbeten mellan olika konstområden. 

Sju kulturverksamheter i Värmland erhöll 
statsbidrag inom samverkansmodellen 2020: 

• Wermland Opera 
• Västanå Teater 
• Riksteatern Värmland 
• Värmlands Museum 
• Föreningsarkivet i Värmland 
• Värmlands Företagshistoria 
• Region Värmland – Avdelningen 

för kulturutveckling 

Avdelningen för kulturutveckling bedriver 
verksamhet inom fem av ovanstående områden: 
professionell dansverksamhet, biblioteks-
verksamhet och läs- och litteraturfrämjande 
verksamhet, professionell bild- och form-
verksamhet, filmkulturell verksamhet och 
främjande av hemslöjd. 

Region Värmland förutsätter att de verk-
samheter som beviljas verksamhetsbidrag 
• utgår från de nationella målen för 

kulturpolitiken, 
• arbetar utifrån Region Värmlands kultur-

politiska inriktningsmål och övergripande 
kulturpolitiska perspektiv, så som de beskrivs 
i kulturplanen, 

• lever upp till de villkor som följer med stats-
bidrag och regionala verksamhetsbidrag, 

• verkar utifrån den lagstiftning och de 
nationella mål och strategier som gäller inom 
områden som hållbarhet, tillgänglighet utifrån 
funktionsförmåga, integration, nationella 
minoriteters rättigheter, jämställdhet och hbtq. 

Vidare ska de utifrån sina egna förutsättningar 
arbeta med och förhålla sig till de utmaningar och 
utvecklingsområden som beskrivs i kulturplanen. 
Det gäller särskilt: 

• Kultur i hela länet 
• Barn och ungas rätt till kultur 
• Kultur, hälsa och folkhälsa 
• Kulturområdets ideella engagemang 
• De professionella kulturskaparnas villkor 

Nedan beskrivs de prioriteringar som regionen 
vill göra i fråga om kulturverksamheter som avses 
få statligt stöd. Verksamheterna presenteras mer 
ingående i bilagan till kulturplanen. 

I texten beskrivs också viss regional kultur-
verksamhet som bedrivs med verksamhetsbidrag 
från Region Värmland men inte är en del av sam-
verkansmodellen. Det gäller i första hand fria 
grupper på scenkonstområdet, viss verksamhet 
inom bild och form, gestaltad livsmiljö, 
verksamheten vid Värmlandsarkiv och viss 
kulturverksamhet riktad till barn och unga. 

Kulturarvsfrågor 
Hur det materiella och immateriella kulturarvet 
ska bevaras, användas och utvecklas är något 
som alla konst- och kulturområden behöver 
förhålla sig till. 

Kulturarv kan ge trygghet, sammanhang, 
mening och kunskap. Kulturarven ger oss 
möjlighet att förstå vilka vi är och är en resurs 
att ta med i diskussionen om hur samhället 
utvecklats och vilka vägval vi vill göra i framtiden. 

Ansvaret för att bevara, använda, utveckla 
och tillgängliggöra kulturarvet delas av en rad 
lokala och regionala kulturverksamheter och 
organisationer. Kommunerna, länsstyrelsen, 
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Texten nedan skrevs före coronapandemin och har inte justerats utifrån de förändrade förutsättningar som pandemin inneburit. 

Den kommer att uppdateras utifrån remissbehandlingen innan regionfullmäktige fattar beslut om kulturplanen i oktober 2021. 

Karlstads universitet och Värmlands Museum har 
viktiga roller. 

Engagemanget i kulturarvsfrågorna är stort, inte 
minst inom civilsamhället. Det är ett område där 
ståndpunkter och intressen bryts mot varandra 
och där kulturarvsbegreppet ska kunna diskute-
ras, förändras och omformuleras med tiden. 

Inom kulturaravsarbetet finns goda möjligheter 
både till upplevelser, bildning och eget skapande. 
Kulturarvsarbetet ska vara inkluderande och lyfta 
fram den mångfald av kulturarv som utmärker 
samhället idag. 

Möjligheterna att förmedla, bevara och tillgäng-
liggöra kulturarvet har ökat tack vare den digitala 
utvecklingen. Forskning och studier underlättas, 
kreativitet och innovation främjas och användarna 
kan också bidra till att beskriva, katalogisera och 
sprida kännedom om det som görs tillgängligt. 
Genom digital förmedling kan verksamheterna 
nå både en större publik och nya publikgrupper. 
En angelägen uppgift är att framtidssäkra hotat 
arkivmaterial, bland annat inom det audiovisuella 
området. 

Region Värmland ska 

• bidra till att vidga intresset för och delaktig-
heten i kulturarvsarbetet och stärka sam-
verkan på området, så att det gemensamma 
kulturarvet blir en angelägenhet för alla, det 
offentliga samtalet vidgas och fördjupas och 
att medskapande och engagemang främjas 

• stödja regionala kulturarvsaktörer i deras 
verksamhet och utvecklingsarbete, bland 
annat inom digitaliseringsområdet 

• bidra till att utveckla kulturarvets potential 
inom hållbar regional utveckling 

• bidra till att skapa mötesplatser för 
erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling 
för länets kulturarvsaktörer 

Läs mer: 
Räkna med kulturarvet – Kulturarvets bidrag till en 
hållbar samhällsutveckling (Riksantikvarieämbetet 
2017) 

Professionell scenkonst och 
främjandeverksamhet inom 
scenkonstområdet 

Att göra det möjligt att ta del av professionell 
scenkonst av hög kvalitet i Värmland är en grund-
läggande uppgift för den regionala kulturpolitiken. 
Det gäller både regionalt producerad scenkonst 
och nationella och internationella gästspel och 
turnéer. 

Viktiga förutsättningar för att länets invånare 
ska få ta del av professionell scenkonst i sina 
egna kommuner är det lokala, ofta ideella 
arrangörskapet tillsammans med god tillgång 
till scener. 

Wermland Opera och Västanå Teater 

Wermland Opera och Västanå Teater är de 
viktigaste regionala producenterna av profes-
sionell scenkonst. De står för konstnärlig kvalitet 
och utveckling, och är stora arbetsgivare inom 
scenkonstsektorn. 

Det levande mötet är scenkonstens styrka. 
Att tillgängliggöra levande scenkonst via digitala 
kanaler är därför en utmaning, både konstnärligt 
och ekonomiskt. Ändå finns det anledning att 
utforska de möjligheter till spridning som digitali-
seringen ger, bland annat för att nå grupper 
som av olika anledningar inte kan besöka 
teaterscenerna. 

Wermland Opera 
Genom sina opera- och musikaluppsättningar 
erbjuder Wermland Opera ett mångsidigt och 
ofta konstnärligt djärvt utbud av hög konstnärlig 
kvalitet inom musikteaterns område. 

Operan har byggt upp en framgångsrik verk-
samhet som attraherar både publik från länet 
och tillresande, och möter publiken både på 
operans egna scener och på turné i länet, med 
produktioner särskilt anpassade till mindre 
scener. 

I uppdraget ingår att sträva efter att nå en bred 
publik och nya publikgrupper, med särskilt fokus 
på utbudet för barn och unga. Turnéerna spelar 
en nyckelroll för operans samarbete med civil-
samhället, kommunerna och lokala arrangörer. 

Wermland Opera driver också ett ambitiöst 
utvecklingsarbete inom området kultur och hälsa, 
bland annat med fokus på ökad tillgänglighet för 
grupper med olika funktionsnedsättningar. 
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Texten nedan skrevs före coronapandemin och har inte justerats utifrån de förändrade förutsättningar som pandemin inneburit. 

Den kommer att uppdateras utifrån remissbehandlingen innan regionfullmäktige fattar beslut om kulturplanen i oktober 2021. 

I många av sina uppsättningar samverkar operan 
med internationella regissörer, koreografer och 
produktionsteam som bidrar till kvalitet och 
konstnärlig förnyelse i verksamheten. 

Region Värmland ska 

• i fortsatt dialog med Karlstads kommun verka 
för att Wermland Opera ges ekonomiska 
förutsättningar att med bibehållen hög 
konstnärlig kvalitet förnya och utveckla 
sin verksamhet 

• stödja operan i dess strävan att nå en bred 
publik och nya publikgrupper och att utveckla 
nya samarbeten, inom och utom länet 

Västanå Teater 
Västanå Teater har med stor framgång utvecklat 
sin egen form av musikteater med utgångspunkt 
i den skandinaviska folkkulturen. Berättandet står 
i centrum och musiken och dansen tar stor plats. 

Teatern bedriver en professionell verksamhet av 
hög kvalitet för en bred publik. Liksom Wermland 
Opera attraherar teatern både en regional, 
nationell och internationell publik. I uppdraget 
ingår att sträva efter att nå en bred publik och nya 
publikgrupper, med särskilt fokus på utbudet för 
barn och unga. 

Den vinterbonade scenen i Berättarladan skapar 
nya förutsättningar för en året runt-verksamhet 
och möjlighet att förnya och utveckla verksam-
heten och bredda utbudet, inte minst för barn 
och unga. 

Region Värmland ska 

• i fortsatt dialog med Sunne kommun verka 
för att Västanå Teater ges ekonomiska 
förutsättningar att med bibehållen hög 
konstnärlig kvalitet förnya och utveckla 
sin verksamhet 

• genom fortsatt stöd till Västanå Teater ta 
tillvara de möjligheter till utökad verksamhet 
som den nya scenen i Berättarladan erbjuder 

Fria grupper och turnéverksamhet 

De fria professionella teatergrupperna spelar en 
viktig roll för att bredda utbudet av talteater och 
dans i länet, särskilt för barn och unga. 

Region Värmland ger bidrag till produktion av 
nya föreställningar, främst för barn och unga. 
Stödet bidrar till att skapa förutsättningar för en 
omfattande turnéverksamhet, både inom och 
utom länet. För att skapa möjligheter för 
grupperna att mer långsiktig utveckla sina 
konstnärliga uttryck och sitt tilltal har Region 
Värmland också infört fleråriga verksamhetsstöd. 

Region Värmland ska 

• genom fortsatt stöd till fria professionella 
grupper bidra till ett breddat utbud på 
scenkonstområdet och stärka gruppernas 
möjligheter att verka i regionen 

Riksteatern Värmland 

Riksteatern Värmland och de lokala teaterför-
eningarna har stor betydelse för tillgången till 
ett brett scenkonstutbud i hela länet, inte minst 
när det gäller talteater, men också samtida dans. 

En av de viktigaste uppgifterna för Riksteatern 
Värmland är att stödja och stimulera lokala teater-
föreningar och andra arrangörer. Föreningen 
fungerar också som pådrivare och initiativtagare 
för att långsiktigt stärka scenkonsten, och för-
medla professionell scenkonst för barn och unga. 

Satsningen Kultur på landsbygd gör det möjligt 
för arrangörer på mindre orter att kunna erbjuda 
scenkonst av hög kvalitet och att utveckla sitt 
arrangörskap. 

Region Värmland ska 

• genom sitt stöd till Riksteatern Värmland 
bidra till att främja och stärka de ideella 
arrangörerna i länet och särskilt skapa 
förutsättningar för att uppleva professionell 
scenkonst på landsbygd och mindre orter 
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Texten nedan skrevs före coronapandemin och har inte justerats utifrån de förändrade förutsättningar som pandemin inneburit. 

Den kommer att uppdateras utifrån remissbehandlingen innan regionfullmäktige fattar beslut om kulturplanen i oktober 2021. 

Dans 

Genom att stärka den professionella dansen 
ges fler möjlighet att ta del av danskonst av hög 
kvalitet. Region Värmland initierar och driver 
utvecklingsprojekt inom dansområdet och 
samverkar med verksamheter och kommuner 
som önskar utveckla dansen. Uppdraget omfattar 
både stöd till utvecklingen av professionell 
danskonst och dansfrämjande verksamhet, 
med fokus på unga dansare. 

Region Värmland är en resurs för skolorna i 
länet och bidrar också till att skapa möjligheter 
för unga att utöva dans i skolan och på fritiden. 
Viktiga aktörer i arbetet med att utveckla dansen 
är Karlstads universitet, länets teaterverksam-
heter, Riksteatern Värmland, ideella kulturföre-
ningar och studieförbund. 

Dansen är också ett viktigt inslag i verksam-
heten hos Wermland Opera och Västanå Teater, 
som bägge kontrakterar frilansande koreografer 
och dansare vid vissa produktioner. 

Region Värmland ger projektstöd till fria dans-
grupper i form av bidrag till produktion av nya 
föreställningar, främst för barn och unga. Genom 
projektbidrag har Region Värmland även möjlighet 
att ge stöd till dansläger för unga och liknande 
verksamhet av regionalt intresse. 

Region Värmland ska 

• bidra till ett varierat utbud av professionell 
konstnärlig dans för invånare i hela länet, 
med särskilt fokus på barn och unga 

• bidra till att skapa goda förutsättningar för 
yrkesverksamma inom dansområdet att 
verka och utvecklas i länet 

• bidra till att stärka barn och ungas möjligheter 
att i skola och på fritiden utveckla sitt intresse 
för dans och själva dansa 

• utveckla former för hur dansen kan bidra till 
området kultur och hälsa, med särskilt fokus 
på psykisk ohälsa 

• genom fortsatt stöd till fria professionella 
dansgrupper bidra till ett breddat utbud av 
dans och stärka deras möjligheter att verka 
i regionen 

Musik 

Musiklivet och musikintresset är stort i Värmland. 
Det gäller såväl utbudet av levande musik som 
professionella utövare och den breda amatör-
verksamheten, inte minst i körer och orkestrar. 

Region Värmlands stöd till musikområdet riktas 
främst till verksamheter som är kulturpolitiskt 
angelägna men som inte kan leva och utvecklas 
på marknadens villkor. Fokus ligger på det 
professionella musiklivet och arrangörskapet 
– på att sprida musik av hög kvalitet till så många 
människor som möjligt. Stödet bidrar till att skapa 
bredd och variation i utbudet och stärka genrer 
som folk- och världsmusik, kammarmusik, 
körmusik, visa och jazz. Många arrangemang får 
också stöd från kommuner och studieförbund. 

Wermland Operas orkester genomför bland 
annat större orkesterkonserter, kammarmusik-
konserter och turnéverksamhet. Sammantaget 
innebär det ett varierat musikutbud av hög kvali-
tet. Inom barn- och ungdomsområdet genomför 
operan en rad olika samarbeten med utbildnings-
aktörer och föreningslivet. 

Det finns behov av att öka kunskapen och 
innovationskraften inom den regionala musik-
branschen. Region Värmland har därför gett 
stöd till flera större musikprojekt, senast Music 
ecosystems, där Karlstads universitet samarbetat 
med Studiefrämjandet Örebro-Värmland och 
Høgskolen i Innlandet i Norge (HINN). 

I länet finns flera betydelsefulla eftergymnasiala 
musikutbildningar, bland annat Musikhögskolan 
Ingesund, som är en del av Karlstads universitet. 
Också studieförbunden, folkhögskolorna och den 
kommunala kultur- och musikskolan är viktiga för 
utveckling och förnyelse av musiklivet. 

Region Värmland ska 

• genom fortsatt stöd till Wermland Opera, 
Västanå Teater och andra aktörer inom 
musikområdet ge invånare i hela länet tillgång 
till levande musikupplevelser av hög konst-
närlig kvalitet och med stor musikalisk bredd 

• bidra till att i större utsträckning tillgängliggöra 
professionell musik för barn och unga och 
uppmuntra till eget musikskapande bland 
unga 

• undersöka möjligheterna till att skapa ett 
långsiktigt främjandeuppdrag inom 
musikområdet, med fokus både på utövare, 
bransch, arrangörer och förmedling 
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Texten nedan skrevs före coronapandemin och har inte justerats utifrån de förändrade förutsättningar som pandemin inneburit. 

Den kommer att uppdateras utifrån remissbehandlingen innan regionfullmäktige fattar beslut om kulturplanen i oktober 2021. 

Filmkulturell verksamhet 
Rörlig bild blir allt viktigare i samhället. Den 
digitala teknikutvecklingen har demokratiserat 
mediet och stärkt möjligheterna till eget skap-
ande, nya uttryck och nya visningsplatser. 

De regionala filmkulturella satsningarna sker 
inom film- och mediepedagogik, produktionsstöd, 
talangutveckling och biograf- och visningsstöd. 
Arbetet tar sin utgångspunkt i den nationella 
filmpolitikens vision och mål. 

Kommunerna och andra skolhuvudmän har 
ansvaret för att ge elever i skola och förskola 
möjligheter att ta del av rörlig bild som konst-
och uttrycksform i skolan – både i eget skapande, 
i undervisningen och som upplevelse på biograf 
eller i andra visningsformer – och att skapa 
möjligheter för unga att göra film på fritiden, 
bland annat inom ramen för kulturskolan. Den 
regionala verksamheten är ett stöd i arbetet. 

Inom produktionsområdet är målet att skapa 
möjligheter att framförallt producera kort- och 
dokumentärfilm av hög kvalitet i Värmland. 
Arbetet inkluderar också de gränszoner där filmen 
möter spelkulturen, virtual reality och andra nya 
former för rörligt berättande. 

Talangutvecklingen är central. Målet är att fler 
unga ska kunna etablera sig professionellt på 
den rörliga bildens område. 

Digitaliseringen av distribution och visning av 
film har skapat vidgade möjligheter för biografer, 
filmföreningar och filmfestivaler att på olika sätt 
bidra till att skapa ett brett utbud av film på bio i 
Värmland. Tillkomsten av den ideella föreningen 
Värmlands Biografnätverk har inneburit att 
samverkan och kompetens kunnat stärkas. 

Att ansvara för det nationella filmarvet är framför 
allt Filminstitutets uppgift, men det är också nöd-
vändigt att de regionala aktörer som ansvarar för 
olika typer av filmarkiv tar ett ansvar för bevar-
ande och tillgängliggörande av sina samlingar. 

Region Värmland ska 

• stödja utveckling och produktion av film av 
hög kvalitet för att bidra till en bredd och 
mångfald av berättelser 

• medverka till att filmer med anknytning 
till Värmland sprids och visas regionalt, 
nationellt och internationellt 

• stödja unga filmare genom insatser för 
talangutveckling 

• medverka till mångfald och kvalitet i olika 
visningsformer och till att stärka biografernas 
roll som mötesplatser 

• bidra till att alla barn och unga ges ökade 
möjligheter att se, analysera och skapa med 
rörlig bild 

• stödja kommunernas långsiktiga utvecklings-
arbete på film- och biografområdet 

• medverka till att filmarvet bevaras, används 
och utvecklas 

Bild- och formkonst och 
gestaltad livsmiljö 
Bild- och formkonsten har betydelse både för 
enskilda och för hela samhällets utveckling och 
vitalitet. Inom konstområdet finns en mängd 
institutioner, organisationer och andra aktörer 
som på olika sätt främjar och utvecklar konstlivet. 
Staten, Region Värmland och kommunerna ger i 
varierande omfattning verksamhetsbidrag eller 
andra former av stöd till en rad verksamheter, 
föreningar och utställare inom konstområdet. 

Ökade samarbeten och kontakter med konst-
närer, konsthantverkare och formgivare från 
övriga världen stärker den konstnärliga utveck-
lingen i länet. Öppenhet, mobilitet och kunskaps-
utbyte är avgörande för förnyelse och kulturell 
delaktighet. Genom residensverksamhet kan 
tillgängligheten till konst- och kulturyttringar öka, 
inte minst på platser där kulturutbudet är 
begränsat. 

Offentligt finansierade utställare bör följa det 
statliga ramavtalet om medverkande- och utställ-
ningsersättning till konstnärer, det så kallade 
MU-avtalet. Avtalet är en viktig förutsättning för 
konstnärers möjligheter att utöva sitt yrke och 
för en återväxt av yrkesverksamma konstnärer. 

Kommunernas arbete med offentlig konst 
stärktes genom projektet Artscape Värmland 
2017, då trettiotvå fasadmålningar och en instal-
lation skapades i tio kommuner. Samarbetet har 
fördjupats genom ett kommungemensamt projekt 
kring de egna konstsamlingarna, liksom genom 
Region Värmlands projekt Plattform för samtida 
konstuttryck. Genom ett utökat stöd från 
Kulturrådet har plattformsarbetet kunnat 
integreras i ordinarie verksamhet. 

Den offentliga konsten är en viktig del av vårt 
kulturarv – konst i olika former skapar identitet 
i det offentliga rummet. 

Region Värmland äger en konstsamling på mer 
än 20 000 verk. Även kommunerna äger och 
förvaltar stora samlingar som innefattar konstverk 
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Texten nedan skrevs före coronapandemin och har inte justerats utifrån de förändrade förutsättningar som pandemin inneburit. 

Den kommer att uppdateras utifrån remissbehandlingen innan regionfullmäktige fattar beslut om kulturplanen i oktober 2021. 

av skilda slag. Det finns goda möjligheter till en 
utökad samverkan för att tillgängliggöra konsten 
för en bredare publik. 

Riksdagen har antagit en ny politik för gestaltad 
livsmiljö, och ett nytt nationellt mål som innebär 
att arkitektur, form och design ska bidra till ett 
hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle 
med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla 
ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen 
av den gemensamma miljön. Målet ska bland 
annat uppnås genom att kunskap om arkitektur, 
form och design utvecklas och sprids, att det 
offentliga agerar förebildligt och att estetiska, 
konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till 
vara och utvecklas. 

Utifrån det nya nationella målet är det viktigt att 
vårda och förnya stadsmiljöer och landsbygd så 
att platsens identitet och särart framhävs, liksom 
att berika den gemensamma miljön med konst, 
form och design. En förutsättning för framgång 
är att arkitekters och konstnärers medverkan i 
stadsutvecklingen stärks, bland annat genom 
att kommunerna tar fram riktlinjer och planer 
för arbetet. 

Den så kallade enprocentregeln för konstnärlig 
gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnation av 
offentliga miljöer bör i möjligaste mån tillämpas, 
både för att göra konsten tillgänglig för fler med-
borgare och för att det är ett sätt att tillvarata 
konstnärernas kompetenser och förbättra deras 
arbetsvillkor. 

Region Värmland ska 

• bidra till att stödja och stärka den regionala 
infrastrukturen och samverkan inom bild-
och formkonst 

• bidra till att stärka och stödja kommunernas 
långsiktiga utvecklingsarbete inom området 
offentlig konst 

• bidra till att stärka och utveckla det konst-
pedagogiska fältet 

• stimulera och stödja det internationella 
utbytet genom bland annat genom en 
långsiktig satsning på residensverksamhet 

• bidra till att regionen och kommunerna utifrån 
sina förutsättningar tillgängliggör de egna 
konstsamlingarna för en bredare publik 

• verka för att arkitektur, form och design 
ges en starkare roll i samhällsplaneringen 

• stärka de professionella bild- och form-
konstnärernas förutsättningar att utöva 
sitt yrke, bland annat genom att öka kuns-
kapen om avtalet om medverkans- och 
utställningsersättning (MU-avtalet) och verka 
för att offentligt finansierade utställare i 
Värmland följer avtalet 

Hemslöjd 
Intresset för slöjd är stort och växande, inte 
minst bland unga. Att slöjda är ett sätt att lära sig 
använda sin kropp och sina sinnen för att lösa 
problem och utveckla sina skapande förmågor. 

Hemslöjd är idag mycket mer än kulturarv och 
tradition. I hemslöjden möts de näringsinriktade, 
kulturarvsinriktade och kunskapsförmedlande 
perspektiven. Dagens hemslöjd är i hög grad 
levande och mångfacetterad och en potentiell 
grogrund för social innovation. Den har också 
visat sig vara en värdefull mötesplats för slöjdare 
med olika kulturell bakgrund. 

Slöjden har en stor gränsöverskridande poten-
tial, och förekommer i allt fler sammanhang, med 
en tydlig koppling till samtida design och konst-
hantverk. Hemslöjdens värderingar har också 
fått ökad betydelse inom andra områden – det 
handlar bland annat om naturliga material, 
närproducerat och återvunnet. 

Det finns en väl utbyggd struktur av hemslöjds-
konsulenter och föreningar i Sverige och grann-
länderna, vilket underlättar interregionala och 
internationella samarbeten. 

Värmland har många aktiva slöjdare – såväl 
professionella som amatörer – och det finns 
en lång tradition av att stödja hemslöjden 
regionalt. Region Värmland har i uppdrag att 
arbeta med främjande av hemslöjd på regional 
nivå, i samverkan med bland annat föreningslivet, 
biblioteken och andra kommunala verksamheter. 
Fokus ligger bland annat på att medverka till att 
fler barn och unga i hela länet får möjlighet att 
slöjda på fritiden. 

Region Värmland ska 

• synliggöra slöjdens plats i samtiden och stärka 
förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden 

• medverka till en hållbar utveckling genom att 
främja slöjd och hantverk för alla åldrar med 
särskilt fokus på barn och unga 
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Texten nedan skrevs före coronapandemin och har inte justerats utifrån de förändrade förutsättningar som pandemin inneburit. 

Den kommer att uppdateras utifrån remissbehandlingen innan regionfullmäktige fattar beslut om kulturplanen i oktober 2021. 

• stärka professionella hemslöjdares möjligheter 
att leva på och utveckla sitt hantverk 

• utveckla former för hur hemslöjden kan bidra 
till att stärka området kultur och hälsa, med 
särskilt fokus på psykisk ohälsa och personer 
med funktionsnedsättningar 

Museiverksamhet och kulturmiljö 
Museer är en del av vårt kollektiva minne. De har 
i uppgift att synliggöra samhällets värderingar, 
olika grupper av människor och deras del i histo-
rien. I museilagen poängteras att museerna ska 
bidra till samhällsutvecklingen genom att främja 
kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. 

Museiverksamhet är ett brett begrepp. 
I samverkansmodellen avses framför allt läns-
museernas verksamhet, där kulturarvs- och 
kulturmiljöfrågor har en självklar hemvist, liksom 
oftast också bild- och formkonst. 

Det värmländska museilandskapet rymmer ett 
stort antal regelbundet öppna museer och min-
nesgårdar med olika inriktningar och huvudmän. 
Region Värmland har valt att koncentrera sitt 
museiengagemang till länsmuseet, Värmlands 
Museum, men stödjer också Rackstadmuseet 
och Kristinehamns konstmuseum. 

Museerna står inför stora framtida utmaningar 
inom områden som hantering och förvaring av 
samlingarna, förvaltning och utveckling av musei-
byggnader, förnyelse av utställningarna och 
satsningar på att öka den digitala tillgängligheten 
till kulturarvet. 

Samarbete mellan museer beskrivs som en 
viktig strategi för utveckling och kvalitet. Ytterst 
är det dock möjligheterna till framtida finansiering 
som är avgörande för att museerna ska kunna 
upprätthålla kompetens och tillgänglighet. 

Region Värmland ska 

• utifrån museilagen säkerställa museernas 
oberoende och möjligheter att bidra till 
samhället och dess utveckling genom att 
främja kunskap, kulturupplevelser och fri 
åsiktsbildning 

• medverka till att Värmlands Museum kan 
utgöra en resurs för övrig museiverksamhet i 
regionen, inte minst när det gäller 
kompetensutveckling och nätverk 

Värmlands Museum 

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest 
besökta länsmuseer. Som regionalt museum har 
Värmlands Museum en central roll som förmed-
lare av kunskap, upplevelser och insikter kring 
mångfalden i kulturhistoria, kulturarv, kulturmiljö 
och konst. Verksamheten är en resurs som 
stärker regional utveckling och den kulturella 
infrastrukturen i hela regionen. 

Genom ett omfattande programutbud, utformat 
i bred samverkan med bland annat föreningslivet, 
utgör museet en angelägen och öppen offentlig 
arena för samtal och debatt om samtidsfrågor. På 
det sättet är museets verksamhet tillgänglig och 
angelägen för länets invånare. 

Barn och unga är en prioriterad grupp. Museet 
väcker engagemang, kunskapslust och kreativitet 
genom utställningar, program och pedagogisk 
verksamhet. Värmlands Museum är en viktig aktör 
inom bild- och formområdet. Som regionalt 
museum har museet ett särskilt ansvar för att 
förvalta och visa konst med anknytning till länet. 

Genom ombyggnationen av Nyrénhuset har 
museet kunnat öka lokalernas ändamålsenlighet 
och flexibilitet och lägga en god grund för en 
fortsatt utveckling av verksamheten. 

Värmlands Museum är en viktig resurs för 
kommunerna, bland annat genom konsultation, 
rådgivning, kunskapsutbyte, framtagandet av 
kulturmiljöprogram och säsongsverksamheten 
vid de tre besöksmålen Långban gruv- och 
kulturby, Torsby Finnskogscentrum och von 
Echstedtska gården. 

Genom digitalisering kan Värmlands Museum 
nå ut brett med sin verksamhet, också till grupper 
som av olika anledningar inte kan besöka museet. 

De närmaste åren står museet inför flera utman-
ande framtidsfrågor och vägval: museets samling-
ar behöver flytta till nya, mer ändamålsenliga 
lokaler, projektet Finnskogen – vägen till världsarv 
behöver en långsiktig finansiering, diskussioner 
förs om ett eventuellt framtida engagemang i det 
arbetslivs- och samhällshistoriska Lesjöfors 
Museum och museet önskar utveckla sitt 
strategiska kulturmiljöarbete. 

Region Värmland ska 

• i dialog med Karlstads kommun verka för 
att Värmlands Museum ges ekonomiska 
förutsättningar att utveckla sin verksamhet 
i hela länet och nå en bred publik 
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Texten nedan skrevs före coronapandemin och har inte justerats utifrån de förändrade förutsättningar som pandemin inneburit. 

Den kommer att uppdateras utifrån remissbehandlingen innan regionfullmäktige fattar beslut om kulturplanen i oktober 2021. 

Kulturmiljö 

Kulturmiljö är den miljö som påverkats och 
formats av mänsklig aktivitet, till exempel 
bebyggelse och fornlämningar. 

Utifrån de nationella kulturmiljömålen ska 
arbetet på regional och kommunal nivå bidra 
till ett hållbart samhälle med en mångfald av 
kulturmiljöer som kan utgöra en gemensam 
källa till kunskap, bildning och upplevelser. 
För att kulturmiljön ska kunna tas till vara i 
samhällsutvecklingen krävs att medborgarna 
känner en delaktighet och tar ett ansvar för 
kulturmiljön, bland annat genom föreningslivets 
engagemang. 

Kulturmiljöområdet samverkar med politik-
området gestaltad livsmiljö, där arkitektur, 
form och design lyfts fram som betydelsefulla 
för utvecklingen av ett hållbart samhälle. 

Att kulturmiljöarbetet ses som en tvärsektoriell 
fråga är avgörande. Det är nödvändigt att kultur-
miljöperspektivet inte ensidigt betraktas som ett 
kulturpolitiskt ansvar utan tas tillvara i samhälls-
planerings-, naturvårds-, tillväxt- och miljöarbete. 
Framtagandet av kommunala kulturmiljöprogram 
är en framgångsfaktor. 

Forn- och kulturlandskapsvård i Värmland bidrar 
till ett hållbart landskap med en mängd miljöer av 
skiftande slag, huvudsakligen på landsbygden, till 
exempel riksintresseområden, kulturreservat och 
fornlämningsområden. Dessa kan i ännu högre 
grad än idag användas som mötesplatser, för 
kunskaps- och erfarenhetsutbyten, pedagogisk 
verksamhet, forskning, kultur- och naturupplev-
elser, kulturarvsturism, landsbygdsutveckling och 
mycket mer. 

I Värmland finns goda exempel på hur ett 
utvecklingsarbete inom kulturmiljöområdet kan 
bedrivas, till exempel projektet Från flyktingmot-
tagande till samhällsdeltagande i Långbans gruv-
och kulturby, framtagandet av filmer om några 
av länets riksintresseområden inom Interreg 
Nordsjöprojektet CUPIDO och det pågående 
projektet Finnskogen – vägen till världsarv. 

I det fortsatta arbetet måste samspelet mellan 
nationell, regional och kommunal nivå utvecklas, 
liksom mellan alla de verksamheter och aktörer 
i länet som på något sätt berörs av kulturmiljö-
frågorna. 

Region Värmland ska 

• tillsammans med Länsstyrelsen Värmland 
och Värmlands Museum bedriva ett strategiskt 
kulturmiljöarbete, utifrån en överenskommen 
samverkansstruktur 

• bidra till att lyfta fram kulturmiljöarbetet som 
en resurs i samhällsplaneringen, och ge bättre 
förutsättningar för yrkesaktiva inom området 
att arbeta för kulturmiljö som en resurs 

• genom bidragsgivning stödja initiativ för att 
lyfta fram, värna och utveckla värdefulla 
kulturmiljöer i Värmland, bland annat som 
besöksmål 

Arkivverksamhet 
Arkiven ger en bild av hur samhället utvecklas, 
och kunskap om historiska skeenden och livs-
villkor genom tiderna. De bidrar till det demo-
kratiska samhällets beständighet och utveckling. 

Angelägna utvecklingsfrågor för arkiven är 
tillgängliggörandet gentemot olika målgrupper, 
inte minst genom digitalisering av arkivförteck-
ningar och annan information och bevarandet 
av e-arkiv, information som är skapad i digitala 
format. 

De enskilda, föreningsdrivna arkiven bidrar 
till att säkerställa att det offentliga materialet i 
arkiven kompletteras med en dokumentation 
av förenings- och näringslivet. Genom att vara 
medlemsorganisationer bidrar de till ett brett 
engagemang i kulturarvs- och arkivfrågorna. 
Föreningsarkivet i Värmland är en vital resurs 
för civilsamhället och kommunerna, medan 
Värmlands Företagshistoria säkerställer att 
näringslivets historia tas tillvara. 

Arkiven står inför många utmaningar, bland 
annat när det gäller de långsiktiga ekonomiska 
förutsättningarna. Ett bekymmer är de allt fler 
ägarlösa arkiven, där förvaring och tillgänglig-
görande inte kan finansieras av medlemsavgifter 
eller andra intäkter. Ett annat är hur digitaliser-
ingen ska kunna finansieras. Det gäller inte minst 
digitaliseringen av material som på sikt riskerar 
att bli omöjligt att bevara, som vhs-kassetter, 
ljudband och film. 

Värmland har varit ett pionjärlän inom den 
enskilda arkivsektorn, och genom Arkivcentrum 
Värmland har arkiven skapat goda förutsättningar 
för den som vill studera Värmlands historia ur 
flera perspektiv, på en enda plats. Samverkan 
förstärker arkivens betydelse som källa till 
information och kunskap. 
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Texten nedan skrevs före coronapandemin och har inte justerats utifrån de förändrade förutsättningar som pandemin inneburit. 

Den kommer att uppdateras utifrån remissbehandlingen innan regionfullmäktige fattar beslut om kulturplanen i oktober 2021. 

Värmlandsarkiv är den centrala regionala aktören 
på arkivområdet genom att vara landsarkiv för 
Värmland, arkiv för Region Värmlands egen 
verksamhet, en kunskapsresurs för kommun-
arkiven och dessutom hantera näringslivsarkivet 
på uppdrag av Värmlands Företagshistoria. 

Region Värmland ska 

• fortsatt stödja verksamheten och utvecklingen 
av Föreningsarkivet i Värmland och Värmlands 
Företagshistoria 

• stimulera till samverkan mellan arkiven i 
Arkivcentrum och med andra aktörer för 
att öka kunskapen om arkiven, inspirera till 
studier och forskning, och utveckla den 
publika och arkivpedagogiska verksamheten 

• bidra till att arkiven tillsammans med andra 
regionala kulturverksamheter kan digitalisera 
och tillgängliggöra angeläget material, bland 
annat arkivförteckningar och audiovisuellt 
material 

• säkerställa att Värmlandsarkiv kan behålla 
och utveckla bredden i sin verksamhet 

Biblioteksverksamhet 
Biblioteken verkar för det demokratiska sam-
hällets utveckling genom att bidra till kunskaps-
förmedling och fri åsiktsbildning. Det innebär att 
biblioteken arbetar med ett brett uppdrag utifrån 
flera stora samhällsutmaningar. 

Kulturvaneundersökningar visar att biblioteken 
är den mest jämlika kulturarenan i landet – 
bibliotekens tjänster utnyttjas av alla, oavsett 
kön, ålder, utbildning eller social bakgrund. 

Likvärdighet är ett centralt begrepp – alla ska 
ha tillgång till god biblioteksservice oavsett var i 
länet man bor. 

Bibliotekslagen föreskriver att alla kommuner 
ska ha folkbibliotek som är tillgängliga för alla och 
anpassade till användarnas behov. Utbudet av 
medier och tjänster ska präglas av allsidighet och 
kvalitet. Biblioteken ska främja litteraturens 
ställning och intresset för bildning, upplysning, 
utbildning och forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt. Biblioteken ska också verka 
för att öka kunskapen om hur 

informationsteknik kan användas för kunskaps-
inhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksam-
het åt barn och ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning, bland 
annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras 
behov och förutsättningar. Särskild uppmärksam-
het ska också ägnas åt personer med annat 
modersmål än svenska, personer med nedsatt 
funktionsförmåga och de nationella minoriteterna. 

På många orter är biblioteket den centrala 
kulturinstitutionen. I sina lokaler ger biblioteket 
plats för det offentliga samtalet i form av 
utställningar, föreläsningar och andra kultur-
upplevelser och evenemang. Ofta utvecklas 
programverksamheten i samverkan med det 
lokala föreningslivet, studieförbunden och 
regionala kulturverksamheter. 

Folkbiblioteken bildar tillsammans med 
skolbibliotek, regional biblioteksverksamhet, 
Karlstads universitetsbibliotek, folkhögskolornas 
bibliotek och sjukhusbiblioteken det allmänna 
biblioteksväsendet i Värmland. De har olika 
huvudmän och uppdrag, men bildar också en 
regional helhet och medverkar i samverkan till 
regional utveckling, bland annat genom att bidra 
till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Genom samarbetet Bibliotek Värmland driver 
folkbiblioteken ett gemensamt biblioteksdata-
system och webbplatsen bibliotekvarmland.se. 
De samlade resurserna kan därmed utnyttjas på 
ett effektivt sätt för att bidra till en likvärdig 
biblioteksservice med god kvalitet. Utifrån den 
genomlysning av Bibliotek Värmland som gjordes 
2019 har samverkansformerna goda möjligheter 
att utvecklas ytterligare. 

Bibliotekens utvecklingsarbete kring tjänster 
och utbud ska utgå från medborgarnas pers-
pektiv. Biblioteksfrågorna måste lyftas även 
utanför kultursfären och finnas med i strategiska 
diskussioner kring till exempel livslångt lärande, 
digital delaktighet, integration, medborgarservice, 
social sammanhållning och demokratiutveckling. 

Genom särskilda statliga insatser har biblio-
teken fått stöd till utvecklingsarbete för att öka 
utbud och tillgänglighet. Särskilda bidrag har 
också möjliggjort satsningar för att öka den 
digitala delaktigheten. Behoven är stora, och det 
är viktigt att dessa stöd ges långsiktigt. 

Skolbiblioteken spelar en särskilt betydelsefull 
roll för att främja språkutveckling och stimulera 
elevernas intresse för läsning och litteratur. 
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Texten nedan skrevs före coronapandemin och har inte justerats utifrån de förändrade förutsättningar som pandemin inneburit. 

Den kommer att uppdateras utifrån remissbehandlingen innan regionfullmäktige fattar beslut om kulturplanen i oktober 2021. 

Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till 
skolbibliotek. Att utveckla skolbiblioteken och 
stärka deras roll är en viktig uppgift för skolornas 
huvudmän, med stöd av länets aktörer på biblio-
teksområdet. Det fortsatta arbetet bör bland 
annat ta sin utgångspunkt i slutsatserna från den 
utredning om skolbiblioteken som regeringen 
tillsatte 2019. 

Regional biblioteksverksamhet 

Bibliotekslagen föreskriver att det ska finnas en 
regional biblioteksverksamhet som har som syfte 
att främja samarbete, verksamhetsutveckling och 
kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är 
verksamma i länet. 

Den regionala biblioteksverksamheten ska 
bland annat kunna initiera gemensamma föränd-
ringsprocesser vid biblioteken, ta initiativ till 
projekt över kommun- och länsgränser, främja 
erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling och 
bistå biblioteken med rådgivning, inspiration och 
stöd i utvecklingsarbetet. 

Den regionala biblioteksverksamheten ska 
också bedriva kvalificerad omvärldsbevakning, 
trendspaning och analys samt företräda de 
värmländska bibliotekens intressen på det 
nationella planet. 

Den regionala biblioteksverksamheten är en 
del av Region Värmland och utgår från den 
regionala biblioteksplanen för 2021–2024, ett 
strategiskt styrdokument som gäller all 
biblioteksverksamhet inom Region Värmland, 
även sjukhusbiblioteken och folkhögskolornas 
bibliotek. 

Region Värmland ska 

• genom regional biblioteksverksamhet främja 
och stödja fortsatt utveckling och samverkan 
inom det allmänna biblioteksväsendet i 
Värmland, bland annat utifrån Bibliotek 
Värmland-samarbetet 

• bidra till att stärka bibliotekens roll i arbetet 
med att öka den digitala kompetensen och 
delaktigheten i samhället och stärka medie-
och informationskunnigheten 

Läs- och litteraturfrämjande 

Läsfrämjande 

Alla människor behöver ord och ett rikt språk för 
att kunna berätta, påverka och möta andra. 
Förmågan och lusten att läsa är grundläggande 
för människors möjligheter att delta i samhällets 
demokratiska liv och för lärande och bildning. Alla 
i Sverige ska oavsett bakgrund och utifrån sina 
egna förutsättningar ges möjlighet att utveckla en 
god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög 
kvalitet. Språkträning och läsutveckling är centralt 
för barn och ungas mognande och en kraftfull 
investering för en höjd utbildningsnivå och en 
god folkhälsa. 

Att svenska elevers läsutveckling försämrats 
de senaste decennierna visar på behovet av stora 
insatser på området. Det finns också betydande 
socioekonomiska skillnader när det gäller läsför-
måga, och tydliga skillnader mellan pojkar och 
flickor. 

Merparten av det läsfrämjande arbetet bedrivs 
lokalt. Skolan, förskolan och skolbiblioteken har 
ett särskilt ansvar när det gäller läsning, liksom 
barnavårdscentraler och folkbibliotek. Även 
Karlstads universitet arbetar med kurser och 
projektsatsningar inom läsfrämjande. Området 
har tydliga kopplingar till kultur och hälsa, bland 
annat genom biblioterapi. 

Läsfrämjande är också en angelägenhet för 
föreningar, folkbildningen, trossamfunden och 
näringslivet. Insatserna behöver ha ett brett 
perspektiv och omfatta olika grupper och åldrar. 
Möjligheterna att stödja eldsjälsdrivna projekt 
behöver vidgas. 

Region Värmland har en viktig roll som sam-
lande regional plattform för dialog och gemen-
samma utvecklingssatsningar, och som egen 
aktör, främst inom kultur- och biblioteksområdet 
och de egna folkhögskolorna. Den regionala 
biblioteksverksamheten samordnar bland annat 
kompetensutveckling inom biblioteksväsendet. 
Genom projektet Värmland läser 2.0 – som 
avslutas 2021 – har samverkan och lärande 
utvecklats regionalt. 
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Texten nedan skrevs före coronapandemin och har inte justerats utifrån de förändrade förutsättningar som pandemin inneburit. 

Den kommer att uppdateras utifrån remissbehandlingen innan regionfullmäktige fattar beslut om kulturplanen i oktober 2021. 

Region Värmland ska 

• ta tillvara resultat, slutsatser och förslag 
från Värmland läser 2.0 och infoga dem i 
det fortsatta arbetet med läs- och litteratur-
främjande, både vad gäller strategisk och 
operativ nivå 

• genom sin verksamhet och bidragsgivning 
fortsatt stödja och utveckla läs- och littera-
turlivets regionala aktörer och regionala 
initiativ inom området. 

• bygga vidare på den läsfrämjande infrastruk-
tur som skapats regionalt för små barns 
språkutveckling och utveckla modellen 
för andra målgrupper 

• verka för att fler kommuner och andra aktörer 
utnyttjar de möjligheter till stöd för läsfräm-
jande verksamhet som finns hos Kulturrådet 

Läs mer: 
Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela 
samhället. Läsdelegationens betänkande 
(SOU 2018:57) 

Litteraturfrämjande 

Värmland har en relativt välutvecklad struktur 
inom litteraturområdet, med författare inom olika 
genrer, dramatiker, översättare, litteratur- och 
författarföreningar, den litterära tidskriften 
Wermlandiana, litterära besöksmål, litteratur-
priser, bokförlag, bokhandel och antikvariat, 
och ett stort antal bokcirklar och eldsjälsdrivna 
initiativ. Biblioteken och skolan är centrala aktörer 
på kommunal nivå. 

Region Värmland ansvarar för Värmlandsmont-
ern på Bokmässan i Göteborg och Värmlands 
bokfestival i Karlstad, som bland annat syftar till 
att lyfta fram författare, förlag, bibliotek, läsning 
och litteratur, men också berättande i andra 
former. 

De senaste åren har antalet festivalbesök av 
unga och barnfamiljer ökat kraftigt, tack vare ett 
målmedvetet utvecklingsarbete. Olika program-
punkter har tillgängliggjorts för en större publik 
genom livesändningar till bibliotek och genom 
möjligheten att ta del av sändningarna i efterhand. 

Vid sidan av Värmlands bokfestival finns många 
andra viktiga arenor för litterära möten, inte minst 
biblioteken och bokhandeln. 

Att skriva och läsa hänger ihop. Läs- och litt-
eraturfrämjande insatser stärker och drar nytta 
av varandra. I en demokrati är det viktigt att 
människor har verktygen för att kunna göra sin 
röst hörd. Den ökade egenutgivningen av böcker 
och skrivandet på nätet är uttryck för att allt fler 
känner ett behov av att berätta om sina tankar, 
erfarenheter och idéer. 

I länet finns ett flertal goda exempel på hur det 
litterära berättandet kan stimuleras, bland annat 
bokfestivalens arbete med att inspirera barn och 
unga till eget skrivande. Kurser på universitetet 
och folkhögskolor, studiecirklar och aktiviteter i 
skolor och på bibliotek är också viktiga för att 
uppmuntra till ett eget skrivande. 

Region Värmland ska 

• utveckla och stärka den litteraturfrämjande 
strukturen genom dialog och strukturerad 
samverkan med litteraturområdets parter 

• stödja litteraturlivets regionala förmedlare, 
främjare och utövare genom sin 
bidragsgivning 

• bidra till att öka utbudet av litterära mötes-
platser och scener 

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

Kulturverksamhet för, med 
och av barn och unga 
De regionala kulturverksamheter som får stats-
bidrag inom samverkansmodellen har en omfat-
tande verksamhet riktad mot barn och unga. 
Men bilden av området är inte komplett utan en 
beskrivning av kultur i skolan, kultur- och 
musikskolan och de möjligheter som erbjuds 
unga att på fritiden utveckla sitt intresse för eget 
skapande, och att presentera det genom till 
exempel Ung Kultur Möts, UKM. 

Kommunerna har ansvaret för att barn och 
unga får tillgång till kultur – på fritiden och inom 
förskolans och skolans ram. Viktiga är också 
ungdomshus och andra mötesplatser för unga, 
och de möjligheter som skapats på regional och 
kommunal nivå för att ge ekonomiskt stöd till 
ungas egna initiativ inom kulturområdet. 
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Texten nedan skrevs före coronapandemin och har inte justerats utifrån de förändrade förutsättningar som pandemin inneburit. 

Den kommer att uppdateras utifrån remissbehandlingen innan regionfullmäktige fattar beslut om kulturplanen i oktober 2021. 

Kultur i skolan 

Genom satsningar på kultur i skolan når man alla 
barn oavsett bakgrund och ekonomi. Att ge barn 
och unga möjlighet till eget skapande och deltag-
ande i kulturverksamhet i skolan bidrar till att de 
utvecklar den egna kreativiteten och når skolans 
kunskapsmål. 

De värmländska kommunerna har framgångsrikt 
utnyttjat möjligheten att söka statliga medel till 
arbetet med kultur i skolan, liksom bidrag till att 
specifikt utveckla filmområdet. 

Regionala kulturverksamheter spelar en viktig 
roll för att stödja kommunernas utvecklingsarbete 
och att förmedla och erbjuda ett professionellt 
utbud för arbetet med kultur i skolan, ett utbud 
som också inkluderar fria professionella kultur-
skapare och grupper. 

Region Värmland initierar och samordnar 
utvecklingsarbete inom området, genomför 
projekt, förmedlar kunskap och inspiration inom 
bland annat dans, film och slöjd, och arrangerar 
konferenser och regionala utbudsdagar för 
scenkonst. 

De regionala kulturverksamheterna subven-
tionerar på olika sätt föreställningar, besök och 
arbete i skolorna. Principerna för subventionerna 
ska vara tydliga och bidra till att skapa mer lik-
värdiga villkor för skolornas möjligheter att ta del 
av kulturverksamhet. 

Likvärdighetsprincipen är svår att upprätthålla 
i ett län med stora geografiska avstånd och större 
kulturinstitutioner koncentrerade till residens-
staden. Såväl de större kulturinstitutionerna som 
kommunerna har länge efterlyst någon form av 
subventionssystem som kan bidra till att utjämna 
skillnader i fråga om tillgång och skapa mer 
likvärdiga villkor för skolorna att ta del av det 
professionella kulturutbudet. 

Ett subventionssystem skulle både kunna 
inkludera resor till kulturinstitutioner och kultur-
besöksmål – oavsett var i regionen de är lokalis-
erade – och professionella kulturskapares närvaro 
på skolor. 

Karlstads universitet har en central roll inom 
området, både som utbildare av lärare, från 
förskola och uppåt, och när det gäller kurser inom 
estetiska lärprocesser. 

Region Värmland ska 

• stärka barn och ungas möjligheter att uppleva 
och skapa kultur genom att ge kommuner och 
andra skolhuvudmän stöd vid ansökningar om 
Skapande skola-medel och skapa möjligheter 
till kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

• i dialog med kommunerna verka för att 
stärka möjligheterna för barn och unga att 
ta del av kultur i förskola och skola, och att 
ta sig till och från olika kulturbesöksmål och 
arrangemang 

• öka kommunernas nytta av de regionala 
kulturverksamheterna genom att stärka 
dialogen, initiera och samordna utveck-
lingsarbete inom kultur i skolan-området, 
förmedla kunskap och inspiration samt 
arrangera årliga regionala utbudsdagar 

Kultur- och musikskolan 

Den kommunala kultur- och musikskolan är en 
frivillig verksamhet som kan erbjuda ämnen som 
musik, dans, drama och film. Kulturskolan spelar 
en viktig roll för att ge barn och unga tillgång till 
olika estetiska uttrycksformer på sin hemort. 

För att stärka kulturskolorna har regeringen 
infört ett bidrag till kommunerna och inrättat ett 
kulturskolecentrum vid Statens kulturråd. 

Kulturskolans kanske främsta utmaning idag är 
att hävda sitt värde i en pressad kommunal 
ekonomi. I en enkät 2019 har flera värmländska 
kommuner svarat att det föreligger ett 
nedläggningshot. 

Region Värmland ska 

• i dialog med kommunerna se över möjlig-
heterna att stärka kultur- och musikskolorna 
genom att utveckla regional samordning 
och samverkan 
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Texten nedan skrevs före coronapandemin och har inte justerats utifrån de förändrade förutsättningar som pandemin inneburit. 

Den kommer att uppdateras utifrån remissbehandlingen innan regionfullmäktige fattar beslut om kulturplanen i oktober 2021. 

Annan kulturverksamhet för unga 

Vid sidan av kultur- och musikskolan finns också 
många andra möjligheter för unga att på fritiden 
utveckla sitt intresse för eget skapande inom 
områden som dans, film, musik, slöjd och teater. 
Studieförbunden är en viktig aktör, men också 
bibliotek, fritidsgårdar, olika dansstudior och 
verksamheter som Riksförbundet Unga Musik-
anter och barn- och ungdomsverksamhet knuten 
till olika teaterverksamheter i länet. Vid sidan av 
det egna skapandet är också stödet till unga 
arrangörer viktigt. 

Flera regionala kulturverksamheter och 
kommuner anställer dessutom feriearbetande 
ungdomar inom kultursektorn. 

Region Värmland ska 

• genom stöd till ungdomsorganisationer och 
stöd till ungas arrangörskap bidra till ökade 
möjligheter för unga att engagera sig inom 
kulturlivet 

• genom riktade bidrag säkerställa att regionala 
kulturverksamheter anordnar sommarjobb för 
ungdomar i gymnasieåldern inom 
kultursektorn 

Ung Kultur Möts 

UKM, Ung Kultur Möts, är en ideell förening som 
i ett antal regioner skapar välkomnande och 
toleranta mötesplatser i form av festivaler där 
unga människor i åldern 13–20 år på olika sätt 
får uttrycka sig kreativt och konstnärligt inför en 
publik. Många av ungdomarna som under åren 
har deltagit i UKM har fortsatt sitt kreativa skap-
ande i vuxen ålder, ibland i professionella former. 

UKM är en mötesplats som skapas av, för och 
med unga. Region Värmland bidrar bland annat 
ekonomiskt till den regionala samordningen av 
UKM. 

Region Värmland ska 

• fortsatt stödja och utveckla mötesplatser för 
unga kulturutövare 
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Genomförande och uppföljning 

Utveckling genom samverkan 
Region Värmlands förhoppning är att kunna 
skapa en levande dialog kring kulturplanens 
genomförande. De utmaningar som regionen och 
kulturlivet står inför måste kulturområdets olika 
parter ta ansvar för tillsammans. 

Samverkan är en av framgångsfaktorerna för 
genomförande av kulturplanen. En utvecklad, 
kontinuerlig och formaliserad dialog är en 
förutsättning för framgång. Genom samverkan 
kan vi identifiera gemensamma mål, ambitioner 
och prioriteringar. 

Samverkans- och dialogformer 
Den politiska dialogen mellan regionen och 
kommunerna behöver utvecklas. 

Region Värmland ska skapa en tydligare och 
mer systematisk samverkans- och dialogstruktur. 
Genom olika råd, nätverk och samverkansgrupper 
skapas plattformar för samverkan, uppföljning 
och erfarenhetsutbyte mellan Region Värmland 
och andra parter, till exempel kommunerna, de 
statsbidragsmottagande kulturverksamheterna, 
kulturskaparnas företrädare, civilsamhällets 
regionala organisationer och nationella 
myndigheter. 

Ambitionen är också att fortsätta att utveckla 
dialogen med folkbildningen och med kultur-
miljöområdets aktörer. Inom biblioteksområdet 
finns en särskild samverkansstruktur utifrån det 
regionala bibliotekssamarbetet. Ytterligare 
nätverk och samverkansgrupper kan vid behov 
inrättas. 

Uppföljning 
Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd 
ansvarar för att effekterna av statsbidraget till 
regional kulturverksamhet – och av de regionala 
verksamhetsbidragen – följs upp, i första hand 
utifrån samverkansmodellen och Kulturrådets 
föreskrifter och villkor. De verksamheter som 
tar emot statsbidrag inom samverkansmodellen 
lämnar också egna verksamhets- eller års-
berättelser. 

Kulturplanen och bidragsgivningen följs bland 
annat upp inom ramen för kultur- och bildnings-
nämndens delårs- och helårsrapportering. Den 
systematiska uppföljningen ska utvecklas utifrån 
prioriteringarna i kulturplanen. 

Region Värmland träffar fleråriga överens-
kommelser med de regionala kulturverksamheter 
som får del av statsbidraget inom ramen för 
samverkansmodellen, i några fall i form av 
trepartsöverenskommelser med de kommuner 
som medfinansierar verksamheterna. 
Överenskommelserna följs upp och utvärderas 
gemensamt av Region Värmland, kommunerna 
och de berörda kulturverksamheterna. 

39 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-09 

 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 94 Dnr KS/2021:158 

Ansökan om utökad investeringsbudget för bokbuss 
Ärendebeskrivning 
I investeringsbudgeten finns avsatt 4 500 tkr för en ny bokbuss. På grund av ökade 
kostnader på stål, elektronik och andra byggkomponenter under Corona-pandemin 
har det inte kommit in några anbud som ryms inom budget. 
Kommunledningskontoret anser inte att det behöver fattas beslut om utökad 
investeringsbudget för år 2021. Skillnaden på 500 tkr mot det budgeterade beloppet 
på 4 500 tkr ger en avvikelse på 11%. Avvikelsen är inte större än att den kan 
hanteras i investeringsuppföljningen som sköts via den ordinarie uppföljningen vid 
tertial-, delår- och årsuppföljning. 
I budgetbeslutet för 2022 som kommunfullmäktige tog i juni fick kulturnämnden en 
generell ramökning på 750 tkr för år 2022. De ökade kapitalkostnaderna som 
investeringen i ny bokbuss skulle innebära ska täckas inom den ordinarie 
driftsbudgeten för år 2022 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-08-06. 
Kulturnämndens protokoll och tjänsteyttrande § 43, 2021-06-15.. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Eventuella ökade kostnader för kulturnämndens investering i ny bokbuss 
hanteras i den ordinarie verksamhetsuppföljningen. Avvikelsen regleras i 
samband med att kommunfullmäktige beslutar om ”Över- och 
underskottshantering i samband med bokslut 2021- balanserat resultat för 
nämnder samt tilläggsbudget 2022 för investeringsprojekt”. 

2. Kulturnämnden ska rymma de ökade kapitalkostnaderna till följd av 
investeringen i ny bokbuss inom sin ordinarie tilldelade budgetram för år 
2022.    

 
________________ 
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Kulturnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 43 Dnr KUN/2021:33 

Utökad investeringsbudget för ny bokbuss 
Ärendebeskrivning 
I investeringsbudgeten finns avsatt 4 500 tkr för en ny bokbuss. På grund av ökade 
kostnader på stål, elektronik och andra byggkomponenter under Corona-pandemin 
ser kulturnämnden ett behov av en utökad investeringsbudget med 500 tkr. Detta 
för att säkerställa att en ny bokbuss kan uppfylla de krav som ställs på funktion och 
säkerhet.  
Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Veronika Bäckström (C): yrkar att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
Robin Zachrisson (SD): yrkar att investeringsbudgeten inte utökas.  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
Beslut 
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att investeringsbudgeten för en 
ny bokbuss utökas med 500 tkr. 
 
 
__________________ 
Reservation  
Robin Zachrisson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Äskande om utökad investeringsbudget för ny bokbuss 
Sammanfattning 
I investeringsbudgeten finns avsatt 4 500 tkr för en ny bokbuss. P g a ökade 
kostnader på stål, elektronik och andra byggkomponenter under Corona-
pandemin ser kulturnämnden ett behov av en utökad investeringsbudget med 
500 tkr. Detta för att säkerställa att en ny bokbuss kan uppfylla de krav som 
ställs på funktion och säkerhet.  

Bakgrund 
I investeringsbudgeten för 2021 finns 4 500 tkr avsatt till kulturnämnden för 
ny bokbuss. Biblioteket har från Statens Kulturråd fått ett investeringsbidrag 
på 800 tkr till ny bokbuss. Under våren har upphandlingsavdelningen 
tillsammans med bibliotekschefen, bokbusspersonalen och kulturchefen tagit 
fram ett upphandlingsunderlag med ska-krav för en ny modern bokbuss. 
Efter ett första utskick inkom en rad frågor och synpunkter från eventuella 
leverantörer, bl a att budgeten var för liten för en bokbuss enligt underlaget. 
Upphandlingsunderlaget skrevs då om och en del ska-krav togs bort. Vi kan 
nu efter anbudstidens utgång konstatera att budgeten för en bokbuss är för 
lågt satt då pris för stål, elektronik, mm har skjutit i höjden under det senaste 
året pga Corona-pandemin. För att få en bokbuss som biblioteket anser fyller 
kraven på en modern buss som ska hålla för ett långsiktigt och utökat 
uppdrag måste budgeten för bokbussen ökas med 500 tkr. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kulturförvaltningen i samverkan med 
ekonomiavdelningen och upphandlingsavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande. 

Förvaltningens ståndpunkt 
En ny bokbuss har en avskrivningstid på 15 år och det innebär att 
verksamheten behöver tänka långsiktigt för att bussen ska fungera i ett 
ständigt pågående förändrings- och förbättringsarbete gällande bibliotekets 
uppdrag. 
Funktionalitet, goda vägegenskaper och säkerhet har varit viktiga ska-krav 
där det är svårt att göra avkall på kvalitet. Utvecklingen av priset på råvaror 
och byggkomponenter har skjutit i höjden under Corona-pandemin vilket 
förvaltningen inte kunnat förutse. 
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För att bokbussen ska svara upp till viktiga funktioner, såväl  idag som i 
framtiden, och motsvara de säkerhetskrav som vi finner viktiga så behöver 
investeringsbudgeten ökas med 500 tkr.  

Konsekvenser 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Avskrivningskostnaderna för ytterligare 500 tkr ökar med ca 36 tkr om året. 

Måluppfyllelse 
Bokbussverksamheten är viktig för kulturnämndens måluppfyllelse.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att 
investeringsbudgeten för en ny bokbuss utökas med 500 tkr. 
 

/Eget_Chef/ 
/Eget_Chefstitel/ 

Katarina Kristoffersson 
Kulturchef 

Beslutet ska skickas till 
"[Skriv text här]" 
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mattias.anglemark@saffle.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ansökan om utökad investeringsbudget för bokbuss 
Sammanfattning 
I investeringsbudgeten finns avsatt 4 500 tkr för en ny bokbuss. På grund av 
ökade kostnader på stål, elektronik och andra byggkomponenter under 
Corona-pandemin har det inte kommit in några anbud som ryms inom 
budget. 
Kommunledningskontoret anser inte att det behöver fattas beslut om utökad 
investeringsbudget för år 2021. Skillnaden på 500 tkr mot det budgeterade 
beloppet på 4 500 tkr ger en avvikelse på 11%. Avvikelsen är inte större än 
att den kan hanteras i investeringsuppföljningen som sköts via den ordinarie 
uppföljningen vid tertial-, delår- och årsuppföljning. 
I budgetbeslutet för 2022 som kommunfullmäktige tog i juni fick 
kulturnämnden en generell ramökning på 750 tkr för år 2022. De ökade 
kapitalkostnaderna som investeringen i ny bokbuss skulle innebära ska 
täckas inom den ordinarie driftsbudgeten för år 2022 

Bakgrund 
I investeringsbudgeten för 2021 finns 4 500 tkr avsatt till kulturnämnden för 
ny bokbuss. Biblioteket har från Statens Kulturråd fått ett investeringsbidrag 
på 800 tkr till ny bokbuss. Under våren har upphandlingsavdelningen 
tillsammans med bibliotekschefen, bokbusspersonalen och kulturchefen tagit 
fram ett upphandlingsunderlag med ska-krav för en ny modern bokbuss. 
Efter ett första utskick inkom en rad frågor och synpunkter från eventuella 
leverantörer, bland annat att budgeten var för liten för en bokbuss enligt 
underlaget. Upphandlingsunderlaget skrevs då om och en del ska-krav togs 
bort. Efter anbudstidens utgång konstaterar kulturnämnden att budgeten för 
en bokbuss är för lågt satt då pris för stål, elektronik, mm har skjutit i höjden 
under det senaste året på grund av Corona-pandemin. För att få en bokbuss 
som biblioteket anser fyller kraven på en modern buss som ska hålla för ett 
långsiktigt och utökat uppdrag måste budgeten för bokbussen ökas med 500 
tkr. 
En ny bokbuss har en avskrivningstid på 15 år och det innebär att 
verksamheten behöver tänka långsiktigt för att bussen ska fungera i ett 
ständigt pågående förändrings- och förbättringsarbete gällande bibliotekets 
uppdrag. 
Funktionalitet, goda vägegenskaper och säkerhet har varit viktiga ska-krav 
där det är svårt att göra avkall på kvalitet. Utvecklingen av priset på råvaror 
och byggkomponenter har skjutit i höjden under Corona-pandemin vilket 
förvaltningen inte kunnat förutse. 
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För att bokbussen ska svara upp till viktiga funktioner, såväl  idag som i 
framtiden, och motsvara de säkerhetskrav som vi finner viktiga så behöver 
investeringsbudgeten ökas med 500 tkr.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, kulturförvaltningen och 
upphandlingsenheten. 

Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande. 

Förvaltningens ståndpunkt 

Ett förfrågningsunderlag har varit utskickat till de leverantörer som finns på 
bokbussmarknaden. Svar har inkommit från flera leverantörer men ingen kan 
leverera en bokbuss med de efterfrågade specifikationerna till det 
budgeterade priset på 4 500 tkr. De svar som har kommit in har hamnat på 
ett pris runt 5 00 tkr. Med andra ord är marknadspriset för en bokbuss med 
de efterfrågade specifikationerna cirka 5 000 tkr. 

Kommunledningskontoret anser inte att det behöver fattas beslut om utökad 
investeringsbudget för år 2021. Skillnaden på 500 tkr mot det budgeterade 
beloppet på 4 500 tkr ger en avvikelse på 11%. Avvikelsen är inte större än 
att den kan hanteras i investeringsuppföljningen som sköts via den ordinarie 
uppföljningen vid tertial-, delår- och årsuppföljning. I samband med 
årsredovisningen fattas beslut om över- och underskottshantering för 
driftsresultatet och tilläggsbudget för investeringsprojekt.  
För igångsättningstillstånd av investeringar krävs kalkyl för faktiska 
kostnader som godkänns av rätt instans. Det är respektive nämnd som 
godkänner igångsättningstillstånd för investeringar upp till 5 099 tkr. Under 
förutsättning att det anbud som antas hamnar inom 5 099 tkr ska 
kulturnämnden fatta beslut om igångsättningstillstånd. Blir beloppet över 
5 100 tkr ska igångsättningstillståndet beslutas av kommunstyrelsen.    

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Avskrivningskostnaderna ökar med cirka 36 tkr om året vid ökade 
investeringskostnader på 500 tkr. En ny bokbuss kommer vara i drift först 
under 2022. De ökade kapitalkostnaderna kommer att belasta kulturnämnden 
först när investeringen aktiveras det vill säga under år 2022.  
 
I budgetbeslutet för 2022 som kommunfullmäktige tog i juni fick 
kulturnämnden en generell ramökning på 750 tkr för år 2022. De ökade 
kapitalkostnaderna som investeringen i ny bokbuss skulle innebära ska 
täckas inom den ordinarie driftsbudgeten för år 2022.  

Måluppfyllelse 
Bokbussverksamheten är viktig för kulturnämndens måluppfyllelse.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
. Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Eventuella ökade kostnader för kulturnämndens investering i ny 
bokbuss hanteras i den ordinarie verksamhetsuppföljningen. 
Avvikelsen regleras i samband med att kommunfullmäktige beslutar 
om ”Över- och underskottshantering i samband med bokslut 2021- 
balanserat resultat för nämnder samt tilläggsbudget 2022 för 
investeringsprojekt”. 

2. Kulturnämnden ska rymma de ökade kapitalkostnaderna till följd av 
investeringen i ny bokbuss inom sin ordinarie tilldelade budgetram 
för år 2022.    

 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kulturnämnden 
Kommunledningskontoret
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 96 Dnr KS/2021:125 

Granskningsrapport om samverkan mellan region och 
kommun kring barn och unga med psykisk ohälsa 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och 
kommunrevisorerna i övriga värmlandskommuner genomfört en gemensam 
granskning gällande samverkan mellan regionen och kommunerna avseende 
psykisk ohälsa bland barn och unga. Helseplan har på uppdrag av revisorerna 
genomfört granskningen. Socialnämnden och barn- och bildningsnämnden har 
besvarat rapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll och tjänstyttrande § 105 2021-06-15. 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll och tjänsteyttrande § 83 2021-06-16. 
Revisorernas granskningsrapport. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C) och Ola Johansson (M) yrkar att kommunstyrelsen ställer sig 
bakom social- och barn- och utbildningsnämndens beslut och överlämna dessa som 
svar på revisionens rapport. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt och Ola Johanssons förslag och finner att 
arbetsutskottet har beslutat enligt detsamma. 
Beslut 
Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom social- och barn- 
och utbildningsnämndens beslut och överlämna dessa som svar på revisionens 
rapport. 
 
____________________ 
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   Datum  2021-05-11 

 

Till Socialnämnden 

 

Säffle kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och 
kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, 
Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam 
granskning gällande samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa 
bland barn och unga. En styrgrupp bestående av revisorer från de ingående parterna har 
varit sammanhållande för projektet. Helseplan har på uppdrag av revisorerna genomfört 
granskningen. 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om samverkan inom och 
mellan kommunerna och regionen är ändamålsenlig för att möta psykisk ohälsa hos barn och 
unga. En uppföljning av revisionsrapporten ”Samverkan kring barn och unga med psykisk 
ohälsa” från 2016 har ingått i granskningen. 

Granskningen har avgränsats till att gälla vård avseende barn och unga med psykisk ohälsa 
och har omfattat verksamhet i regionen samt de i granskningen ingående kommunerna.  

Granskningen har inriktats mot den övergripande styrningen kring samverkan mellan Region 
Värmland och länets kommuner. I Region Värmland omfattas Regionstyrelsen och Hälso- 
och sjukvårdsnämnden. De nämnder som varit aktuella för kommunerna har varierat 
beroende på respektive kommuns organisering.  

Målgruppen har varit barn och unga med psykisk ohälsa. De verksamheter som omfattats av 
granskningen är inom regionen: primärvård, Barn- och ungdomspsykiatri och habilitering. 
Inom kommunerna har ingått socialtjänst samt elevhälsa/skola.  

Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning, intervjuer med inblandade 
aktörer, statistik, journalgranskning samt en avslutande workshop med representanter för 
kommunerna och regionen.  

I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande: 

Helseplans samlade bedömning är att ett antal förutsättningar finns för en ändamålsenlig 
samverkan inom och mellan kommunerna och Region Värmland för att möta psykisk ohälsa 
hos barn och unga. Emellertid finns brister i styrningen och angelägna rekommendationer 
avseende stärkt implementering respektive uppföljning som lämnades i den granskning som 
utfördes 2016 har inte uppfyllts. Enligt de intervjuer som genomförts bedrivs samverkan kring 
barn och unga med psykisk ohälsa i huvudsak enligt avtal, överenskommelser och 
styrdokument. Detta kan emellertid inte verifieras genom en dokumenterad uppföljning vilket 
i sig är en brist som innebär att vi bedömer den interna kontrollen avseende samverkan som 
otillräcklig. Med anledning av avsaknaden av en dokumenterad uppföljning finns enligt vår 
uppfattning en osäkerhet som gör att det inte är möjligt att bedöma om samverkan inom och 
mellan kommunerna och Region Värmland kring barn och unga med psykisk ohälsa bedrivs 
på ett ändamålsenligt sätt. 

Bedömning: 



Helseplans bedömning är att barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden i 
Säffle kommun inte har en tillräcklig intern kontroll avseende den samverkan som 
verksamheterna inom berörda förvaltningar ska bedriva inom kommunen och med Region 
Värmland kring barn och unga med psykisk ohälsa. Det finns behov av att i kommunen 
utforma en struktur för uppföljning i syfte att säkerställa måluppfyllelse avseende intern och 
extern samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:  

• Helseplan rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden fastställer och följer upp 
processmått avseende elevhälsans interna och externa samverkan kring barn och 
unga med psykisk ohälsa. 

• Helseplan rekommenderar att socialnämnden utvecklar sin uppföljning av 
socialtjänsten genom att fastställa och följa upp strukturmått, processmått utöver 
antal genomförda SIP:ar samt effektmått avseende socialtjänstens interna och 
externa samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser kommunstyrelsens/nämndens svar, 
med redogörelse av vilka åtgärder styrelsen/nämnden avser att vidta med anledning av 
iakttagelserna i rapporten, senast den 11 september 2021. 

För kommunrevisionen  

 

 

 

Anette Storm, ordförande  
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Säffle kommun 

Säffle kommun har en total folkmängd på 15444 personer, varav 3121 är barn (1 november 
2020). Det finns i kommunen 1229 barn i åldrarna 0 till 7 år, 1372 barn i åldrarna 8 till 15 år och 
520 barn i åldrarna 16 till 18 år. 

Kommunen har sex F-6-skolor, en 7-9-skola och en gymnasieskola. Därutöver finns två fristående 
grundskolor. 

Säffle kommun styrs av kommunstyrelsen och dess nämnder. Skola/elevhälsa organiseras under 
barn- och utbildningsnämnden och socialtjänst under socialnämnden. 

Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner 
kring målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa? Klargör avtalen huvudmännens ansvar?  

Intervjuade kommunföreträdare uppger en god kännedom om avtal och överenskommelser 
som finns. De dokument som tas upp är  Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och 
missbruk samt det lokala avtalet med Region Värmland kring Första linjen unga. Dokumenten 
upplevs tydliga avseende ansvarsfördelning. 

Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive 
verksamheter? Finns det styrande dokument och uppdrag som klargör ansvar och förbinder 
huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter? Vilka instanser har beslutat om 
dokumenten? 

I intervju med verksamhet och berörda nämnder tas Länsöverenskommelse för barn och unga i 
risk- och missbruk upp, ett relaterat lokalt samverkansdokument, det lokala avtalet kring Första 
linjen unga samt ett lokalt samverkansdokument mellan skola och socialtjänst. I intervjuer 
beskrivs styrdokumenten som tydliga avseende ansvarsfördelning och hur samverkan ska 
bedrivas. 

Vilket ansvar och vilken roll har Nya Perspektivs styrgrupp och arbetsgrupperna Barnalivet och 
Ungdomslivet avseende samverkan mellan kommunerna och regionen? Hur implementeras 
resultatet av de olika gruppernas arbete samt det politiska inriktningsdokument, som årligen 
fastställs inom ramen för Nya Perspektiv? 

Intervjuade i kommunen har god kännedom om Nya Perspektiv. Uppfattningen är att 
ambitionen med Nya Perspektiv är god men att avsaknaden av struktur för implementering av 
det arbete som görs inom Nya Perspektiv leder till att arbetet inte kommer medborgarna till 
gagn. Struktur för och ansvarsfördelning vid implementering och uppföljning av förändrade 
arbetssätt betonas för att nå effekt i berörda verksamheter. 
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Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och vad 
som framgår av beslutade styrdokument? 

Samverkan bedrivs genom SIP. Samverkan såväl inom kommunen som med Region Värmlands 
verksamheter upplevs överlag fungera väl. Det uppges emellertid vara svårt att komma i kontakt 
med och därmed samverka med Barn- och ungdomspsykiatrin på grund av långa 
handläggningstider. Vidare beskrivs att Barn- och ungdomspsykiatrin under den senare delen av 
pågående pandemi meddelat att verksamheten inte kommer prioritera deltagande vid SIP-
möten annat än vid mycket angelägna och/eller allvarliga ärenden. Kommunföreträdare uppger 
att avsikten är att avvikelserapportera detta till Region Värmland. 

Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 
samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 

Enligt verksamhetsföreträdare saknar kommunen en tillräcklig struktur för övergripande 
uppföljning av den samverkan som enligt avtal och styrdokument ska bedrivas kring barn och 
unga med psykisk ohälsa. Socialnämnden följer upp socialtjänsten kvartalsvis avseende antal 
genomförda SIP:ar. Avseende barn- och utbildningsnämndens uppföljning av elevhälsans 
samverkan hänvisas till nämndens verksamhetsplan som emellertid inte rymmer några direkta 
mått på samverkan. 

Finns rutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose barns och ungas behov av vård 
vid psykisk ohälsa? Hur sker till exempel övergången mellan BVC och elevhälsan? 

I intervju med verksamhetsföreträdare hänvisas till rutinen Medicinsk informationsöverföring 
mellan Barnhälsovården och medicinska Elevhälsan. Dock beskrivs att det är oklart hur känt 
dokumentet är i verksamhet då dess avsikt inte följs upp eller utvärderas. 
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Vilka resurser och olika kompetenser finns i kommunen inom elevhälsa och socialtjänst1? 

 

Figur 1 Resurser inom elevhälsa Säffle kommun. Mätning 31 mars 2020 

 

Figur 2 Resurser inom socialtjänst Säffle kommun. Mätning 31 mars 2020 

 

 

 

I vilken utsträckning genomförs SIP (Samordnad Individuell Plan)? 

 
1 För socialtjänst avses den personal som arbetar med barn- och familjeärenden. 
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Figur 3 Uppskattat antal genomförda SIP:ar inom elevhälsa och socialtjänst januari-juni 2020 

Bedömning: 

Helseplans bedömning är att barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden i Säffle 
kommun inte har en tillräcklig intern kontroll avseende den samverkan verksamheterna inom 
berörda förvaltningar ska bedriva inom kommunen och med Region Värmland kring barn och 
unga med psykisk ohälsa. Det finns behov av att i kommunen utforma en struktur för uppföljning 
i syfte att säkerställa måluppfyllelse avseende intern och extern samverkan kring barn och unga 
med psykisk ohälsa. 

Rekommendation: 

 Helseplan rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden fastställer och följer upp 
processmått avseende elevhälsans interna och externa samverkan kring barn och unga 
med psykisk ohälsa. 

 Helseplan rekommenderar att socialnämnden utvecklar sin uppföljning av 
socialtjänsten genom att fastställa och följa upp strukturmått, processmått utöver antal 
genomförda SIP:ar samt effektmått avseende socialtjänstens interna och externa 
samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 



 

Helseplan    Drottninggatan 97     113 60 Stockholm    tel 08-410 408 00    helseplan.se 
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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Revisorerna i Region Värmland har uppdragit åt Helseplan Consulting Group AB att genomföra 

en granskning av samverkan mellan Region Värmland och de värmländska kommunerna kring 

barn och unga med psykisk ohälsa. Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma 

om samverkan inom och mellan kommunerna och regionen är ändamålsenlig för att möta 

psykisk ohälsa hos barn och unga. En uppföljning av revisionsrapporten Samverkan kring barn 

och unga med psykisk ohälsa från 2016 ska ingå i granskningen. Granskningen ska särskilt beakta 

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Revisionsfrågorna 

har besvarats genom dokumentgranskning, intervjuer, statistik, journalgranskning och 

workshop. Granskningen har genomförts mellan november 2020 och april 2021. 

Helseplans samlade bedömning är att ett antal förutsättningar finns för en ändamålsenlig 

samverkan inom och mellan kommunerna och Region Värmland för att möta psykisk ohälsa hos 

barn och unga. Emellertid finns brister i styrningen och angelägna rekommendationer avseende 

stärkt implementering respektive uppföljning som lämnades i den granskning som utfördes 2016 

har inte uppfyllts. Enligt de intervjuer som genomförts bedrivs samverkan kring barn och unga 

med psykisk ohälsa i huvudsak enligt avtal, överenskommelser och styrdokument. Detta kan 

emellertid inte verifieras genom en dokumenterad uppföljning vilket i sig är en brist som innebär 

att vi bedömer den interna kontrollen avseende samverkan som otillräcklig. Med anledning av 

avsaknaden av en dokumenterad uppföljning finns enligt vår uppfattning en osäkerhet som gör 

att det inte är möjligt att bedöma om samverkan inom och mellan kommunerna och Region 

Värmland kring barn och unga med psykisk ohälsa bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

Rekommendationer 

▪ Helseplan rekommenderar att regionstyrelsen och berörda kommunala styrelser och 

nämnder tar ställning till åtgärder såsom minskning, standardisering och samling av 

befintliga avtal och överenskommelser på området i syfte att stärka styrningen av 

samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

▪ Helseplan rekommenderar att regionstyrelsen och berörda kommunala styrelser och 

nämnder tar ställning till åtgärder såsom minskning, standardisering och samling av 

befintliga styrande dokument på området i syfte att stärka styrningen av samverkan 

kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

▪ Helseplan rekommenderar att regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och 

berörda kommunala styrelser och nämnder fortsatt verkar för att tydliggöra Nya 

Perspektivs ansvar och roll avseende samverkan mellan kommunerna och regionen 

kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

▪ Helseplan rekommenderar att regionstyrelsen och berörda kommunala styrelser och 

nämnder upprättar och fastställer en given process och struktur för implementering i 

syfte att stärka följsamheten till det arbete som utgår från Nya Perspektiv. 
▪ Helseplan rekommenderar att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden 

säkerställer en god tillgänglighet till vården för barn och unga med psykisk ohälsa och 
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sjukdom genom att se över samordning mellan samt arbetssätt, processer och 

tillgänglighet inom de vårdgrenar som ansvarar för målgruppen. 

▪ Helseplan rekommenderar att berörda kommunala styrelser och nämnder säkerställer 

att berörda förvaltningar skapar förutsättningar för att implementera riktlinjer och 

rutiner som leder till att samordnad individuell plan (SIP) upprättas, följs upp och 

avslutas för de barn och unga med psykisk ohälsa som är i behov av detta. 

▪ Helseplan rekommenderar att berörda kommunala styrelser och nämnder tar ställning 

till nyttan för målgruppen med lokala överenskommelser om att skola/elevhälsa kan 

kalla till SIP. 

▪ Helseplan rekommenderar att hälso- och sjukvårdsnämnden, kopplat till avtal och 

styrdokument, fastställer, följer upp och redovisar processmått avseende berörda 

verksamheters interna och externa samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

▪ Helseplan rekommenderar att berörda kommunala styrelser och nämnder säkerställer 

förutsättningar för uppföljning av samverkan genom införande av registreringssystem 

för SIP. 

2. Inledning 

 Bakgrund 

Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av regionens samtliga 

verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens revisorer utarbetat dokumentet 

”Granskningsstrategi” i vilket de beskrivit de områden som revisorerna främst ska fokusera på 

under innevarande mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig 

”Riskbedömning och revisionsplan”. I ”Revisionsplan 2020” ingår bland annat en granskning av 

psykisk ohälsa bland barn och unga tillsammans med revisorerna i de värmländska 

kommunerna. 

Revisorerna i Region Värmland har under en följd av år genomfört gemensamma granskningar 

tillsammans med revisorerna i länets kommuner. Regionens revisorer och revisorerna i 

kommunerna har vid en revisionskonferens vid Dömle i februari 2020 aktualiserat att under 

innevarande år genomföra en gemensam granskning avseende psykisk ohälsa bland barn och 

unga. Dåvarande landstingets revisorer och revisorerna i länets kommuner genomförde 2016 

granskningen ”Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa”. I granskningen framfördes 

ett antal synpunkter och rekommendationer. 

Psykisk ohälsa har ökat i vårt samhälle och psykisk ohälsa bland unga har blivit allt mer vanlig i 

Sverige. Det handlar om symtom som ängslan, oro, nedstämdhet och ångest där det är viktigt 

att upptäcka och uppmärksamma tidiga signaler. 

För att möta och hantera detta är tillgängligheten till regionens och kommunernas verksamheter 

samt samverkan mellan olika huvudmän och aktörer/vårdgivare viktiga. 
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Barn och unga med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom behöver ofta gemensamma insatser från 

BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin), länets vårdcentraler, ungdomsmottagningen, Första linjen, 

barnhälsovården samt från kommunerna. I kommunerna är det samverkan med såväl 

socialtjänsten som elevhälsa/skola som avses. 

Samverkan mellan kommun och region handlar om att skapa ändamålsenliga insatser för att 

möta den psykiska ohälsan hos barn och unga. Regionens revisorer och revisorerna i länets 

kommuner har mot denna bakgrund beslutat granska om samverkan mellan regionen och 

kommunerna är ändamålsenlig för barn och unga personer med psykisk ohälsa. 

 Syfte och avgränsning 

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om samverkan inom och mellan 

kommunerna och regionen är ändamålsenlig för att möta psykisk ohälsa hos barn och unga. En 

uppföljning av revisionsrapporten ”Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa” från 

2016 ska ingå i granskningen. Granskningen ska dessutom särskilt beakta Lag (2018:1197) om 

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. 

Granskningen avgränsas till att gälla vård avseende barn och unga med psykisk ohälsa och ska 

omfatta verksamhet i regionen samt de i granskningen ingående kommunerna. Målgruppen är 

barn och unga med psykisk ohälsa. De verksamheter som omfattas av granskningen är inom 

regionen: Primärvård, Barn- och ungdomspsykiatri och Barn- och ungdomshabilitering. Inom 

kommunerna ingår socialtjänst samt elevhälsa/skola. 

Granskningen inriktas mot den övergripande styrningen kring samverkan mellan Region 

Värmland och tillhörande kommuner. I Region Värmland omfattas regionstyrelsen och hälso- 

och sjukvårdsnämnden. De nämnder som är aktuella för kommunerna varierar med respektive 

kommuns organisering. 

 Revisionsfrågor 

Granskningens övergripande revisionsfråga har varit: 

• Finns det en ändamålsenlig samverkan inom och mellan kommunerna och regionen för 
att möta psykisk ohälsa hos barn och unga? 

Granskningens delfrågor har varit: 

• Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner 

kring målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa? Klargör avtalen huvudmännens 

ansvar? 
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• Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive 

verksamheter? Finns det styrande dokument och uppdrag som klargör ansvar och 

förbinder huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter? Vilka instanser har beslutat 

om dokumenten? 

• Vilket ansvar och vilken roll har Nya perspektivs styrgrupp och arbetsgrupperna 

”Barnalivet” och ”Ungdomslivet” avseende samverkan mellan kommunerna och 

regionen? Hur implementeras resultatet av de olika gruppernas arbete samt det politiska 

inriktningsdokument, som årligen fastställs inom ramen för Nya Perspektiv? 

• Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats 

och vad som framgår av beslutade styrdokument? I vilken utsträckning genomförs SIP 

(Samordnad Individuell Plan)? Vilka resurser och olika kompetenser finns i respektive 

kommun inom elevhälsa och socialtjänst? 

• Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 

samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 

• Finns rutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose barns och ungas behov av 

vård vid psykisk ohälsa? Hur sker till exempel övergången mellan BVC och elevhälsan? 

• Om granskningen påvisar brister, vilka åtgärder behöver vidtas? 

 Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens 

analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna är följande: 

• Förvaltningslag (2017:900) 8 § 

• Socialtjänstlag (2001:453) 2 kap 7 § 

• Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 16 kap 4 § 

• Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

• Samordnad individuell planering (SIP)1, 2019-06-18 

• Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, skola, tandvård 

och hälso- och sjukvård 

• Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk 

• Överenskommelse om barnhälsoteam i Värmland 2020-2022 

• Överenskommelse mellan Region Värmland och kommunerna i Värmland om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland, 2019-01-01 

• Samverkansrutin för elevhälsa, första linjen unga, socialtjänst och barn och 

ungdomspsykiatri i Värmland, 2020-05-25 
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• Samverkan mellan Elevhälsans medicinska insats, barn-, unga- och familjehälsan och 

barn- och ungdomshabiliteringen2 

• Länsöverenskommelse gällande psykisk ohälsa hos barn och unga, 2020-05-26 

• Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa, 20163 

 Metod 

Granskningsarbetet har genomförts med stöd av nedanstående metoder. 

Dokumentgranskning 

Helseplan har granskat relevanta styrande och redovisande dokument. En förteckning över 

granskade dokument finns i bilaga under stycke 4.1. 

Semistrukturerade intervjuer 

Helseplan har genomfört 58 semistrukturerade intervjuer med hälso- och sjukvårdsdirektör, 

chefer och andra verksamhetsföreträdare i Region Värmland samt chefer och andra 

verksamhetsföreträdare inom kommunernas elevhälsa och socialtjänst. Mailintervju har gått ut 

avseende revisionsfrågorna kring utfärdade styrdokument respektive uppföljning till samtliga 

berörda styrelser, nämnder eller utskott och besvarats av Region Värmlands hälso- och 

sjukvårdsnämnd samt 22 av de 28 kommunala politiska instanserna. En förteckning över 

intervjuade funktioner finns i bilaga under stycke 4.2. 

Statistik 

Statistik har samlats in dels avseende resurser och kompetenser i elevhälsa respektive 

socialtjänst, dels avseende antal utförda samordnade individuella planer (SIP) i berörda 

regionala respektive kommunala verksamheter. 

Journalgranskning 

Journalgranskning har utförts avseende fem journaler från psykologmottagningen för föräldra- 

och barnhälsovård, fem journaler från Första linjen unga, tio journaler från Barn- och 

ungdomspsykiatrin samt nio journaler från Barn- och ungdomshabiliteringen. Granskning har 

 

 

2 Rutin 
3 Revisionsrapport 
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även utförts avseende 118 journaler från kommunernas elevhälsa och 120 akter från socialtjänst 

i respektive deltagande kommun. 

Workshop 

En workshop har genomförts med 36 representanter för verksamheter i region och kommun 

samt nämndföreträdare i syfte att förankra preliminära iakttagelser och skapa utrymme för 

kompletterande faktagranskning. 

 Projektorganisation 

Kontaktperson vid revisionskontoret i Region Värmland har varit Karin Selander, 

revisionsdirektör. Från Helseplan har Hannah Cato varit projektledare och Ulrike Deppert, Ronja 

Hilli, Alva Holm och Michaela Nilsson konsulter. Journalgranskare har varit Jessica Bylund, Johan 

Hellström, Martin Jägervall och Bo Lindholm. Kvalitetssäkring av granskningsarbetet, rapport 

och kommunbilagor har utförts av certifierad yrkesrevisor Anders Haglund. Samtliga intervjuade 

parter har tillfrågats avseende sakgranskning av iakttagelser i regionrapport och 

kommunbilagor. Sakgranskning har utförts av 30 personer i huvudsak i chefsposition vid 

förvaltning i region och kommun. Granskningen har genomförts under perioden november 2020 

till april 2021. 

3. Iakttagelser, bedömningar och slutsatser 

 

 Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region 

Värmland och berörda kommuner kring målgruppen barn och 

unga med psykisk ohälsa? Klargör avtalen huvudmännens 

ansvar? 

3.1.1. Iakttagelser 

Dokumentgranskning 

För barn som aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården finns mellan Region Värmland 

och länets samtliga 16 kommuner Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, 

förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård. Dokumentet rymmer beskrivningar av olika 

verksamheters ansvarsområden i stort men redogör inte för ansvarsfördelningen inom eller 

mellan huvudmännen eller avseende samverkan kring målgruppen barn och unga med psykisk 

ohälsa. Barnkonventionen har inte arbetats in i dokumentet. 
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Avseende barn och unga med risk- och missbruk finns mellan Region Värmland och länets 

kommuner Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk. Dokumentet redogör 

för ansvarsfördelningen mellan huvudmännen i stort och delvis även för ansvarsfördelningen 

avseende de uppgifter som ingår vid samverkan kring målgruppen. Barnkonventionen har 

arbetats in i dokumentet. 

Rörande individer som efter slutenvård behöver insatser från region och kommun finns 

Överenskommelse mellan Region Värmland och kommunerna i Värmland om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland. I överenskommelsen finns redogörelser 

för ansvarsfördelningen inom och mellan huvudmännen avseende samverkan kring 

målgruppen. Barnkonventionen nämns inte i dokumentet. 

För barn mellan 0 och 6 år i behov av särskilt stöd finns mellan region och kommuner 

Överenskommelse om barnhälsoteam i Värmland 2020-2022. Dokumentet rymmer formulering 

kring att barnhälsoteamen är huvudmännens gemensamma ansvar och även beskrivningar 

rörande ansvar för vissa av de uppgifter som ingår vid samverkan kring målgruppen men ingen 

kring ansvarsfördelningen i stort inom eller mellan huvudmän. Dokumentet hänvisar till 

barnkonventionen. 

Vidare finns även lokalt tecknade avtal avseende samverkan mellan Region Värmland och elva 

av regionens kommuner kring Familjecentral, mellan Region Värmland och samtliga kommuner 

kring Första linjen unga samt mellan Region Värmland och nio av regionens kommuner kring 

Ungdomsmottagning. Målgrupp för den samverkan dessa verksamheter utgör är de individer 

eller familjer som erhåller insatser vid respektive verksamhet. Samtliga avtal redogör för 

ansvarsfördelningen i stort mellan de av avtalen berörda parterna. 

Utöver aktuella dokument har under 2020 en revidering genomförts av tre tidigare 

överenskommelser mellan Region Värmland och länets kommuner kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning, personer med missbruk samt barn och unga som vårdas utanför det egna 

hemmet. I och med revideringen har de tre tidigare överenskommelserna nu samlats i en 

överenskommelse kring personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning som väntas 

antas politiskt i Region Värmland och kommunerna under 2021. Dokumentet rymmer en 

beskrivning av ansvarsfördelningen mellan huvudmännen i stort men ingen redogörelse för 

ansvarsfördelningen vid samverkan kring målgruppen. Barnkonventionen har arbetats in i 

dokumentet. 

Intervjuer 

I intervjuer med företrädare för Region Värmland och kommunerna varierar kännedomen stort 

kring vilka avtal och överenskommelser som finns mellan region och kommun som rör barn och 

unga med psykisk ohälsa. Den reviderade överenskommelsen mellan regionen och kommunerna 

kring personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning tas upp i ett par intervjuer. De avtal 
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och överenskommelser som är kända av intervjupersonerna upplevs i huvudsak klargöra 

huvudmännens ansvar. 

3.1.2. Bedömningar 

Helseplans bedömning är att ansvarsfördelningen mellan Region Värmland och kommunerna 

till viss del klargörs i avtal och överenskommelser rörande samverkan kring barn och unga. I vissa 

dokument beskrivs ansvarsfördelningen avseende de uppgifter som huvudmännen i stort 

ansvarar för gentemot målgruppen och i vissa dokument finns beskrivningar av 

ansvarsfördelningen inom och mellan huvudmän vid samverkan. I merparten av dokumenten 

har barnkonventionen arbetats in eller hänvisas till. 

Den personal i Region Värmland och i kommunerna som ska bedriva samverkan kring barn och 

unga med psykisk ohälsa måste ha kännedom om och kunna arbeta i linje med gällande avtal 

och överenskommelser. Helseplan bedömer att ett mindre antal mer enhetligt uppställda och 

formulerade samt samlade samverkansdokument skulle öka sannolikheten för följsamhet i 

verksamheterna till den avsikt Region Värmland och kommunerna har med den samverkan som 

ska bedrivas för barn och unga med psykisk ohälsa och därigenom stärka styrningen på området. 

3.1.3. Rekommendationer 

▪ Helseplan rekommenderar att regionstyrelsen och berörda kommunala styrelser och 

nämnder tar ställning till åtgärder såsom minskning, standardisering och samling av 

befintliga avtal och överenskommelser på området i syfte att stärka styrningen av 

samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

 Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna 

utfärdat till sina respektive verksamheter? Finns det styrande 

dokument och uppdrag som klargör ansvar och förbinder 

huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter? Vilka 

instanser har beslutat om dokumenten? 

3.2.1. Iakttagelser 

Dokumentgranskning 

Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- 

och sjukvård mellan Region Värmland och de 16 kommunerna för barn som är aktuella inom den 

sociala barn- och ungdomsvården rymmer beskrivningar av olika verksamheters 
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ansvarsområden i stort men redogör inte för ansvarsfördelningen inom eller mellan 

huvudmännen eller avseende samverkan kring målgruppen. Dokumentet rymmer beskrivningar 

av hur samverkan ska bedrivas. Information om beslutsinstans saknas i dokumentet. 

I Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk beskrivs ansvarsfördelningen 

mellan huvudmännen i stort och delvis även för ansvarsfördelningen avseende de uppgifter som 

ingår vid samverkan kring målgruppen. Avseende hur samverkan ska bedrivas hänvisas till andra 

dokument. Dokumentet är godkänt av hälso- och sjukvårdsnämnden respektive av samtliga 

kommunfullmäktige i Värmland. 

Överenskommelse om barnhälsoteam i Värmland 2020-2022 för barn 0 till 6 år i behov av särskilt 

stöd rymmer formulering kring att barnhälsoteamen är huvudmännens gemensamma ansvar 

och även beskrivningar rörande ansvar för vissa av de uppgifter som ingår vid samverkan kring 

målgruppen men ingen kring ansvarsfördelningen i stort inom eller mellan huvudmän. 

Dokumentet rymmer beskrivning av hur samverkan ska bedrivas. Dokumentet är fastställt enligt 

Region Värmlands riktlinje för fastställande av styrande dokument. 

De lokalt tecknade avtal som finns avseende samverkan mellan Region Värmland och merparten 

av kommunerna kring Familjecentraler, Första linjen unga och Ungdomsmottagning redogör alla 

för ansvarsfördelningen mellan de berörda parterna. Dessa verksamheter utgör i sig samverkan 

mellan huvudmän men avtalen beskriver inte hur verksamheternas samverkan med andra 

regionala eller kommunala verksamheter ska bedrivas. Dokumenten är fastställda enligt Region 

Värmlands riktlinje för fastställande av styrande dokument. 

Samverkansrutin för elevhälsa, första linjen unga, socialtjänst och barn och ungdomspsykiatri i 

Värmland rymmer beskrivning av ansvarsfördelningen mellan huvudmän kring placerade barn 

och beskrivningar av hur samverkan ska bedrivas. Dokumentet är fastställt enligt Region 

Värmlands riktlinje för fastställande av styrande dokument. 

Rutinen Samverkan mellan Elevhälsans medicinska insats, barn-, unga- och familjehälsan och 

barn- och ungdomshabiliteringen rymmer beskrivning av ansvarsfördelningen mellan huvudmän 

kring barn och ungdomar som får insatser från Barn- och ungdomshabiliteringen och 

beskrivningar av hur samverkan ska bedrivas. Dokumentet är fastställt enligt Region Värmlands 

riktlinje för fastställande av styrande dokument. 

Riktlinjen Samordnad individuell planering (SIP) och rutinen Samordnad individuell plan med 

Cosmic Link rymmer båda indirekta beskrivningar hur ansvarsfördelningen ska hanteras. 

Riktlinjen rymmer redogörelser för att samverkan ska bedrivas och rutinen för hur samverkan 

ska bedrivas. Dokumenten är fastställda enligt Region Värmlands riktlinje för fastställande av 

styrande dokument. I den granskning som genomfördes 2016 rekommenderades att riktlinjer 

för SIP snarast skulle fastställas och implementeras för målgruppen. 

I riktlinjen Samverkan vid utskrivning från sluten vård i Värmland finns redogörelse för 

ansvarsfördelningen inom och mellan huvudmännen och beskrivningar av hur samverkan ska 
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bedrivas. Dokumentet är fastställt enligt Region Värmlands riktlinje för fastställande av styrande 

dokument. 

Länsöverenskommelse gällande psykisk ohälsa hos barn och unga är en regionintern rutin som 

rymmer redogörelse för ansvarsfördelningen mellan Region Värmlands verksamheter och 

indirekta beskrivningar av hur samverkan ska bedrivas genom hänvisning till andra dokument. 

Dokumentet är fastställt enligt Region Värmlands riktlinje för fastställande av styrande 

dokument. 

Även Gemensamt bedömningsteam vid psykisk ohälsa hos barn och unga är en regionintern 

rutin. Rutinen redogör inte för ansvarsfördelningen mellan berörda verksamheter och rymmer 

inte några beskrivningar av hur samverkan ska bedrivas. Dokumentet är fastställt enligt Region 

Värmlands riktlinje för fastställande av styrande dokument. 

Intervjuer 

Kännedomen kring vilka styrande dokument som Region Värmland respektive de 16 

kommunerna utfärdat till sina verksamheter varierar mellan intervjupersoner. Det konstateras i 

intervjuer att dokumentfloran är bred. I intervjuer framkommer att såväl region- som 

kommunföreträdare anser att det saknas underlag i styrdokument kring hur det ekonomiska 

ansvaret ska delas mellan huvudmännen. I de lokalt tecknade avtalen mellan regionen och 

kommunerna kring första linje-verksamheterna finns avsnitt kring kostnadsfördelning men i 

övriga styrdokument finns endast hänvisningar avseende hur det ekonomiska ansvaret ska delas 

av huvudmännen. 

3.2.2. Bedömningar 

Helseplans bedömning är att ansvarsfördelningen mellan Region Värmland och kommunerna 

till viss del klargörs i de styrdokument som rör samverkan kring barn och unga med psykisk 

ohälsa. I vissa dokument beskrivs ansvarsfördelningen avseende de uppgifter som 

huvudmännen i stort ansvarar för gentemot målgruppen och i vissa dokument finns 

beskrivningar av ansvarsfördelningen inom och mellan huvudmän vid samverkan. 

Helseplans bedömning är att de styrande dokumenten till viss del förbinder huvudmännen att 

utföra väl definierade uppgifter avseende samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

Styrdokumenten rymmer oftast beskrivningar av hur samverkan ska bedrivas men 

beskrivningarna varierar i omfång och detaljering. I linje med rekommendationer i granskningen 

2016 har riktlinje och rutin för SIP fastställts. 

Helseplans bedömning är att de styrande dokumenten för Region Värmlands del är fastställda 

enligt given riktlinje. 
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Den personal i Region Värmland och i kommunerna som ska bedriva samverkan kring barn och 

unga med psykisk ohälsa måste ha kännedom om och kunna arbeta i linje med gällande 

styrdokument. Helseplan bedömer att ett mindre antal mer enhetligt uppställda och 

formulerade styrdokument skulle öka sannolikheten för följsamhet i verksamheterna till den 

avsikt Region Värmland och kommunerna har med den samverkan som ska bedrivas för barn 

och unga med psykisk ohälsa och därigenom stärka styrningen på området. 

3.2.3. Rekommendationer 

▪ Helseplan rekommenderar att regionstyrelsen och berörda kommunala styrelser och 

nämnder tar ställning till åtgärder såsom minskning, standardisering och samling av 

befintliga styrande dokument på området i syfte att stärka styrningen av samverkan 

kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

 Vilket ansvar och vilken roll har Nya Perspektivs styrgrupp 

och arbetsgrupperna Barnalivet och Ungdomslivet avseende 

samverkan mellan kommunerna och regionen? Hur 

implementeras resultatet av de olika gruppernas arbete samt 

det politiska inriktningsdokument, som årligen fastställs inom 

ramen för Nya Perspektiv? 

3.3.1. Iakttagelser 

Dokumentgranskning 

Kommunerna i Värmland och tidigare Landstinget i Värmland numera Region Värmland har 

sedan 2007 samarbetat kring gemensamma områden och utmaningar. Efter regionbildningen 

sker samarbetet inom ramen för utvecklingsarbetet Nya Perspektiv. Värmlandsrådet som består 

av företrädare för de kommunala och regionala nämnderna utser den politiska styrgrupp som 

leder Nya Perspektivs arbete. Arbetet utgår från ett livscykelperspektiv och fyra så kallade 

”utmaningar”, Barnalivet, Ungdomslivet, Vuxenlivet och Äldrelivet, med fokus på psykisk hälsa 

och goda levnadsvillkor. En gång per år håller Nya Perspektiv ett seminarium med ledande 

förtroendevalda och chefer där fokus ligger på utvecklingsarbeten för invånarnas 

hälsoutveckling. 

I det politiska inriktningsdokumentet för Nya Perspektiv beskrivs att ”Nya Perspektiv är 

samverkan och samordning på högsta nivå mellan 16 kommuner och regionen, ett forum för 
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dialog med befolkningsperspektiv mellan förtroendevalda och tjänstemannaledning”4. Vidare 

ska Nya Perspektiv ”underlätta samarbete och samverkan mellan huvudmännen för 

befolkningens bästa.”5. 

Nya Perspektivs beredningsgrupp har i uppdrag ”att samverka kring strategiska övergripande 

frågor men även kring mer operativa gränssnittsfrågor där skolan, socialtjänsten, vård och 

omsorg, hälso- och sjukvården inklusive tandvården är berörda”6 och därutöver ”koordinera, 

samordna, initiera samverkan i länet”7. 

Avseende de arbetsgrupper som arbetar utifrån de fyra utmaningarna står i dokumentet att 

dessa ska ”identifiera och hantera gränssnittsfrågor, stimulera samverkan och driva 

utvecklingen”8 samt ”stödja hemtagning/implementering av resultaten i länets kommuner och 

regionen”9. 

I dokumentet står att läsa att den politiska styrgruppen och utmaningarnas arbetsgrupper under 

åren utvecklat sina arbetssätt men att det finns anledning att förtydliga uppdrag och stärka 

struktur bland annat för att underlätta implementering. 

Intervjuer 

I intervjuer med verksamhetsföreträdare från regionen och kommunerna varierar kännedomen 

om Nya Perspektiv och dess roll och ansvar. I den granskning som genomfördes 2016 

rekommenderades dåvarande landstingsstyrelse och ansvariga styrelser/nämnder i 

kommunerna i större utsträckning tydliggöra ansvaret för samordning rörande barns och ungas 

psykiska ohälsa inom Nya Perspektiv. 

Ett problem som i ett stort antal intervjuer tas upp är avsaknaden av en given 

implementeringsstruktur att aktivera när det arbete som görs inom Nya Perspektiv ska föras ut 

i verksamheterna. Även detta lyftes i granskningen 2016 där rekommendation lades om att 

dåvarande landstingsstyrelse och ansvariga kommunala styrelser/nämnder skulle förbättra 

informationsspridningen och implementeringen av styrdokument. I intervju med företrädare för 

Nya Perspektiv beskrivs rörande verksamhetsimplementeringen att det är respektive huvudman 

som när gruppens arbete är färdigställt ansvarar för detta. En försvårande faktor uppges vara 

 

 

4 Nya Perspektiv, Politiskt inriktningsdokument 2020, s. 1 
5 Nya Perspektiv, Politiskt inriktningsdokument 2020, s. 3 
6 Nya Perspektiv, Politiskt inriktningsdokument 2020, s. 4 
7 Nya Perspektiv, Politiskt inriktningsdokument 2020, s. 3 
8 Nya Perspektiv, Politiskt inriktningsdokument 2020, s. 6 
9 Nya Perspektiv, Politiskt inriktningsdokument 2020, s. 6 
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att huvudmännen kan göra olika bedömningar av vad som är angeläget och att arbetet därför 

implementeras i olika grad i olika verksamheter. 

3.3.2. Bedömningar 

Helseplans bedömning är att Nya Perspektivs roll och ansvar avseende samverkan mellan 

Region Värmland och kommunerna kring barn och unga med psykisk ohälsa till viss del är 

tydliggjort i det politiska inriktningsdokumentet men att det liksom 2016 finns behov av att 

fortsätta detta arbete. 

Helseplans bedömning är vidare att en fastställd process och struktur för implementering att 

nyttja när Nya Perspektivs arbete ska förankras i de regionala och kommunala verksamheterna 

skulle stärka förutsättningarna för följsamhet i verksamheterna till den avsikt Region Värmland 

och kommunerna har med utvecklingsarbetet. Detta ligger i linje med de rekommendationer 

som gavs 2016 om behov förbättring av informationsspridning och implementering av 

styrdokument. 

3.3.3. Rekommendationer 

▪ Helseplan rekommenderar att regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och 

berörda kommunala styrelser och nämnder fortsatt verkar för att tydliggöra Nya 

Perspektivs ansvar och roll avseende samverkan mellan kommunerna och regionen 

kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

▪ Helseplan rekommenderar att regionstyrelsen och berörda kommunala styrelser och 

nämnder upprättar och fastställer en given process och struktur för implementering i 

syfte att stärka följsamheten till det arbete som utgår från Nya Perspektiv. 

 Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer 

det med vad som avtalats och vad som framgår av beslutade 

styrdokument? I vilken utsträckning genomförs SIP 

(Samordnad Individuell Plan)? Vilka resurser och olika 

kompetenser finns i respektive kommun inom elevhälsa och 

socialtjänst? 

3.4.1. Iakttagelser 

Intervjuer Region Värmland 
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Med undantag för barnhälsovården beskriver företrädare för Region Värmland att arbetet 

avseende samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa bedrivs med stort fokus på 

samordnad individuell plan (SIP) och den riktlinje och de rutiner som finns för detta. I den 

granskning som genomfördes 2016 rekommenderades att riktlinjer för SIP snarast skulle 

fastställas och implementeras för målgruppen. Utöver SIP sker samverkansarbetet i 

barnhälsovården i form av så kallade barnhälsoteam utifrån den överenskommelse om detta 

som finns mellan regionen och kommunerna. 

Samverkan mellan regionens verksamheter upplevs överlag fungera väl. Det betonas från andra 

regionala verksamheter att samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin har förbättrats. Även 

samverkan med de kommunala verksamheterna uppges från de regionala verksamheterna 

fungera väl men att den specialiserade vårdens köer ibland fördröjer insatser till individen. 

Intervjuer kommunerna 

Även kommunerna uppger att deras samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa i mångt 

bedrivs genom SIP. Skola/elevhälsa har inte skyldighet att kalla till SIP men majoriteten av 

verksamheterna deltar regelbundet vid SIP. Det beskrivs i några intervjuer att SIP:ar inte utförs 

med tillräcklig frekvens eller kvalitet inom de kommunala verksamheterna kopplat till bristfällig 

kännedom hos personal om gällande styrdokument. 

Företrädare för kommunerna uppger att samverkan kring målgruppen fungerar väl mellan de 

egna verksamheterna, som då främst handlar om samverkan mellan socialtjänst och 

skola/elevhälsa. Samverkan med regionen beskrivs som mindre välfungerande och främst 

handlar detta om Barn- och ungdomspsykiatrins bristande tillgänglighet som lyfts som ett 

problem av tolv kommuner. 

Intervjuer brukarorganisationer 

I intervju med företrädare för brukarorganisationer lyfts att föräldrar och andra anhöriga 

behöver bättre information från huvudmännen kring vilken huvudman och verksamhet som 

ansvarar för vilka insatser till barnet eller ungdomen. Vidare lyfts i dessa intervjuer även 

svårigheter med samverkan kopplat till bristande tillgänglighet inom Barn- och 

ungdomspsykiatrin. 

Statistik genomförda SIP:ar i Region Värmland 

Antalet genomförda SIP:ar varierar mellan de regionala verksamheterna. Barnhälsovårdens 

samverkansmöten sker genom barnhälsoteam som mellan januari och juni 2020 motsvarade 

129 möten. Antal genomförda SIP:ar i de regionala verksamheterna visas i Figur 1. 
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Figur 1 Antal genomförda SIP:ar i Region Värmland januari-juni 2020 

Uppskattning genomförda SIP:ar i kommunerna 

Majoriteten av kommunerna saknar system för registrering av SIP. För kommunerna utgör 

därför antalet genomförda SIP:ar i huvudsak uppskattningar som gjorts med utgångspunkt i 

anställdas minnesanteckningar och kalenderbokningar. Uppskattat antal SIP:ar i de kommunala 

verksamheterna visas i Figur 2. 

 

Figur 2 Uppskattat antal SIP:ar i kommunerna januari-juni 2020 
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Journalgranskning, Region Värmland, Psykologmottagningen för föräldra- och barnhälsovård 

och Första linjen unga 

Dokumentationens kvalitet 

Journalanteckningarna i de granskade journalerna för psykologmottagningen för föräldra- och 

barnhälsovård respektive Första linjen unga är genomgående signerade. Samtliga journaler 

rymmer uppgift om patientens diagnos och anledning till åtgärder. 

Fråga Svarsalternativ Antal Andel 

1. Är journalanteckningarna 
signerade?  
  

Ja 10 100 % 

Nej 0 0 % 

Ej möjligt bedöma 0 0 % 

Totalt 10 
 

2. Rymmer journalen 
uppgifter om patientens 
diagnos? 
  

Ja 10 100 % 

Nej 0 0 % 

Ej möjligt bedöma 0 0 % 

Totalt 10 
 

3. Rymmer journalen 
uppgifter om anledning till 
åtgärder? 

Ja 10 100 % 

Nej 0 0 % 

Ej möjligt bedöma 0 0 % 

Totalt 10 
 

Vårdens kvalitet 

Besöken som görs i de granskade journalerna vid psykologmottagningen för föräldra- och 

barnhälsovård respektive Första linjen unga bedöms genomgående medicinskt motiverade. Nio 

av tio patienter i de granskade journalerna bedöms vara utredda och behandlade enligt 

vetenskap och beprövad erfarenhet samt ha erhållit vård på rätt vårdnivå. 

Fråga Svarsalternativ Antal Andel 

4. Är besöken medicinskt 

motiverade?  

Ja 10 100 % 

Nej 0 0 % 

Ej möjligt bedöma 0 0 % 

Totalt 10 
 

5. Är patienten i den granskade 

journalen utredd och 

behandlad enligt vetenskap och 

beprövad erfarenhet? 

  

Ja 9 90 % 

Nej 1 10 % 

Ej möjligt bedöma 0 0 % 

Totalt 10 
 

Ja 9 90 % 

Nej 1 10 % 
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6. Är patienten i den granskade 

journalen utredd och 

behandlad på rätt vårdnivå?  
 

 

Ej möjligt bedöma 0 0 % 

Totalt 10 
 

 

Samordnad individuell plan (SIP) 

För tre av tio patienter i de granskade journalerna vid psykologmottagningen för föräldra- och 

barnhälsovård respektive Första linjen unga bedöms det ha varit relevant med en SIP. I samtliga 

dessa tre journaler saknas dokumentation kring genomförande, uppföljning respektive avslut av 

SIP. 

Fråga Svarsalternativ Antal Andel 

7. Om relevant för patienten, är 

SIP dokumenterat i den 

granskade journalen? 

Ja 0 0 % 

Nej 3 30 % 

Ej relevant 7 70 % 

Ej möjligt bedöma 0 0 % 

Totalt 10 
 

8. Är uppgifter om att SIP följts 
upp dokumenterade i den 
granskade journalen? 
  

Ja 0 0 % 

Nej 3 30 % 

Ej relevant 7 70 % 

Ej möjligt bedöma 0 0 % 

Totalt 10 
 

9. Är uppgifter om att SIP 
avslutats dokumenterade i 
den granskade journalen? 

 

Ja 0 0 % 

Nej 3 30 % 

Ej relevant 7 70 % 

Ej möjligt bedöma 0 0 % 

Totalt 10 
 

Journalgranskning, Region Värmland, Barn- och ungdomspsykiatrin 

Dokumentationens kvalitet 

Journalanteckningarna i de granskade journalerna för Barn- och ungdomspsykiatrin är 

genomgående signerade. Nio av tio journaler rymmer uppgift om patientens diagnos och 

samtliga rymmer uppgift om anledning till åtgärder. 

Fråga Svarsalternativ Antal Andel 

1. Är journalanteckningarna 
signerade?  
  

Ja 10 100 % 

Nej 0 0 % 

Ej möjligt bedöma 0 0 % 
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Totalt 10 
 

2. Rymmer journalen 
uppgifter om patientens 
diagnos? 
  

Ja 9 90 % 

Nej 1 10 % 

Ej möjligt bedöma 0 0 % 

Totalt 10 
 

3. Rymmer journalen 
uppgifter om anledning till 
åtgärder? 

Ja 10 100 % 

Nej 0 0 % 

Ej möjligt bedöma 0 0 % 

Totalt 10 
 

 

Vårdens kvalitet 

Besöken som görs i de granskade journalerna vid Barn- och ungdomspsykiatrin bedöms till 80 

procent som medicinskt motiverade. Sju av tio patienter i de granskade journalerna bedöms 

vara utredda och behandlade enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och åtta av tio bedöms 

ha erhållit vård på rätt vårdnivå. 

Fråga Svarsalternativ Antal Andel 

4. Är besöken medicinskt motiverade? 
  

Ja 8 80 % 

Nej 0 0 % 

Ej möjligt bedöma 2 20 % 

Totalt 10 
 

5. Är patienten i den granskade journalen 
utredd och behandlad enligt vetenskap 
och beprövad erfarenhet? 

Ja 7 70 % 

Nej 2 20 % 

Ej möjligt bedöma 1 10 % 

Totalt 10 
 

6. Är patienten i den granskade journalen 
utredd och behandlad på rätt vårdnivå?   

Ja 8 80 % 

Nej 1 10 % 

Ej möjligt bedöma 1 10 % 

Totalt 10 
 

Samordnad individuell plan (SIP) 

För åtta av tio patienter i de granskade journalerna vid Barn- och ungdomspsykiatrin bedöms 

det ha varit relevant med en SIP och i samtliga dessa är SIP dokumenterat. För fem av dessa åtta 

patienter rymmer journalen även dokumentation kring uppföljning respektive avslut av SIP. 

Fråga Svarsalternativ Antal Andel 

7. Om relevant för patienten, är SIP 
dokumenterat i den granskade 
journalen?  

Ja 8 80 % 

Nej 0 0 % 

Ej relevant 1 10 % 
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Ej möjligt bedöma 1 10 % 

Totalt 10 
 

8. Är uppgifter om att SIP följts upp 
dokumenterade i den granskade 
journalen?  

Ja 5 50 % 

Nej 0 0 % 

Ej relevant 1 10 % 

Ej möjligt bedöma 4 40 % 

Totalt 10 
 

9. Är uppgifter om att SIP avslutats 
dokumenterade i den granskade 
journalen? 

  

Ja 5 50 % 

Nej 0 0 % 

Ej relevant 1 10 % 

Ej möjligt bedöma 4 40 % 

Totalt 10 
 

 

Journalgranskning, Region Värmland, Barn- och ungdomshabiliteringen 

Dokumentationens kvalitet 

Av journalanteckningarna i de granskade journalerna för Barn- och ungdomshabiliteringen är 

drygt hälften signerade. Åtta av nio journaler rymmer uppgifter om patientens diagnos 

respektive anledning till åtgärder. 

Fråga Svarsalternativ Antal Andel 

1. Är journalanteckningarna signerade?  
  

Ja 5 55,6 % 

Nej 4 44,4 % 

Ej möjligt bedöma 0 0 % 

Totalt 9 
 

2. Rymmer journalen uppgifter om 
patientens diagnos? 
  

Ja 8 88,9 % 

Nej 0 0 % 

Ej möjligt bedöma 1 11,1 % 

Totalt 9 
 

3. Rymmer journalen uppgifter om 
anledning till åtgärder? 
  
  

Ja 8 88,9 % 

Nej 0 0 % 

Ej möjligt bedöma 1 11,1 % 

Totalt 9 
 

Vårdens kvalitet 

Av besöken som görs i de granskade journalerna vid Barn- och ungdomshabiliteringen bedöms 

nära 90 procent som medicinskt motiverade. Åtta av nio patienter i de granskade journalerna 

bedöms ha utretts och behandlats enligt vetenskap och beprövad erfarenhet samt ha erhållit 

vård på rätt vårdnivå. 
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Fråga Svarsalternativ Antal Andel 

4. Är besöken medicinskt motiverade? 
  

Ja 8 88,9 % 

Nej 0 0 % 

Ej möjligt bedöma 1 11,1 % 

Totalt 9 
 

5. Är patienten i den granskade journalen 
utredd och behandlad enligt vetenskap 
och beprövad erfarenhet?  

Ja 8 88,9 % 

Nej 0 0 % 

Ej möjligt bedöma 1 11,1 % 

Totalt 9 
 

6. Är patienten i den granskade journalen 
utredd och behandlad på rätt vårdnivå?   

Ja 8 88,9 % 

Nej 0 0 % 

Ej möjligt bedöma 1 11,1 % 

Totalt 9 
 

Samordnad individuell plan (SIP) 

För tre av nio patienter i de granskade journalerna från Barn- och ungdomshabiliteringen 

bedöms det ha varit relevant med en SIP och i samtliga dessa är SIP dokumenterat. För en av 

dessa tre patienter rymmer journalen även dokumentation kring uppföljning och avslut av SIP. 

Fråga Svarsalternativ Antal Andel 

7. Om relevant för patienten, är SIP 
dokumenterat i den granskade 
journalen?  

Ja 3 33,3 % 

Nej 0 0 % 

Ej relevant 6 66,7 % 

Ej möjligt bedöma 0 0 % 

Totalt 9 
 

8. Är uppgifter om att SIP följts upp 
dokumenterade i den granskade 
journalen?  

Ja 1 11,1 % 

Nej 0 0 % 

Ej relevant 6 66,7 % 

Ej möjligt bedöma 2 22,2 % 

Totalt 9 
 

9. Är uppgifter om att SIP avslutats 
dokumenterade i den granskade 
journalen? 

  

Ja 1 11,1 % 

Nej 0 0 % 

Ej relevant 6 66,7 % 

Ej möjligt bedöma 2 22,2 % 

Totalt 9 
 

Journalgranskning, kommunerna, Elevhälsan 

Dokumentationens kvalitet 
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Av journalanteckningarna i de granskade journalerna för kommunernas elevhälsa är det inte 

möjligt att bedöma om journalerna är signerade. Knappt 60 procent av journalerna rymmer 

uppgifter om patientens diagnos och drygt 90 procent rymmer uppgift om anledning till 

åtgärder. 

Fråga Svarsalternativ Antal Andel 

1. Är journalanteckningarna signerade?  
  

Ja 0 0 % 

Nej 3 2,5 % 

Ej möjligt bedöma 115 97,5 % 

Totalt 118 
 

2. Rymmer journalen uppgifter om 
patientens diagnos? 
  

Ja 48 40,7 % 

Nej 70 59,3 % 

Ej möjligt bedöma 0 0 % 

Totalt 118 
 

3. Rymmer journalen uppgifter om 
anledning till åtgärder? 
  
  

Ja 109 92,4 % 

Nej 6 5,1 % 

Ej möjligt bedöma 3 2,5 % 

Totalt 118 
 

Vårdens kvalitet 

Av besöken som görs i de granskade journalerna kommunernas elevhälsa bedöms 96 procent 

som medicinskt motiverade. Omkring 63 procent av patienterna i de granskade journalerna 

bedöms ha utretts och behandlats enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och 67 procent ha 

erhållit vård på rätt vårdnivå. 

Fråga Svarsalternativ Antal Andel 

4. Är besöken medicinskt motiverade? 
  

Ja 113 95,8 % 

Nej 0 0 % 

Ej möjligt bedöma 5 4,2 % 

Totalt 118 
 

5. Är patienten i den granskade journalen 
utredd och behandlad enligt vetenskap 
och beprövad erfarenhet?  

Ja 74 62,7 % 

Nej 2 1,7 % 

Ej möjligt bedöma 42 35,6 % 

Totalt 118 
 

6. Är patienten i den granskade journalen 
utredd och behandlad på rätt vårdnivå?   

Ja 79 66,9 % 

Nej 4 3,4 % 

Ej möjligt bedöma 35 29,7 % 

Totalt 118 
 

Samordnad individuell plan (SIP) 
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För 48 av patienterna i de 118 granskade journalerna kommunernas elevhälsa bedöms det ha 

varit relevant med en SIP. För 16 av dessa 48 patienter finns SIP dokumenterat. För sju av dessa 

16 patienter rymmer journalen även uppgift om att SIP följts upp och för fyra patienter rymmer 

journalen också uppgift om avslut av SIP. 

Fråga Svarsalternativ Antal Andel 

7. Om relevant för patienten, är SIP 
dokumenterat i den granskade 
journalen?  

Ja 16 13,6 % 

Nej 32 27,1 % 

Ej relevant 31 26,3 % 

Ej möjligt bedöma 39 33,1 % 

Totalt 118 
 

8. Är uppgifter om att SIP följts upp 
dokumenterade i den granskade 
journalen?  

Ja 7 5,9 % 

Nej 41 34,7 % 

Ej relevant 31 26,3 % 

Ej möjligt bedöma 39 33,1 % 

Totalt 118 
 

9. Är uppgifter om att SIP avslutats 
dokumenterade i den granskade 
journalen? 

  

Ja 4 3,4 % 

Nej 44 37,3 % 

Ej relevant 31 26,3 % 

Ej möjligt bedöma 39 33,1 % 

Totalt 118 
 

Aktgranskning, kommunerna, Socialtjänsten 

BBIC samt dokumentationens kvalitet 

I de granskade akterna för kommunernas socialtjänst är 90 procent av klienterna utredda enligt 

Barns behov i centrum (BBIC). Drygt tre fjärdedelar av akterna rymmer beslut om insatser och 

en dryg femtedel rymmer uppgift om vård-/genomförandeplan. 

Fråga Svarsalternativ Antal Andel 

1. Är klienten i den granskade akten 
utredd enligt Barns behov i centrum 
(BBIC)? 
  

Ja 109 90,8 % 

Nej 6 5 % 

Ej möjligt bedöma 5 4,2 % 

Totalt 120 
 

2. Rymmer akten beslut om insatser? 
  

Ja 93 77,5 % 

Nej 23 19,2 % 

Ej möjligt bedöma 4 3,3 % 

Totalt 120 
 

3. Rymmer akten uppgifter om klientens 
vårdplan/genomförandeplan?  
  

Ja 27 22,5 % 

Nej 47 39,2 % 

Ej möjligt bedöma 46 38,3 % 

Totalt 120 
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Samordnad individuell plan (SIP) 

För 81 klienter i de 120 granskade akterna för kommunernas socialtjänst bedöms det ha varit 

relevant med en SIP. För 43 av dessa 81 klienter finns SIP dokumenterat. För 27 klienter rymmer 

akten även uppgift om att SIP följts upp men ingen av dessa akter rymmer uppgift om avslut av 

SIP. 

Fråga Svarsalternativ Antal Andel 

7. Om relevant för klienten, är SIP 
dokumenterat i den granskade akten?  

Ja 43 35,8 % 

Nej 38 31,7 % 

Ej relevant 33 27,5 % 

Ej möjligt bedöma 6 5 % 

Totalt 120 
 

8. Är uppgifter om att SIP följts upp 
dokumenterade i den granskade akten?  

Ja 27 22,5 % 

Nej 48 40 % 

Ej relevant 33 27,5 % 

Ej möjligt bedöma 12 10 % 

Totalt 120 
 

9. Är uppgifter om att SIP avslutats 
dokumenterade i den granskade 
akten? 

  

Ja 0 0 % 

Nej 75 62,5 % 

Ej relevant 33 27,5 % 

Ej möjligt bedöma 12 10 % 

Totalt 120 
 

Resurser och kompetenser inom elevhälsa och socialtjänst 

Elevhälsa 

Samtliga kommuner uppger att elevhälsan har tillgång till skolsköterska, kurator och 

specialpedagoger. Läkare och psykolog är möjligt att hyra in vid behov. Övriga yrkeskategorier 

inom elevhälsan utgörs av bland annat samtalsterapeuter, speciallärare, socialpedagoger, tal-

/språkpedagoger samt studie- och yrkesvägledare. Fördelningen av resurser/kompetenser inom 

kommunernas elevhälsa visas i Figur 3. 
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Figur 3 Fördelning resurser/kompetenser inom kommunernas elevhälsa 

Socialtjänst 

De största yrkesgrupperna bland de som arbetar med barn- och familjeärenden inom 

kommunens socialtjänst utgörs av socialsekreterare/biståndsbedömare och kuratorer. Övriga 

yrkeskategorier utgörs av bland annat sjuksköterskor och jurister. Fördelningen av 

resurser/kompetenser inom kommunernas socialtjänst visas i Figur 4. 

 

Figur 4 Fördelning resurser/kompetenser inom kommunernas socialtjänst 

3.4.2. Bedömningar 

Helseplans bedömning är att den samverkan som bedrivs mellan Region Värmland och 

kommunerna kring barn och unga med psykisk ohälsa till viss del utförs i överensstämmelse med 

avtal och styrdokument genom SIP eller barnhälsoteam. I aktgranskningen av socialtjänst har 

SIP inte utförts för hälften av de individer där det bedöms ha varit relevant. Då socialtjänsten 
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omfattas av lagstiftning, riktlinjer och rutiner kring SIP bedöms detta vara kopplat till en 

bristfällig implementering av styrande dokument. I linje med rekommendationer i granskningen 

2016 har riktlinje och rutin för SIP fastställts men rekommendationen omfattade även 

implementering där arbete tycks kvarstå inom kommunernas socialtjänst. 

Att antalet SIP:ar för elevhälsan motsvarar en tredjedel av det bedömda behovet bedöms vara 

en följd av att skolan enligt rådande lagstiftning inte kan initiera SIP utan lokala 

överenskommelser om detta. 

Vidare finns tydliga indikationer om att tillgängligheten inom Barn- och ungdomspsykiatrin 

inverkar negativt på förutsättningarna för samverkan kring målgruppen. 

3.4.3. Rekommendationer 

▪ Helseplan rekommenderar att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden 

säkerställer en god tillgänglighet till vården för barn och unga med psykisk ohälsa och 

sjukdom genom att se över samordning mellan samt arbetssätt, processer och 

tillgänglighet inom de vårdgrenar som ansvarar för målgruppen. 

▪ Helseplan rekommenderar att berörda kommunala styrelser och nämnder säkerställer 

att berörda förvaltningar skapar förutsättningar för att implementera riktlinjer och 

rutiner som leder till att samordnad individuell plan (SIP) upprättas, följs upp och 

avslutas för de barn och unga med psykisk ohälsa som är i behov av detta. 

▪ Helseplan rekommenderar att berörda kommunala styrelser och nämnder tar ställning 

till nyttan för målgruppen med lokala överenskommelser om att skola/elevhälsa kan 

kalla till SIP. 

 Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och 

resultatredovisning avseende samverkan, kopplat till avtal och 

styrdokument? 

3.5.1. Iakttagelser 

I intervjuer med region- respektive kommunföreträdare uppges att en strukturerad 

verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende den samverkan som ska bedrivas 

kring barn och unga med psykisk ohälsa saknas. Behovet av detta lyftes i granskningen 2016 där 

rekommendation gavs om en kontinuerlig dokumenterad uppföljning av samverkan med 

rapportering till ansvariga nämnder  

De övergripande styrdokument som finns på området beskriver inte hur berörda verksamheter 

ska följas upp avseende samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. De lokala avtal som 

finns kring verksamheterna Familjecentral, Första linjen unga respektive Ungdomsmottagning 
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mellan Region Värmland och merparten av Värmlands kommuner rymmer, utöver uppföljning 

av den samverkan som dessa tre verksamheter i sig utgör, inga uppgifter om uppföljning av 

samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa mellan huvudmännen och mellan 

huvudmännens verksamheter. I granskningen 2016 lyftes via rekommendation behov av att i 

överenskommelser mellan region och kommun förtydliga hur styrningen av samverkan på 

området skulle gå till. 

Till hälso- och sjukvårdsnämndens nämndplan hör en mätplan men denna omfattar inte 

uppföljning av samverkan kring någon målgrupp med psykisk ohälsa. Den uppföljning som görs 

via Nya Perspektivs Aktuellt perspektiv utgörs av indirekta effektmått på folkhälsa och omfattar 

inga processmått avseende samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

För Region Värmland finns möjlighet att via åtgärdskoder i journalsystemet Cosmic följa upp 

antal genomförda SIP:ar. Merparten av kommunerna saknar registreringssystem för SIP och 

därmed även möjlighet till uppföljning av antal genomförda SIP:ar. 

3.5.2. Bedömningar 

Helseplans bedömning är att hälso- och sjukvårdsnämnden inte har en tillräcklig intern kontroll 

avseende den samverkan berörda verksamheter ska bedriva inom regionen och med 

kommunerna kring barn och unga med psykisk ohälsa. Den uppföljning som idag sker via Nya 

Perspektivs Aktuellt Perspektiv omfattar indirekta effektmått på folkhälsa och ger inte nämnden 

information om huruvida den samverkan som berörda verksamheter ska bedriva utförs eller 

underlag kring kvalitet på och effekt av den samverkan som bedrivs. Det finns behov av att i 

regionen utforma en struktur för uppföljning på området i syfte att säkerställa måluppfyllelse 

avseende intern och extern samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Den 

rekommendation som lämnades kring detta i tidigare granskningen har inte implementerats. 

3.5.3. Rekommendationer 

▪ Helseplan rekommenderar att hälso- och sjukvårdsnämnden, kopplat till avtal och 

styrdokument, fastställer, följer upp och redovisar processmått avseende berörda 

verksamheters interna och externa samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

▪ Helseplan rekommenderar att berörda kommunala styrelser och nämnder säkerställer 

förutsättningar för uppföljning av samverkan genom införande av registreringssystem 

för SIP. 
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 Finns rutiner för informationsöverföring i syfte att 

tillgodose barns och ungas behov av vård vid psykisk ohälsa? 

Hur sker till exempel övergången mellan BVC och elevhälsan? 

3.6.1. Iakttagelser 

För de verksamheter inom Region Värmland och Värmlands kommuner som ger insatser till och 

samverkar kring gruppen barn och unga med psykisk ohälsa finns dokumenterade rutiner för 

informationsöverföring. 

Dokumentet Medicinsk informationsöverföring mellan Barnhälsovården och medicinska 

Elevhälsan är en rutin för informationsöverföring mellan dessa två verksamheter. I dokumentet 

beskrivs att syftet för informationsöverföringen är att ”skapa så gynnsamma förutsättningar 

som möjligt för barnets hälsa, lärande och utveckling”10. Dokumentet rymmer beskrivning av 

hur informationsöverföringen ska gå till genom att ”Avlämnande BHV-sjuksköterska 

dokumenterar i ’Informationsblanketten för överföring från Barnhälsovården till Elevhälsan’, 

samt kopierar följande i barnets journal; personuppgifter, tillväxtkurvor, vaccinationer och 

annan journaldokumentation som kan vara viktig för mottagandet av barnet i skolan. 

Informationen ska innehålla uppgifter som gör att mottagande skolsköterska kan bedöma 

barnets fortsatta behov av insatser, kontakter osv. i skolan”11. Dokumentet redogör för att barn 

i behov av särskilt stöd är utsatta vid verksamhetsövergångar och beskriver när den medicinska 

överlämningen ställer krav på särskild uppmärksamhet. 

Rutinen Samordnad individuell plan (SIP) med Cosmic Link beskriver att ”Dokumentationen av 

SIP sker i första hand i Cosmic Link hos respektive huvudman, enligt gällande lokala 

dokumentationsrutiner”12. Vidare beskrivs att ”Om dokumentation görs på papper ska den 

samordnade individuella planen förvaras i journal/akt hos respektive verksamhet enligt lokala 

rutiner”13. 

Samverkansrutin för elevhälsa, första linjen unga, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri i 

Värmland beskriver avseende informationsöverföring att när Barn- och ungdomspsykiatrin 

identifierat behov av överföring av information med skola/elevhälsa tas kontakt med lämplig 

företrädare för skola/elevhälsa och vice versa. Motsvarande beskrivning finns i 

samverkansrutinen Samverkan mellan Elevhälsans medicinska insats, barn-, unga- och 

 

 

10 Medicinsk informationsöverföring mellan Barnhälsovården och medicinska Elevhälsan, s. 1 
11 Medicinsk informationsöverföring mellan Barnhälsovården och medicinska Elevhälsan, s. 1 
12 Samordnad individuell plan (SIP) med Cosmic Link, s. 3 
13 Samordnad individuell plan (SIP) med Cosmic Link, s. 3 
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familjehälsan och barn- och ungdomshabiliteringen. Dokumenten rymmer ingen beskrivning av 

hur överföringen av information ska gå till.  

I Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, skola, tandvård och 

hälso- och sjukvård finns beskrivningar av de juridiska förutsättningarna för informationsdelning 

mellan huvudmän och verksamheter rörande barn som är aktuella inom den sociala barn- och 

ungdomsvården. Avseende informationsöverföring i praktiken rymmer dokumentet 

redogörelser för vilken information överenskommelsens verksamheter ska dela och hur denna 

informationsdelning ska gå till i ärenden som rör placering av barn och unga. 

3.6.1. Bedömningar 

Helseplans bedömning är att rutiner för informationsöverföring, däribland för övergången 

mellan barnhälsovården och elevhälsan, är fastställda för och implementerade i berörda 

verksamheter. 

4. Bilagor 

 Förteckning över granskade dokument 

• Samverkansöverenskommelse mellan Region Värmland och kommunerna i Värmlands 

län kring personer med psykisk funktionsnedsättning14 

• Lokalt tecknade avtal avseende samverkan mellan Familjecentraler och elva av 

regionens kommuner 

• Lokalt tecknade avtal avseende samverkan mellan Första linjen unga och samtliga 

kommuner fördelat på fyra länsdelar 

• Lokalt tecknade avtal avseende samverkan Ungdomsmottagning och nio av regionens 

kommuner 

• Samordnad individuell plan med Cosmic Link, 2019-06-18 

• Samverkan vid utskrivning från sluten vård i Värmland, 2020-06-03 

• Gemensamt bedömningsteam vid psykisk ohälsa hos barn och unga, 2020-07-01 

• Nya perspektiv på styrning och ledning, Politiskt inriktningsdokument 2020 

• Hjälpredan - ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa 

funktionsnedsättningar 

• Nämndplan 2020 Hälso- och sjukvårdsnämnden – tillika tandvårdsnämnd 

• Mätplan 2020, Hälso- och sjukvårdsnämnden 

 

 

14 Förväntas antas politiskt under 2021. 
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• Nya Perspektiv, Aktuellt perspektiv, 2020 

• Använd SIP – ett verktyg vid samverkan, SKR, 2019 

• Medicinsk informationsöverföring mellan Barnhälsovården och medicinska Elevhälsan, 

2020-05-03 

• Gemensamt bedömningsteam vid psykisk ohälsa hos barn och unga 

 Förteckning över intervjuade funktioner respektive 

styrelser, nämnder och utskott 

4.2.1. Intervjuade funktioner 

• Enhetschef, Elevhälsa och förebyggarenhet, Arvika kommun 

• Enhetschef, IFO barn och familj, Arvika kommun 

• Utvecklingsledare, Arvika kommun 

• Avdelningschef, IFO, Eda kommun 

• Elevhälsochef , Eda kommun 

• Socialsekreterare, Eda kommun 

• Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen, Filipstads kommun 

• Skolkurator, Filipstads kommun 

• Verksamhetschef, IFO, Filipstads kommun 

• Enhetschef, IFO, Forshaga kommun 

• Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen, Forshaga kommun 

• Verksamhetsstrateg, Barn- och utbildningsförvaltningen, Forshaga kommun 

• Barn- och utbildningschef, Grums kommun 

• Områdeschef, Individ och familj, Grums kommun 

• Rektor, Hagfors kommun 

• Skolsköterska, Hagfors kommun 

• Verksamhetschef, IFO, Hagfors kommun 

• Rektor, Hammarö kommun 

• Rektor, Hammarö kommun 

• Verksamhetschef, IFO, Hammarö socialtjänst 

• Skolöverläkare, Karlstad kommun 

• Avdelningschef, IFO, Karlstads kommun 

• Socialsekreterare, Karlstads kommun 

• Enhetschef, IFO, Kils kommun 

• Skolkurator, Kils kommun 

• Elevhälsostrateg, Kristinehamns kommun 

• Enhetschef familjeenheten, Kristinehamns kommun 

• Skolchef, Kristinehamns kommun 

• Verksamhetschef, IFO, Kristinehamns kommun 

• Socialsekreterare, Munkfors kommun 

• Utvecklingsledare, Munkfors kommun 
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• Verksamhetschef för lärande och stöd, Munkfors kommun 

• Samordnare, Barnalivet, Nya Perspektiv 

• Samordnare, Ungdomslivet, Nya Perspektiv 

• Bitr. verksamhetschef, Barn, unga och familjehälsa, Region Värmland 

• Enhetschef, Första linjen unga Karlstadsområdet, Region Värmland 

• Hälso-och sjukvårdsdirektör, Region Värmland 

• Områdeschef öppenvård, Region Värmland 

• Verksamhetschef, Barn och ungdomshabilitering, Region Värmland 

• Verksamhetschef, Barn- och ungdomspsykiatri, Region Värmland 

• Verksamhetschef, Barn, unga och familjehälsa, Region Värmland 

• Verksamhetsutvecklare, barnhälsovård, Region Värmland 

• Överläkare, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Värmland 

• Överläkare, barnhälsovård, Region Värmland 

• Ordförande, Attention Karlstad-Värmland, Riksförbundet Attention 

• Familjebehandlare, Storfors kommun 

• Skolkurator, Storfors kommun 

• Enhetschef elevhälsa, Sunne kommun 

• Enhetschef, IFO, Sunne kommun 

• Avdelningschef, IFO, Säffle kommun 

• Utvecklingschef, Elevhälsa; Bitr. förvaltningschef, Säffle kommun 

• Biträdande kommunchef, Torsby kommun 

• Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen, Torsby kommun 

• Gymnasiechef, Torsby kommun 

• Socialsekreterare, Torsby kommun 

• Bitr. Verksamhetschef, Stöd och Omsorg, Årjängs kommun 

• Områdeschef, IFO, Årjängs kommun 

• Verksamhetschef, Barn och ungdom, Årjängs kommun 

4.2.2. Intervjuade styrelser, nämnder och utskott 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Värmland 

• Kommunstyrelsens utskott för lärande och stöd, Arvika kommun 

• Kommunstyrelsens bildningsutskott, Eda kommun 

• Kommunstyrelsens vårdutskott, Eda kommun 

• Barn- och utbildningsnämnden, Filipstads kommun 

• Socialnämnden, Filipstads kommun 

• Barn- och utbildningsnämnden, Forshaga kommun 

• Lärande- och arbetsnämnden, Forshaga kommun 

• Kommunstyrelsens utbildnings- och omsorgsutskott, Grums kommun 

• Socialnämnden, Hammarö kommun 

• Barn- och ungdomsnämnden, Karlstads kommun 

• Arbetsmarknads- och socialnämnden, Karlstads kommun 

• Kommunstyrelsen, Kils kommun 
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• Skolnämnden, Kristinehamns kommun 

• Socialnämnden, Kristinehamns kommun 

• Kommunstyrelsens lärande- och stödutskott, Munkfors kommun 

• Kommunstyrelsens bildningsutskott, Sunne kommun 

• Kommunstyrelsens socialutskott, Sunne kommun 

• Barn- och utbildningsnämnden, Säffle kommun 

• Socialnämnden, Säffle kommun 

• Socialnämnden, Torsby kommun 

• Barn- och utbildningsnämnden, Årjängs kommun 

• Stöd- och omsorgsnämnden, Årjängs kommun 

 Kommunbilagor: 

4.3.1. Arvika kommun 

Arvika kommun har en total folkmängd på 25932 personer, varav 5184 är barn (1 november 

2020). Det finns i kommunen 2178 barn i åldrarna 0 till 7 år, 2219 barn i åldrarna 8 till 15 år och 

787 barn i åldrarna 16 till 18 år.  

Kommunen har tre F-3-skolor, tio F-6-skolor, en 4-9-skola, en 7-9-skola och två gymnasieskolor. 

Därutöver finns en fristående grundskola och en fristående gymnasieskola. 

Arvika kommun styrs av kommunstyrelsen och dess utskott. Skola/elevhälsa och socialtjänst 

organiseras under kommunstyrelsens utskott för lärande och stöd. 

Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner 

kring målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa? Klargör avtalen huvudmännens ansvar?  

Intervjuade kommunföreträdare uppger en god kännedom om de avtal och överenskommelser 

som finns. De dokument som tas upp är Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och 

missbruk, Överenskommelse om barnhälsoteam i Värmland 2020-2022 samt det lokala avtalet 

med Region Värmland kring Ungdomsmottagning. Uppfattningen är att befintliga 

överenskommelser och avtal klargör huvudmännens ansvar. Det tas upp att det är bra att 

regelbundet gå igenom samverkansdokument för att tydliggöra frågor kring ansvarsfördelning. 

Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive 

verksamheter? Finns det styrande dokument och uppdrag som klargör ansvar och förbinder 

huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter? Vilka instanser har beslutat om 

dokumenten? 
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Verksamhetsföreträdare hänvisar till Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och 

missbruk, Överenskommelse om barnhälsoteam i Värmland 2020-2022, Samverkansrutin för 

elevhälsa, första linjen unga, socialtjänst och barn och ungdomspsykiatri i Värmland, Samverkan 

mellan Elevhälsans medicinska insats, barn-, unga- och familjehälsan och barn- och 

ungdomshabiliteringen, rutin kring SIP samt det lokala avtalet kring Ungdomsmottagning. 

Företrädare för kommunstyrelsens utskott för lärande och stöd uppger att den politiska 

styrningen främst sker genom strategisk plan och verksamhetsplan. 

Vilket ansvar och vilken roll har Nya Perspektivs styrgrupp och arbetsgrupperna Barnalivet och 

Ungdomslivet avseende samverkan mellan kommunerna och regionen? Hur implementeras 

resultatet av de olika gruppernas arbete samt det politiska inriktningsdokument, som årligen 

fastställs inom ramen för Nya Perspektiv? 

Intervjuade i kommunen har god kännedom om Nya Perspektiv utifrån sitt uppdrag som 

representanter i bland annat Ungdomslivet samt deltagande vid utbildningar anordnade av Nya 

Perspektiv. Det beskrivs att utmaningar finns avseende implementering av Nya Perspektivs 

arbete i verksamheterna kopplat till att denna är avhängig huvudmännens prioriteringar. 

Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och vad 

som framgår av beslutade styrdokument? 

Samverkan bedrivs genom SIP. Samverkan mellan kommunens verksamheter uppges fungera 

väl. Det tas upp att resursbrist inom Barn- och ungdomspsykiatrin leder till försenade insatser 

till individer. Behov av utbildning kring SIP inom berörda verksamheter tas upp som angeläget. 

Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 

samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 

Enligt verksamhetsföreträdare saknar kommunen en struktur för övergripande uppföljning av 

den samverkan som enligt avtal och styrdokument ska bedrivas kring barn och unga med psykisk 

ohälsa. Detta bekräftas även av företrädare för kommunstyrelsens utskott för lärande och stöd. 

Finns rutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose barns och ungas behov av vård 

vid psykisk ohälsa? Hur sker till exempel övergången mellan BVC och elevhälsan? 

Intervjuade uppger att rutiner för informationsöverföring finns. Socialtjänst kallar till SIP via 

Cosmic Link och elevhälsa följer den skriftliga rutinen Informationsöverföring mellan 

Barnhälsovården och den medicinska Elevhälsan och har ett eget underlag för 

informationsutbyte vid elevers skolbyte. 
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Vilka resurser och olika kompetenser finns i kommunen inom elevhälsa och socialtjänst15? 

 

Figur 1 Resurser inom elevhälsa Arvika kommun. Mätning 31 mars 2020 

 

Figur 2 Resurser inom socialtjänst Arvika kommun. Mätning 31 mars 2020 

I vilken utsträckning genomförs SIP (Samordnad Individuell Plan)? 

 

 

15 För socialtjänst avses den personal som arbetar med barn- och familjeärenden. 
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Figur 3 Uppskattat antal genomförda SIP:ar inom elevhälsa och socialtjänst januari-juni 2020 

Bedömning: 

Helseplans bedömning är att kommunstyrelsen och utskottet för lärande och stöd i Arvika 

kommun inte har en tillräcklig intern kontroll avseende den samverkan verksamheterna inom 

berörda förvaltningar ska bedriva inom kommunen och med Region Värmland kring barn och 

unga med psykisk ohälsa. Kommunstyrelse och utskott saknar idag information om huruvida den 

samverkan som de egna verksamheterna ska bedriva faktiskt utförs och de saknar även 

information om kvalitet på och effekt av den samverkan som bedrivs. Det finns behov av att i 

kommunen utforma en struktur för uppföljning på området i syfte att säkerställa måluppfyllelse 

avseende intern och extern samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

Rekommendation: 

▪ Helseplan rekommenderar att utskottet för lärande och stöd fastställer och följer upp 

processmått avseende berörda förvaltningars interna och externa samverkan kring barn 

och unga med psykisk ohälsa. 

4.3.2. Eda kommun 

Eda kommun har en total folkmängd på 8547 personer, varav 1743 är barn (1 november 2020). 

Det finns i kommunen 764 barn i åldrarna 0 till 7 år, 739 barn i åldrarna 8 till 15 år och 240 barn 

i åldrarna 16 till 18 år.  

Kommunen har en F-5-skola, en F-6-skola och en F-9-skola. Gymnasium erbjuds genom 

Gymnasiesamverkan i Värmland.  

Eda kommun styrs av kommunstyrelsen och dess utskott. Skola/elevhälsa organiseras under 

kommunstyrelsens bildningsutskott och socialtjänst under vårdutskottet. 
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Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner 

kring målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa? Klargör avtalen huvudmännens ansvar?  

Intervjuade kommunföreträdare känner till avtal och överenskommelser. De dokument som tas 

upp är Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, skola, tandvård och 

hälso- och sjukvård, Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk samt de lokala 

avtal som finns mellan kommunen och Region Värmland kring Familjecentral respektive Första 

linjen unga. Det upplevs svårt att veta var aktuella avtal och överenskommelser för området kan 

hittas. Intervjuade lyfter inga svårigheter kopplat till dokumentens formuleringar avseende 

ansvarsfördelning mellan huvudmän. 

Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive 

verksamheter? Finns det styrande dokument och uppdrag som klargör ansvar och förbinder 

huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter? Vilka instanser har beslutat om 

dokumenten? 

Verksamhetsföreträdare och företrädare för bildningsutskottet hänvisar till 

Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- 

och sjukvård, Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk, Överenskommelse 

om barnhälsoteam i Värmland 2020-2022, Samverkansöverenskommelse Region Värmland och 

kommunerna gällande psykisk funktionsnedsättning, Samverkan mellan Elevhälsans medicinska 

insats, barn-, unga- och familjehälsan och barn- och ungdomshabiliteringen och 

Samverkansrutin för elevhälsa, första linjen unga, socialtjänst och barn och ungdomspsykiatri i 

Värmland samt strategiska dokument såsom Länsstrategi för att främja goda matvanor samt 

ökad fysisk aktivitet hos barn och unga i Värmland 2017-2021, Strategi för hälsa 2020–2022 och 

Länsövergripande plan för barns hälsa och uppväxtvillkor 2018-2020. Det uppges även finnas 

riktlinjer och rutiner rörande samverkan mellan elevhälsa och socialtjänst och lokala 

styrdokument för verksamheterna. Företrädare för kommunstyrelsens vårdutskott hänvisar i 

intervju inte till några namngivna styrdokument. 

Vilket ansvar och vilken roll har Nya Perspektivs styrgrupp och arbetsgrupperna Barnalivet och 

Ungdomslivet avseende samverkan mellan kommunerna och regionen? Hur implementeras 

resultatet av de olika gruppernas arbete samt det politiska inriktningsdokument, som årligen 

fastställs inom ramen för Nya Perspektiv? 

Intervjuade i kommunen upplever viss otydlighet avseende Nya Perspektivs roll och ansvar. 

Verksamhetschefen för Vård och stöd deltar i Nya Perspektivs styrgrupp och återkopplar till Vård 

och stöds ledningsgrupp. 

Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och vad 

som framgår av beslutade styrdokument? 

Verksamhetsföreträdare uppger att kommunens samverkan kring målgruppen följer gällande 

lagstiftning och riktlinjer. Samverkan inom kommunen och med Region Värmland upplevs 
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överlag fungera väl. Svårigheter finns avseende samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin 

då verksamheten upplevs svår att nå och ofta lämnar återbud till SIP-möten. 

Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 

samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 

Enligt verksamhetsföreträdare saknar kommunen en struktur för övergripande uppföljning av 

den samverkan som enligt avtal och styrdokument ska bedrivas kring barn och unga med psykisk 

ohälsa. Detta bekräftas i mailsvar från företrädare för kommunstyrelsens vårdutskott. 

Företrädare för kommunstyrelsens bildningsutskott uppger att uppföljning av samverkan sker 

genom nämndens uppföljning av budget och verksamhetsplan, Hälsoplan, kommunens interna 

kontrollplan samt resultat från elevhälsodatabasen ELSA men att uppföljningen inte rymmer 

några processmått avseende samverkan. 

Finns rutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose barns och ungas behov av vård 

vid psykisk ohälsa? Hur sker till exempel övergången mellan BVC och elevhälsan? 

Intervjuade från verksamhet uppger att det inte finns några rutiner för informationsöverföring.  

Vilka resurser och olika kompetenser finns i kommunen inom elevhälsa och socialtjänst16? 

 

Figur 4 Resurser inom elevhälsa Eda kommun. Mätning 31 mars 2020 

 

 

16 För socialtjänst avses den personal som arbetar med barn- och familjeärenden. 
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Figur 5 Resurser inom socialtjänst Eda kommun. Mätning 31 mars 2020 

 

I vilken utsträckning genomförs SIP (Samordnad Individuell Plan)? 

 

Figur 6 Uppskattat antal genomförda SIP:ar inom elevhälsa och socialtjänst januari-juni 2020 

Bedömning: 

Helseplans bedömning är att kommunstyrelsen och bildningsutskottet respektive vårdutskottet 

i Eda kommun inte har en tillräcklig intern kontroll avseende den samverkan verksamheterna 

inom berörda förvaltningar ska bedriva inom kommunen och med Region Värmland kring barn 

och unga med psykisk ohälsa. Det finns behov av att i kommunen utforma en struktur för 

uppföljning i syfte att säkerställa måluppfyllelse avseende intern och extern samverkan kring 

barn och unga med psykisk ohälsa. 
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Helseplans bedömning är vidare att det i kommunen finns behov av kända rutiner för 

informationsöverföring mellan verksamheter och huvudmän kring barn och unga med psykisk 

ohälsa. 

Rekommendation: 

▪ Helseplan rekommenderar att bildningsutskottet respektive vårdutskottet fastställer 

och följer upp processmått avseende berörda förvaltningars interna och externa 

samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

▪ Helseplan rekommenderar att bildningsutskottet respektive vårdutskottet uppdrar åt 

berörda förvaltningar att upprätta, fastställa samt i verksamhet sprida rutiner för 

informationsöverföring mellan verksamheter och huvudmän kring barn och unga med 

psykisk ohälsa. 

4.3.3. Filipstads kommun 

Filipstads kommun har en total befolkning på 10536 personer, varav 2138 är barn (1 november 

2020). Det finns i kommunen 872 barn i åldern 0-7 år, 898 i åldern 8-15 år och 368 i åldern 16-

18 år.  

Kommunen har fem F-6 skolor, en F-9 skola, en 7-9 skola och en gymnasieskola. Därutöver finns 

en fristående grundskola. 

Filipstads kommun styrs av kommunstyrelsen och dess nämnder. Skola/elevhälsa organiseras 

under barn- och utbildningsnämnden och socialtjänst under socialnämnden. 

Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner 

kring målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa? Klargör avtalen huvudmännens ansvar?  

Intervjuade kommunföreträdare hänvisar till Länsöverenskommelse och samverkansrutin för 

socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård, Länsöverenskommelse för barn 

och unga i risk- och missbruk samt Överenskommelse om barnhälsoteam i Värmland 2020-2022. 

Ansvarsfördelningen mellan huvudmännen uppfattas som tydlig i dessa dokument. 

Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive 

verksamheter? Finns det styrande dokument och uppdrag som klargör ansvar och förbinder 

huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter? Vilka instanser har beslutat om 

dokumenten? 

Verksamhetsföreträdare och företrädare för barn- och utbildningsnämnden respektive 

socialnämnden hänvisar till Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, 

förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård, Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- 
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och missbruk samt Överenskommelse om barnhälsoteam i Värmland 2020-2022, 

Samverkansrutin för elevhälsa, första linjen unga, socialtjänst och barn och ungdomspsykiatri i 

Värmland, en lokal riktlinje för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa, verksamhetsplaner 

för Familjecentral och Elevhälsa samt ett samverkansdokument mellan presidierna i 

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Det beskrivs att dokumenten är tydliga 

gällande ansvarsfördelning men att de kan stärkas avseende hur samverkan ska bedrivas kring 

målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa. Styrdokumenten uppges vara fastställda enligt 

satt beslutsordning. 

Vilket ansvar och vilken roll har Nya Perspektivs styrgrupp och arbetsgrupperna Barnalivet och 

Ungdomslivet avseende samverkan mellan kommunerna och regionen? Hur implementeras 

resultatet av de olika gruppernas arbete samt det politiska inriktningsdokument, som årligen 

fastställs inom ramen för Nya Perspektiv? 

Intervjuade i kommunen har god kännedom om Nya Perspektivs roll och ansvar. Avseende 

implementering beskrivs att den varierar med vad för typ av dokument som ska förankras i 

verksamheterna. 

Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och vad 

som framgår av beslutade styrdokument? 

Intervjuade beskriver att samverkan såväl inom kommunen som med Region Värmland överlag 

fungerar väl. Samverkan bedrivs genom SIP. Det beskrivs att vanan i verksamhet att utföra SIP 

behöver stärkas. Det uppges svårt att komma i kontakt med och därmed samverka med Barn- 

och ungdomspsykiatrin på grund av deras långa handläggningstider.  

Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 

samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 

Enligt verksamhetsföreträdare saknar kommunen en struktur för övergripande 

verksamhetsuppföljning av den samverkan som enligt avtal och styrdokument ska bedrivas kring 

barn och unga med psykisk ohälsa. Företrädare för barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden hänvisar till den uppföljning som sker via Nya Perspektivs Aktuellt perspektiv. 

Finns rutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose barns och ungas behov av vård 

vid psykisk ohälsa? Hur sker till exempel övergången mellan BVC och elevhälsan? 

Intervjuade uppger att rutiner finns för övergången mellan barnhälsovården och elevhälsan och 

att övrig informationsöverföring runt barn och unga med psykisk ohälsa fungerar väl.  
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Vilka resurser och olika kompetenser finns i kommunen inom elevhälsa och socialtjänst17? 

 

Figur 7 Resurser inom elevhälsa Filipstads kommun. Mätning 31 mars 2020 

 

Figur 8 Resurser inom socialtjänst Filipstads kommun. Mätning 31 mars 2020 

  

 

 

17 För socialtjänst avses den personal som arbetar med barn- och familjeärenden. 
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I vilken utsträckning genomförs SIP (Samordnad Individuell Plan)? 

 

Figur 9 Uppskattat antal genomförda SIP:ar inom elevhälsa och socialtjänst januari-juni 2020 

Bedömning: 

Helseplans bedömning är att barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden i 

Filipstads kommun inte har en tillräcklig intern kontroll avseende den samverkan 

verksamheterna inom berörda förvaltningar ska bedriva inom kommunen och med Region 

Värmland kring barn och unga med psykisk ohälsa. Den uppföljning som idag sker via Nya 

Perspektivs Aktuellt Perspektiv omfattar indirekta effektmått på folkhälsa och ger inte 

nämnderna information om huruvida den samverkan som berörda förvaltningar ska bedriva 

utförs eller underlag kring kvalitet på och effekt av den samverkan som bedrivs. Det finns behov 

av att i kommunen utforma en struktur för uppföljning på området i syfte att säkerställa 

måluppfyllelse avseende intern och extern samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

Rekommendation: 

▪ Helseplan rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden respektive 

socialnämnden fastställer och följer upp processmått avseende berörda förvaltningars 

interna och externa samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

4.3.4. Forshaga kommun 

Forshaga kommun har en total folkmängd på 11492 personer, varav 2686 är barn (1 november 

2020). Det finns i kommunen 1118 barn i åldrarna 0 till 7 år, 1139 barn i åldrarna 8 till 15 år och 

429 barn i åldrarna 16 till 18 år. 

Kommunen har en F-5-skola, två F-6-skolor och två F-9-skolor. Gymnasium erbjuds genom 

Gymnasiesamverkan i Värmland. Därutöver finns en fristående gymnasieskola. 
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Forshaga kommun styrs av kommunstyrelsen och dess nämnder. Skola/elevhälsa organiseras 

under barn- och utbildningsnämnden och socialtjänst under lärande- och arbetsnämnden. 

Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner 

kring målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa? Klargör avtalen huvudmännens ansvar?  

Intervjuade kommunföreträdare känner till att avtal och överenskommelser finns. De dokument 

som tas upp är Samverkansrutin för elevhälsa, första linjen unga, socialtjänst och barn och 

ungdomspsykiatri i Värmland samt Nya Perspektivs arbete. Intervjuade upplever att befintliga 

dokument är tydliga i text avseende ansvarsfördelning men att svårigheter ändå uppstår vid den 

praktiska tillämpningen kopplat till resursfrågor. 

Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive 

verksamheter? Finns det styrande dokument och uppdrag som klargör ansvar och förbinder 

huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter? Vilka instanser har beslutat om 

dokumenten? 

Verksamhetsföreträdare hänvisar till Samverkansrutin för elevhälsa, första linjen unga, 

socialtjänst och barn och ungdomspsykiatri i Värmland, rutiner för SIP samt en lokal 

handlingsplan rörande psykisk ohälsa. Företrädare för barn- och utbildningsnämnden hänvisar 

till det lokala avtalet med Region Värmland kring Första linjen unga samt rutin för SIP. 

Styrdokument uppges beslutas på delegation från nämnder men även tas fram självständigt 

inom verksamheterna. 

Vilket ansvar och vilken roll har Nya Perspektivs styrgrupp och arbetsgrupperna Barnalivet och 

Ungdomslivet avseende samverkan mellan kommunerna och regionen? Hur implementeras 

resultatet av de olika gruppernas arbete samt det politiska inriktningsdokument, som årligen 

fastställs inom ramen för Nya Perspektiv? 

Intervjuade i kommunen har kännedom om Nya Perspektiv och det årliga seminarium som Nya 

Perspektiv håller. Avseende implementering av Nya Perspektivs arbete tas upp att svårigheter 

finns kopplat till brister i gruppens kommunikation och information. 

Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och vad 

som framgår av beslutade styrdokument? 

Intervjuade beskriver att samverkan såväl inom kommunen som med Region Värmland överlag 

blivit bättre. Det uppges emellertid svårt att samverka med Barn- och ungdomspsykiatrin på 

grund av deras långa handläggningstider och personalomsättning. 

Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 

samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 
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Enligt verksamhetsföreträdare saknar kommunen en struktur för övergripande uppföljning av 

den samverkan som enligt avtal och styrdokument ska bedrivas kring barn och unga med psykisk 

ohälsa. Detta bekräftas även av företrädare för nämnderna. 

Finns rutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose barns och ungas behov av vård 

vid psykisk ohälsa? Hur sker till exempel övergången mellan BVC och elevhälsan? 

Intervjuade uppger att rutiner för informationsöverföring finns. 

Vilka resurser och olika kompetenser finns i kommunen inom elevhälsa och socialtjänst18? 

 

Figur 10 Resurser inom elevhälsa Forshaga kommun. Mätning 31 mars 2020 

 

 

18 För socialtjänst avses den personal som arbetar med barn- och familjeärenden. 
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Figur 11 Resurser inom socialtjänst Forshaga kommun. Mätning 31 mars 2020 

 

I vilken utsträckning genomförs SIP (Samordnad Individuell Plan)? 

 

Figur 12 Uppskattat antal genomförda SIP:ar inom elevhälsa och socialtjänst januari-juni 2020 

Bedömning: 

Helseplans bedömning är att barn- och utbildningsnämnden respektive lärande- och 

arbetsnämnden i Forshaga kommun inte har en tillräcklig intern kontroll avseende den 

samverkan verksamheterna inom berörda förvaltningar ska bedriva inom kommunen och med 

Region Värmland kring barn och unga med psykisk ohälsa. Nämnderna saknar idag information 

såväl om den samverkan som de egna verksamheterna ska bedriva utförs som om kvalitet på 

och effekt av den samverkan som bedrivs. Det finns behov av att i kommunen utforma en 

struktur för uppföljning på området i syfte att säkerställa måluppfyllelse avseende intern och 

extern samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 
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Rekommendation: 

▪ Helseplan rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden respektive lärande- och 

arbetsnämnden fastställer och följer upp processmått avseende berörda förvaltningars 

interna och externa samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

4.3.5. Grums kommun 

Grums kommun har en total folkmängd på 9029 personer, varav 1805 är barn (1 november 

2020). Det finns i kommunen 760 barn i åldrarna 0 till 7 år, 779 barn i åldrarna 8 till 15 år och 

266 barn i åldrarna 16 till 18 år.  

Kommunen har två F-3-skolor och en 4-9-skola. Gymnasium erbjuds genom 

Gymnasiesamverkan i Värmland. 

Grums kommun styrs av kommunstyrelsen och dess nämnder. Skola/elevhälsa och socialtjänst 

organiseras under kommunstyrelsen och dess utbildnings- och omsorgsutskott. 

Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner 

kring målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa? Klargör avtalen huvudmännens ansvar?  

Intervjuade kommunföreträdare uppger en god kännedom om de avtal och överenskommelser 

som finns. De dokument som tas upp är Länsöverenskommelse och samverkansrutin för 

socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård, Länsöverenskommelse för barn 

och unga i risk- och missbruk samt de lokala avtalen med Region Värmland kring Familjecentral, 

Första linjen unga och Ungdomsmottagning. Uppfattningen är att dokumenten är tydliga 

avseende huvudmännens ansvar. 

Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive 

verksamheter? Finns det styrande dokument och uppdrag som klargör ansvar och förbinder 

huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter? Vilka instanser har beslutat om 

dokumenten? 

Verksamhetsföreträdare hänvisar till Länsöverenskommelse och samverkansrutin för 

socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård, Länsöverenskommelse för barn 

och unga i risk- och missbruk, Samverkansrutin för elevhälsa, första linjen unga, socialtjänst och 

barn och ungdomspsykiatri i Värmland, de lokala avtalen med Familjecentral, Första linjen unga 
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och Ungdomsmottagning, regional och lokal handlingsplan för suicidprevention19 samt en 

länsstrategi för att främja goda matvanor och öka den fysiska aktiviteten i målgruppen. 

Företrädare för kommunstyrelsen hänvisar till lokala styrdokument utfärdade avseende 

skola/elevhälsa. Avseende dessa dokument uppges kommunstyrelsen vara beslutsinstans. 

Uppfattningen är att dokumenten är tydliga avseende ansvarsfördelning och att de redogör för 

hur berörda verksamheter ska samverka sinsemellan. 

Vilket ansvar och vilken roll har Nya Perspektivs styrgrupp och arbetsgrupperna Barnalivet och 

Ungdomslivet avseende samverkan mellan kommunerna och regionen? Hur implementeras 

resultatet av de olika gruppernas arbete samt det politiska inriktningsdokument, som årligen 

fastställs inom ramen för Nya Perspektiv? 

Intervjuade i kommunen uppger god kännedom rörande Nya Perspektivs roll och ansvar men 
beskriver att brister finns gällande informationsöverföringen frånNya Perspektiv.  

Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och vad 

som framgår av beslutade styrdokument? 

I intervju med verksamhetsföreträdare uppges att samverkan med Region Värmland bedrivs 
genom SIP. Det uppfattas svårt att komma i kontakt med och därmed samverka med Barn- och 
ungdomspsykiatrin. Samverkan med Första linjen unga uppges fungera bättre. Samverkan 
mellan kommunens egna verksamheter fungerar överlag väl. 

Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 

samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 

Enligt verksamhetsföreträdare saknar kommunen en struktur för övergripande uppföljning av 

den samverkan som enligt avtal och styrdokument ska ske kring barn och unga med psykisk 

ohälsa. Företrädare för kommunstyrelsen uppger att samverkan följs upp via resultat från 

elevhälsodatabasen ELSA. 

Finns rutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose barns och ungas behov av vård 

vid psykisk ohälsa? Hur sker till exempel övergången mellan BVC och elevhälsan? 

Intervjuade inom kommunen uppger att rutiner finns och att dessa följs. Övergången från BVC 
till elevhälsa uppges fungera väl. 

 

 

19 Utgångna 2019. 
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Vilka resurser och olika kompetenser finns i kommunen inom elevhälsa och socialtjänst20? 

 

Figur 13 Resurser inom elevhälsa Grums kommun. Mätning 31 mars 2020 

 

Figur 14 Resurser inom socialtjänst Grums kommun. Mätning 31 mars 2020 

I vilken utsträckning genomförs SIP (Samordnad Individuell Plan)? 

 

 

20 För socialtjänst avses den personal som arbetar med barn- och familjeärenden. 
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Figur 15 Uppskattat antal genomförda SIP:ar inom elevhälsa och socialtjänst januari-juni 2020 

Bedömning: 

Helseplans bedömning är att kommunstyrelsen och utbildnings- och omsorgsutskottet i Grums 

kommun inte har en tillräcklig intern kontroll avseende den samverkan verksamheterna inom 

berörda förvaltningar ska bedriva inom kommunen och med Region Värmland kring barn och 

unga med psykisk ohälsa. Den uppföljning som idag sker genom resultat från 

elevhälsodatabasen ELSA som rymmer data kring skolelevers hälsoläge ger inte kommunstyrelse 

och utskott någon information om huruvida den samverkan som berörda förvaltningar ska 

bedriva utförs eller något underlag kring kvalitet på och effekt av den samverkan som bedrivs. 

Det finns behov av att i kommunen utforma en struktur för uppföljning på området i syfte att 

säkerställa måluppfyllelse avseende intern och extern samverkan kring barn och unga med 

psykisk ohälsa. 

Rekommendation: 

▪ Helseplan rekommenderar att utbildnings- och omsorgsutskottet fastställer och följer 

upp processmått avseende berörda förvaltningars interna och externa samverkan kring 

barn och unga med psykisk ohälsa. 

4.3.6. Hagfors kommun 

Hagfors kommun har en total folkmängd på 11518 personer, varav 1940 är barn ( 1 november 

2020). Det finns i kommunen 752 barn i åldrarna 0 till 7 år, 855 barn i åldrarna 8 till 15 år och 

333 barn i åldrarna 16 till 18 år.  

Kommunen har en F-3-skola, en F-6-skola, två F-9-skolor och en gymnasieskola. 
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Hagfors kommun styrs av kommunstyrelsen och dess utskott. Skola/elevhälsa organiseras under 

kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott och socialtjänst under individ- och 

omsorgsutskottet. 

Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner 

kring målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa? Klargör avtalen huvudmännens ansvar?  

Intervjuade chefer i kommunen uppger en god kännedom om de avtal och överenskommelser 

som finns. De dokument som tas upp är Länsöverenskommelse och samverkansrutin för 

socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård, Länsöverenskommelse för barn 

och unga i risk- och missbruk, Överenskommelse om barnhälsoteam i Värmland 2020-2022 samt 

de lokala avtalen med Region Värmland kring Familjecentral, Första linjen unga respektive 

Ungdomsmottagning. Gällande ansvarsfördelning beskrivs att svårigheter uppstår i praktiken 

rörande hur ansvar fördelas mellan huvudmän vid samverkan. 

Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive 

verksamheter? Finns det styrande dokument och uppdrag som klargör ansvar och förbinder 

huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter? Vilka instanser har beslutat om 

dokumenten? 

Verksamhetsföreträdare hänvisar till Länsöverenskommelse och samverkansrutin för 

socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård, Länsöverenskommelse för barn 

och unga i risk- och missbruk, Överenskommelse om barnhälsoteam i Värmland 2020-2022 samt 

de lokala avtalen kring Familjecentral, Första linjen unga respektive Ungdomsmottagning. 

Svårigheter uppges finnas i praktiken avseende ansvarsfördelningen mellan huvudmän. 

Företrädare för kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott respektive individ- och 

omsorgsutskott har inte besvarat granskningens frågor. 

Vilket ansvar och vilken roll har Nya Perspektivs styrgrupp och arbetsgrupperna Barnalivet och 

Ungdomslivet avseende samverkan mellan kommunerna och regionen? Hur implementeras 

resultatet av de olika gruppernas arbete samt det politiska inriktningsdokument, som årligen 

fastställs inom ramen för Nya Perspektiv? 

Intervjuade i kommunen uppger begränsad kunskap gällande Nya Perspektivs roll och ansvar. 

Uppfattningen är att Nya Perspektivs arbete inte kommer verksamheterna till gagn då det 

saknas ett tillvägagångssätt för implementering. 

Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och vad 

som framgår av beslutade styrdokument? 

Samverkan bedrivs genom SIP. Intervjuade beskriver att samverkan inom kommunen överlag 

fungerar väl. Det uppges emellertid svårt att komma i kontakt med och därmed samverka med 

Barn- och ungdomspsykiatrin på grund av långa handläggningstider och geografiska avstånd. 
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Även med Barn- och ungdomshabiliteringen upplevs svårigheter avseende samverkan relaterat 

till bristande tillgänglighet.   

Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 

samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 

Enligt verksamhetsföreträdare saknar kommunen en struktur för övergripande uppföljning av 

den samverkan som enligt avtal och styrdokument ska bedrivas kring barn och unga med psykisk 

ohälsa. Företrädare för kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott respektive individ- och 

omsorgsutskott har inte besvarat granskningens frågor. 

Finns rutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose barns och ungas behov av vård 

vid psykisk ohälsa? Hur sker till exempel övergången mellan BVC och elevhälsan? 

Intervjuade uppger att rutiner finns och att dessa följs. Övergången från BVC till elevhälsa 

uppges fungera väl.  

Vilka resurser och olika kompetenser finns i kommunen inom elevhälsa och socialtjänst21? 

 

Figur 16 Resurser inom elevhälsa Hagfors kommun. Mätning 31 mars 2020 

 

 

21 För socialtjänst avses den personal som arbetar med barn- och familjeärenden. 
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Figur 17 Resurser inom socialtjänst Hagfors kommun. Mätning 31 mars 2020 

I vilken utsträckning genomförs SIP (Samordnad Individuell Plan)? 

 

Figur 18 Uppskattat antal genomförda SIP:ar inom elevhälsa och socialtjänst januari-juni 2020 

Bedömning: 

Helseplans bedömning är att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsutskottet respektive 

individ- och omsorgsutskottet i Hagfors kommun inte har en tillräcklig intern kontroll avseende 

den samverkan verksamheterna inom berörda förvaltningar ska bedriva inom kommunen och 

med Region Värmland kring barn och unga med psykisk ohälsa. Det finns behov av att i 

kommunen utforma en struktur för uppföljning på området i syfte att säkerställa måluppfyllelse 

avseende intern och extern samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

Rekommendation: 
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▪ Helseplan rekommenderar att barn- och utbildningsutskottet respektive individ- och 

omsorgsutskottet fastställer och följer upp processmått avseende berörda 

förvaltningars interna och externa samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

4.3.7. Hammarö kommun 

Hammarö kommun har en total folkmängd på 16667 personer, varav 4451 är barn (1 november 

2020). Det finns i kommunen 1869 barn i åldrarna 0 till 7 år, 1987 barn i åldrarna 8 till 15 år och 

595 barn i åldrarna 16 till 18 år.  

Kommunen har fem F-6-skolor och två 7-9-skolor. Gymnasium erbjuds genom 

Gymnasiesamverkan i Värmland. 

Hammarö kommun styrs av kommunstyrelsen och dess nämnder. Skola/elevhälsa organiseras 

under bildningsnämnden och socialtjänst under socialnämnden. 

Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner 

kring målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa? Klargör avtalen huvudmännens ansvar?  

Intervjuade kommunföreträdare uppger en god kännedom om de avtal och överenskommelser 

som finns. De dokument som tas upp är Länsöverenskommelse och samverkansrutin för 

socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård, Länsöverenskommelse för barn 

och unga i risk- och missbruk samt det lokala avtalet med Region Värmland kring 

Ungdomsmottagning och därutöver Samverkansöverenskommelse Region Värmland och 

kommunerna gällande psykisk funktionsnedsättning22. Avseende ansvar tas svårigheter upp 

rörande kostnadsfördelning mellan huvudmän vid placering av barn kopplat till otydlighet i 

befintliga avtal. 

Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive 

verksamheter? Finns det styrande dokument och uppdrag som klargör ansvar och förbinder 

huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter? Vilka instanser har beslutat om 

dokumenten? 

Verksamhetsföreträdare och företrädare socialnämnden hänvisar till Länsöverenskommelse och 

samverkansrutin för socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård, 

Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk samt det lokala avtalet kring 

Ungdomsmottagning och därutöver Samverkansöverenskommelse Region Värmland och 

 

 

22 Dokumentet reviderades 2020. 
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kommunerna gällande psykisk funktionsnedsättning1. Vidare finns i kommunen handlingsplaner 

för barn med psykisk ohälsa. Bildningsnämnden har inte besvarat granskningens frågor. 

Vilket ansvar och vilken roll har Nya Perspektivs styrgrupp och arbetsgrupperna Barnalivet och 

Ungdomslivet avseende samverkan mellan kommunerna och regionen? Hur implementeras 

resultatet av de olika gruppernas arbete samt det politiska inriktningsdokument, som årligen 

fastställs inom ramen för Nya Perspektiv? 

Intervjuade från socialtjänst har kännedom om Nya Perspektivs roll och ansvar. Intervjuade från 

skola saknar kännedom om Nya Perspektivs arbete. Avseende implementering beskrivs att 

arbetet med att praktiskt omsätta Nya Perspektivs arbete har förbättrats men att svårigheter 

fortsatt finns avseende detta. Det tas upp att det behöver finnas en styrning av och struktur för 

implementering av Nya Perspektivs arbete. 

Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och vad 

som framgår av beslutade styrdokument? 

Samverkan bedrivs genom SIP. Inom socialtjänsten gjordes för några år sedan ett 

implementeringsarbete rörande SIP med utbildning av personalen. Hinder för samverkan genom 

SIP är att Barn- och ungdomspsykiatrin har svårt att närvara. 

Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 

samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 

Enligt verksamhetsföreträdare saknar kommunen en struktur för övergripande uppföljning av 

den samverkan som enligt avtal och styrdokument ska bedrivas kring barn och unga med psykisk 

ohälsa. Detta bekräftas även av företrädare för socialnämnden. Intervjuade i verksamhet 

understryker att en struktur för uppföljning av styrdokument är nödvändig för att kunna ta 

ställning till verksamheternas följsamhet och resultat. Företrädare för bildningsnämnden har 

inte besvarat granskningens frågor. 

Finns rutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose barns och ungas behov av vård 

vid psykisk ohälsa? Hur sker till exempel övergången mellan BVC och elevhälsan? 

Intervjuade i verksamhet hänvisar inte till någon rutin för informationsöverföring.  
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Vilka resurser och olika kompetenser finns i kommunen inom elevhälsa och socialtjänst23? 

 

Figur 19 Resurser inom elevhälsa Hammarö kommun. Mätning 31 mars 2020 

 

Figur 20 Resurser inom socialtjänst Hammarö kommun. Mätning 31 mars 2020 

 

 

 

 

 

23 För socialtjänst avses den personal som arbetar med barn- och familjeärenden. 
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I vilken utsträckning genomförs SIP (Samordnad Individuell Plan)? 

 

Figur 21 Uppskattat antal genomförda SIP:ar inom elevhälsa och socialtjänst januari-juni 2020 

Bedömning: 

Helseplans bedömning är att bildningsnämnden respektive socialnämnden i Hammarö kommun 

inte har en tillräcklig intern kontroll avseende den samverkan verksamheterna inom berörda 

förvaltningar ska bedriva inom kommunen och med Region Värmland kring barn och unga med 

psykisk ohälsa. Det finns behov av att i kommunen utforma en struktur för uppföljning i syfte att 

säkerställa måluppfyllelse avseende intern och extern samverkan kring barn och unga med 

psykisk ohälsa. 

Helseplans bedömning är att det i kommunen finns behov av rutiner för informationsöverföring 

mellan verksamheter och huvudmän kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

Rekommendation: 

▪ Helseplan rekommenderar att bildningsnämnden respektive socialnämnden fastställer 

och följer upp processmått avseende berörda förvaltningars interna och externa 

samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

▪ Helseplan rekommenderar att bildningsnämnden respektive socialnämnden uppdrar åt 

berörda förvaltningar att upprätta, fastställa samt i verksamhet sprida rutiner för 

informationsöverföring mellan verksamheter och huvudmän kring barn och unga med 

psykisk ohälsa. 
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4.3.8. Karlstads kommun 

Karlstads kommun har en folkmängd på 94828 personer, varav 18232 är barn. Det finns i 

kommunen 8163 barn i åldrarna 0 till 7 år, 8135 barn i åldrarna 8 till 15 år och 1928 barn i 

åldrarna 16 till 17 år.  

Kommunen har fyra F-3-skolor, fjorton F-6-skolor, tre F-9-skolor, två 4-9-skolor, tre 7-9-skolor 

och tre gymnasieskolor i kommunal regi. Därutöver finns fem fristående grundskolor och nio 

fristående gymnasieskolor. 

Karlstads kommun styrs av kommunstyrelsen och dess nämnder. Skola/elevhälsa organiseras 

under barn- och ungdomsnämnden och socialtjänst under arbetsmarknads- och socialnämnden. 

Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner 

kring målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa? Klargör avtalen huvudmännens ansvar?  

Intervjuade kommunföreträdare känner till att avtal och överenskommelser finns. De dokument 

som tas upp är Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, skola, 

tandvård och hälso- och sjukvård, Överenskommelse om barnhälsoteam i Värmland 2020-2022 

samt de lokala avtalen med Region Värmland kring Familjecentral respektive Första linjen unga. 

Det beskrivs att det tidigare fanns en lokal överenskommelse även med Barn- och 

ungdomspsykiatrin men att den ströks då det blev svårt för Region Värmland att hålla kvar vid 

en lösning med avtal med enskilda kommuner. Det uttrycks en viss tveksamhet avseende vilken 

huvudman som ansvarar för vilka uppgifter och det uppges att de överenskommelser som finns 

kan lämna utrymme för tolkningar. 

Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive 

verksamheter? Finns det styrande dokument och uppdrag som klargör ansvar och förbinder 

huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter? Vilka instanser har beslutat om 

dokumenten? 

Verksamhetsföreträdare och företrädare för ansvariga nämnder hänvisar till 

Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- 

och sjukvård, Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk, Överenskommelse 

om barnhälsoteam i Värmland 2020-2022, Samverkansrutin för elevhälsa, första linjen unga, 

socialtjänst och barn och ungdomspsykiatri i Värmland, de lokala avtalen kring Familjecentral 

och Första linjen unga samt rutin kring SIP. Barn- och ungdomsnämnden respektive 

arbetsmarknads- och socialnämnden hänvisar även till strategiska dokument såsom 
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Länsövergripande plan för barns hälsa och uppväxtvillkor 2018-202024. Avseende beslutsinstans 

hänvisas till att dokument tas fram genom Nya Perspektiv och i övrigt att dokument fastställs 

enligt given beslutsordning. Uppfattningen är att dokumenten klargör ansvar och förbinder 

huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter samtidigt som det beskrivs att det finns 

utmaningar avseende implementering av styrdokument. 

Vilket ansvar och vilken roll har Nya Perspektivs styrgrupp och arbetsgrupperna Barnalivet och 

Ungdomslivet avseende samverkan mellan kommunerna och regionen? Hur implementeras 

resultatet av de olika gruppernas arbete samt det politiska inriktningsdokument, som årligen 

fastställs inom ramen för Nya Perspektiv? 

I verksamhet varierar kännedomen om Nya Perspektivs ansvar och roll. Det beskrivs att Nya 

Perspektivs arbete kan upplevas som en slags envägskommunikation. Utmaningarna med 

verksamhetsförankring av Nya Perspektivs arbete beskrivs delvis handla om hur huvudmännen 

prioriterar. Men även avsaknaden av en sammanhållande funktion som kan stötta arbetet med 

att föra ut Nya Perspektivs arbete till huvudmännens verksamheter uppges inverka negativt på 

implementeringen. Det tas upp att  diskussioner förs kring att införa en utvecklingsledare för 

kommunerna gällande Barnalivet i syfte att underlätta implementering. 

Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och vad 

som framgår av beslutade styrdokument? 

Intervjuade beskriver att samverkan såväl inom kommunen som med regionen överlag fungerar 

väl men att fortsatt arbete krävs för att upprätthålla kontaktvägar. Svårigheter att samverka 

med Barn- och ungdomspsykiatrin uppges ha minskat men kvarstå. Det beskrivs att 

ansvarsfördelningen mellan kommunen och Barn- och ungdomspsykiatrin avseende 

bedömningar inte fungerar fullt ut, att Barn- och ungdomspsykiatrin inte deltar vid SIP-möten i 

önskad utsträckning och att det är svårt att få läkarundersökningar gjorda på önskvärt vis inför 

placeringsbeslut. 

Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 

samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 

Företrädare för barn- och ungdomsnämnden respektive arbetsmarknads- och socialnämnden 

uppger att respektive verksamhet själva följer upp arbetet med samverkan kring barn och unga 

med psykisk ohälsa. Avseende mått beskrivs indirekta effektmått såsom psykisk ohälsa hos 

skolelever men hur detta är kopplat till de styrdokument som nämnderna utfärdat eller på vilket 

sätt nämnderna tar del av dessa mått beskrivs inte. Det hänvisas vidare till den 

 

 

24 Dokumentet utgånget. 
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kvalitetsredovisning som årligen görs i kommunen men denna rymmer inga mått på samverkan 

avseende psykisk ohälsa. 

Finns rutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose barns och ungas behov av vård 

vid psykisk ohälsa? Hur sker till exempel övergången mellan BVC och elevhälsan? 

Intervjuade uppger att rutiner finns och att dessa följs. Övergången från BVC till elevhälsa 

uppges fungera väl.  

Vilka resurser och olika kompetenser finns i kommunen inom elevhälsa och socialtjänst25? 

 

Figur 22 Resurser inom elevhälsa Karlstads kommun. Mätning 31 mars 2020 

 

 

25 För socialtjänst avses den personal som arbetar med barn- och familjeärenden. 
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Figur 23 Resurser inom socialtjänst Karlstads kommun. Mätning 31 mars 2020 

I vilken utsträckning genomförs SIP (Samordnad Individuell Plan)? 

 

Figur 24 Uppskattat antal genomförda SIP:ar inom elevhälsa och socialtjänst januari-juni 2020 

Bedömning: 

Helseplans bedömning är att barn- och ungdomsnämnden respektive arbetsmarknads- och 

socialnämnden i Karlstads kommun inte har en tillräcklig intern kontroll avseende den 

samverkan verksamheterna inom berörda förvaltningar ska bedriva inom kommunen och med 

Region Värmland kring barn och unga med psykisk ohälsa. Uppföljning genom indirekta 

effektmått på folkhälsa ger inte nämnderna information om huruvida den samverkan som 

berörda förvaltningar ska bedriva utförs eller underlag kring kvalitet på och effekt av den 

samverkan som bedrivs. Det finns behov av att i kommunen utforma en struktur för uppföljning 

i syfte att säkerställa måluppfyllelse avseende intern och extern samverkan kring barn och unga 

med psykisk ohälsa. 
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Rekommendation: 

▪ Helseplan rekommenderar att barn- och ungdomsnämnden respektive 

arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer och följer upp processmått avseende 

berörda förvaltningars interna och externa samverkan kring barn och unga med psykisk 

ohälsa. 

4.3.9. Kils kommun 

Kils kommun har en total folkmängd på 12089 personer, varav 2724 är barn (1 november 2020). 

Det finns i kommunen 1148 barn i åldrarna 0 till 7 år, 1184 barn i åldrarna 8 till 15 år och 392 

barn i åldrarna 16 till 18 år. 

Kommunen har fem F-6-skolor, en F-9-skola och en 1-6-skola. Gymnasium erbjuds genom 

Gymnasiesamverkan i Värmland. 

Kils kommun styrs av kommunstyrelsen och dess utskott. Skola/elevhälsa och socialtjänst 

organiseras direkt under kommunstyrelsen. 

Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner 

kring målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa? Klargör avtalen huvudmännens ansvar?  

Intervjuade kommunföreträdare uppger kännedom om de avtal och överenskommelser som 

finns. De dokument som tas upp är Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, 

förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård samt Länsöverenskommelse för barn och unga 

i risk- och missbruk. 

Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive 

verksamheter? Finns det styrande dokument och uppdrag som klargör ansvar och förbinder 

huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter? Vilka instanser har beslutat om 

dokumenten? 

Verksamhetsföreträdare och företrädare för kommunstyrelse hänvisar till 

Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- 

och sjukvård, Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk samt lokala rutiner. 

Vilket ansvar och vilken roll har Nya Perspektivs styrgrupp och arbetsgrupperna Barnalivet och 

Ungdomslivet avseende samverkan mellan kommunerna och regionen? Hur implementeras 

resultatet av de olika gruppernas arbete samt det politiska inriktningsdokument, som årligen 

fastställs inom ramen för Nya Perspektiv? 
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Intervjuade i kommunen har varierande kännedom om Nya Perspektivs ansvar och roll och lyfter 
önskemål om att gruppen stärker sin kommunikation avseende detta. 

Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och vad 

som framgår av beslutade styrdokument? 

Verksamhetsföreträdare uppger att samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa görs 

genom SIP. Hög personalomsättning inom Region Värmlands verksamheter uppges inverka 

negativt på möjligheten till samverkan. Samverkan mellan kommunens verksamheter uppges 

som fungerande. Sedan 2020 pågår ett arbete inom kommunen med att skapa nya strukturer 

för samverkan bland annat genom en inrättad styrgrupp och arbetsgrupp med fokus på 

samverkan.  

Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 

samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 

Enligt verksamhetsföreträdare saknar kommunen en struktur för övergripande uppföljning av 

den samverkan som enligt avtal och styrdokument ska bedrivas kring barn och unga med psykisk 

ohälsa. Företrädare för kommunstyrelsen uppger att verksamhetsutskottet följer upp samtliga 

kommunens verksamheter via en intern kontrollplan. Enligt kommunstyrelsens beslut 2021-02-

09 omfattar kontrollplanen för 2021 emellertid inga mått på samverkan kring barn och unga 

med psykisk ohälsa. 

Finns rutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose barns och ungas behov av vård 

vid psykisk ohälsa? Hur sker till exempel övergången mellan BVC och elevhälsan? 

I intervju med verksamhetsföreträdare redogörs inte för några rutiner för 

informationsöverföring rörande målgruppen. Svårigheter kopplat till lagstiftning beskrivs med 

informationsdelning mellan exempelvis skola och socialtjänst.
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Vilka resurser och olika kompetenser finns i kommunen inom elevhälsa och socialtjänst26? 

 

Figur 25 Resurser inom elevhälsa Kils kommun27. Mätning 31 mars 2020 

 

Figur 26 Resurser inom socialtjänst Kils kommun. Mätning 31 mars 2020 

  

 

 

26 För socialtjänst avses den personal som arbetar med barn- och familjeärenden. 
27 Elevhälsan i Kils kommun har tillgång till skolläkare och skolpsykolog på avtal. 
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I vilken utsträckning genomförs SIP (Samordnad Individuell Plan)? 

 

Figur 27 Uppskattat antal genomförda SIP:ar inom elevhälsa och socialtjänst januari-juni 2020 

Bedömning: 

Helseplans bedömning är att kommunstyrelsen i Kils kommun inte har en tillräcklig intern 

kontroll avseende den samverkan verksamheterna inom berörda förvaltningar ska bedriva inom 

kommunen och med Region Värmland kring barn och unga med psykisk ohälsa. Det finns behov 

av att i kommunen utforma en struktur för uppföljning i syfte att säkerställa måluppfyllelse 

avseende intern och extern samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

Helseplans bedömning är att det i kommunen finns behov av kända rutiner för 

informationsöverföring mellan verksamheter och huvudmän kring barn och unga med psykisk 

ohälsa. 

Rekommendation: 

▪ Helseplan rekommenderar att kommunstyrelsen fastställer och följer upp processmått 

avseende berörda förvaltningars interna och externa samverkan kring barn och unga 

med psykisk ohälsa. 

▪ Helseplan rekommenderar att kommunstyrelsen uppdrar åt berörda förvaltningar att 

upprätta, fastställa samt i verksamhet sprida rutiner för informationsöverföring mellan 

verksamheter och huvudmän kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

4.3.10. Kristinehamns kommun 

Kristinehamns kommun har en total folkmängd på 24220 personer, varav 4762 är barn (1 

november 2020). Det finns i kommunen 1903 barn i åldrarna 0 till 7 år, 2108 barn i åldrarna 8 

till 15 år och 751 barn i åldrarna 16 till 18 år. 
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Kommunen har en F-3-skola, tre F-6-skolor, tre F-9-skolor och två gymnasieskolor.  

Kristinehamns kommun styrs av kommunstyrelsen och dess nämnder. Skola/elevhälsa 

organiseras under skolnämnden och socialtjänst under socialnämnd respektive 

äldreomsorgsnämnd28. 

Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner 

kring målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa? Klargör avtalen huvudmännens ansvar?  

Intervjuade kommunföreträdare känner till de avtal och överenskommelser som finns. De 

dokument som tas upp är Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, 

skola, tandvård och hälso- och sjukvård, Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och 

missbruk samt de lokala avtalen med Region Värmland kring Familjecentral och Första linjen 

unga. Uppfattningen är att dokumenten är tydliga avseende ansvarsfördelning. Det tas upp att 

då dokumenten inte finns samlade på ett ställe finns en risk för att de missas och därmed inte 

följs. 

Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive 

verksamheter? Finns det styrande dokument och uppdrag som klargör ansvar och förbinder 

huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter? Vilka instanser har beslutat om 

dokumenten? 

Verksamhetsföreträdare hänvisar till Länsöverenskommelse och samverkansrutin för 

socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård, Länsöverenskommelse för barn 

och unga i risk- och missbruk samt de lokala avtalen med Region Värmland kring Familjecentral 

och Första linjen unga. Företrädare för socialnämnden hänvisar till Samverkansrutin för 

elevhälsa, första linjen unga, socialtjänst och barn och ungdomspsykiatri i Värmland samt det 

lokala avtalet kring Första linjen unga. Företrädare för skolnämnden hänvisar till 

Elevhälsoplanen samt planer för att främja närvaro och för viktiga insatser. Uppfattningen i 

intervjuer är att styrdokumenten klargör ansvar och redogör för vilka uppgifter som ska utföras. 

 

Vilket ansvar och vilken roll har Nya Perspektivs styrgrupp och arbetsgrupperna Barnalivet och 

Ungdomslivet avseende samverkan mellan kommunerna och regionen? Hur implementeras 

resultatet av de olika gruppernas arbete samt det politiska inriktningsdokument, som årligen 

fastställs inom ramen för Nya Perspektiv? 

 

 

28 Socialtjänstens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa organiseras endast under socialnämnden. 
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Intervjuade i kommunen känner till Nya Perspektiv och uppfattar ansatsen med det arbete som 

bedrivs som positiv. Emellertid är upplevelsen att implementeringen av Nya Perspektivs arbete 

hindras av bristande dialog med och information till berörda verksamheter. 

Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och vad 

som framgår av beslutade styrdokument? 

Kommunföreträdare redogör för en välfungerande samverkan inom kommunen men brister i 

samverkan med Region Värmland. Samverkan bedrivs genom SIP. 

Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 

samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 

Enligt verksamhetsföreträdare saknar kommunen en struktur för övergripande uppföljning av 

den samverkan som enligt avtal och styrdokument ska bedrivas för barn och unga med psykisk 

ohälsa. Detta bekräftas av företrädare för skolnämnden och socialnämnden. 

Finns rutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose barns och ungas behov av vård 

vid psykisk ohälsa? Hur sker till exempel övergången mellan BVC och elevhälsan? 

Intervjuade uppger att rutiner för informationsöverföring finns. 
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Vilka resurser och olika kompetenser finns i kommunen inom elevhälsa och socialtjänst29? 

 

Figur 28 Resurser inom elevhälsa Kristinehamns kommun. Mätning 31 mars 2020 

 

Figur 29 Resurser inom socialtjänst Kristinehamns kommun. Mätning 31 mars 2020 

 

 

 

 

29 För socialtjänst avses den personal som arbetar med barn- och familjeärenden. 
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I vilken utsträckning genomförs SIP (Samordnad Individuell Plan)? 

 

Figur 30 Uppskattat antal genomförda SIP:ar inom elevhälsa och socialtjänst januari-juni 2020 

Bedömning: 

Helseplans bedömning är att skolnämnden och socialnämnden i Kristinehamns kommun inte 

har en tillräcklig intern kontroll avseende den samverkan verksamheterna inom berörda 

förvaltningar ska bedriva inom kommunen och med Region Värmland kring barn och unga med 

psykisk ohälsa. Det finns behov av att i kommunen utforma en struktur för uppföljning i syfte att 

säkerställa måluppfyllelse avseende intern och extern samverkan kring barn och unga med 

psykisk ohälsa. 

Rekommendation: 

▪ Helseplan rekommenderar att skolnämnden och socialnämnden fastställer och följer 

upp processmått avseende berörda förvaltningars interna och externa samverkan kring 

barn och unga med psykisk ohälsa. 

4.3.11. Munkfors kommun 

Munkfors kommun har en total folkmängd på 3721 personer, varav 700 är barn (1 november 

2020). Det finns i kommunen 281 barn i åldrarna 0 till 7 år, 316 barn i åldrarna 8 till 15 år och 

103 barn i åldrarna 16 till 18 år.  

Kommunen har en F-3-skola och en 4-9-skola. Gymnasium erbjuds genom Gymnasiesamverkan 

i Värmland. 
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Munkfors kommun styrs av kommunstyrelsen och dess utskott. Skola/elevhälsa och socialtjänst 

organiseras under kommunstyrelsens lärande- och stödutskott. 

Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner 

kring målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa? Klargör avtalen huvudmännens ansvar?  

Intervjuade kommunföreträdare uppger god kännedom om avtal och överenskommelser. De 

dokument som tas upp är Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, 

skola, tandvård och hälso- och sjukvård, Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och 

missbruk, Avtal och länsöverenskommelse om rutin rörande barn och unga som placeras i 

familjehem eller vid hem för vård och boende (HVB) samt avtal för samverkan mellan skolorna i 

Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby kommun och Första linjen unga norra. Huvudmännens 

respektive ansvar uppfattas som tydligt i dokumenten. 

Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive 

verksamheter? Finns det styrande dokument och uppdrag som klargör ansvar och förbinder 

huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter? Vilka instanser har beslutat om 

dokumenten? 

Verksamhetsföreträdare och företrädare från kommunstyrelsen hänvisar till 

Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- 

och sjukvård, Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk, Avtal och 

länsöverenskommelse om rutin rörande barn och unga som placeras i familjehem eller vid hem 

för vård och boende (HVB), Samverkansrutin för elevhälsa, första linjen unga, socialtjänst och 

barn o ungdomspsykiatri i Värmland, de lokala samverkansavtalen med Region Värmland kring 

Familjecentral, Första linjen unga samt Ungdomsmottagning, riktlinjer för Ungdomsmottagning, 

riktlinjer för barn och ungdom samt Regional handlingsplan för suicidprevention och minskad 

psykisk ohälsa. Dokumenten upplevs beskriva hur berörda förvaltningar ska bedriva samverkan 

avseende barn och unga med psykisk ohälsa. Dokumenten uppges vara fastställda av 

kommunstyrelse, utskott eller berörd verksamhetschef. 

Vilket ansvar och vilken roll har Nya Perspektivs styrgrupp och arbetsgrupperna Barnalivet och 

Ungdomslivet avseende samverkan mellan kommunerna och regionen? Hur implementeras 

resultatet av de olika gruppernas arbete samt det politiska inriktningsdokument, som årligen 

fastställs inom ramen för Nya Perspektiv? 

Intervjuade inom kommunen uppger varierande kännedom Nya Perspektiv. Intervjuade från 

socialtjänst har god kännedom om Nya Perspektiv och verksamheten har mål kopplade till Nya 

Perspektivs arbete. 

Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och vad 

som framgår av beslutade styrdokument? 
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Samverkan bedrivs genom SIP. Samverkan inom kommunen och med andra kommuner uppges 

fungera väl. Samverkan med Region Värmlands verksamheter upplevs fungera sämre och 

regionens ”stuprörsuppdelning” ses som ett hinder för samverkan. Det uppges att regionen i 

lägen när de ska tillhandahålla stöd och specialistkunskap istället skjuter tillbaka ansvar och 

uppgifter på kommunen. 

Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 

samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 

Enligt verksamhetsföreträdare saknar kommunen en struktur för övergripande uppföljning av 

den samverkan som enligt avtal och styrdokument ska bedrivas kring barn och unga med psykisk 

ohälsa. Enligt företrädare för verksamhet och kommunstyrelsen följs samverkan upp inom 

verksamheterna. 

Finns rutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose barns och ungas behov av vård 

vid psykisk ohälsa? Hur sker till exempel övergången mellan BVC och elevhälsan? 

Avseende övergången mellan barnhälsovården och elevhälsan hänvisas till rutinen Medicinsk 

informationsöverföring mellan Barnhälsovården och medicinska Elevhälsan. 

Vilka resurser och olika kompetenser finns i kommunen inom elevhälsa och socialtjänst30? 

 

Figur 31 Resurser inom elevhälsa Munkfors kommun. Mätning 31 mars 2020 

 

 

30 För socialtjänst avses den personal som arbetar med barn- och familjeärenden. 
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Figur 32 Resurser inom socialtjänst Munkfors kommun. Mätning 31 mars 2020 

I vilken utsträckning genomförs SIP (Samordnad Individuell Plan)? 

 

Figur 33 Uppskattat antal genomförda SIP:ar inom elevhälsa och socialtjänst januari-juni 2020 

Bedömning: 

Helseplans bedömning är att kommunstyrelsen och lärande- och stödutskottet i Munkfors 

kommun inte har en tillräcklig intern kontroll avseende den samverkan verksamheterna inom 

berörda förvaltningar ska bedriva inom kommunen och med Region Värmland kring barn och 

unga med psykisk ohälsa. Det finns behov av att i kommunen utforma en struktur för uppföljning 

i syfte att säkerställa måluppfyllelse avseende intern och extern samverkan kring barn och unga 

med psykisk ohälsa. 

Rekommendation: 
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▪ Helseplan rekommenderar att lärande- och stödutskottet fastställer och följer upp 

processmått avseende berörda förvaltningars interna och externa samverkan kring barn 

och unga med psykisk ohälsa. 

4.3.12. Storfors kommun 

Storfors kommun har en total folkmängd på 4007 personer, varav 761 är barn (1 november 

2020). Det finns i kommunen 295 barn i åldrarna 0 till 7 år, 327 barn i åldrarna 8 till 15 år och 

139 barn i åldern 16 till 18 år. 

Kommunen har en F-3-skola, en F-6-skola och en 4-9-skola. Gymnasium erbjuds genom 

Gymnasiesamverkan i Värmland. Därutöver finns en fristående grund- och gymnasieskola. 

Storfors kommun styrs av kommunstyrelsen och dess utskott. Skola/elevhälsa organiseras under 

kommunstyrelsens arbetsutskott och socialtjänst under individutskottet. 

Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner 

kring målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa? Klargör avtalen huvudmännens ansvar?  

Intervjuade kommunföreträdare uppger kännedom om de avtal och överenskommelser som 

finns. De dokument som tas upp är Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk 

samt de lokala avtalen med Region Värmland kring Familjecentral och Ungdomsmottagning. 

Intervjuade uppger att det kan vara utmanande att känna till vilka avtal och överenskommelser 

som finns på området. Avseende ansvarsfördelning hänvisas i intervju till stöddokumentet 

Hjälpredan.  

Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive 

verksamheter? Finns det styrande dokument och uppdrag som klargör ansvar och förbinder 

huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter? Vilka instanser har beslutat om 

dokumenten? 

Verksamhetsföreträdare hänvisar till Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och 

missbruk, Samverkansrutin för elevhälsa, första linjen unga, socialtjänst och barn och 

ungdomspsykiatri i Värmland samt de lokala avtalen med Region Värmland kring Familjecentral 

och Ungdomsmottagning. Avseende ansvarsfördelning hänvisas till stöddokumentet 

Hjälpredan. Företrädare för kommunstyrelsens arbetsutskott respektive individutskott har inte 

besvarat granskningens frågor. 

Vilket ansvar och vilken roll har Nya Perspektivs styrgrupp och arbetsgrupperna Barnalivet och 

Ungdomslivet avseende samverkan mellan kommunerna och regionen? Hur implementeras 

resultatet av de olika gruppernas arbete samt det politiska inriktningsdokument, som årligen 

fastställs inom ramen för Nya Perspektiv? 
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Kunskapen om Nya Perspektiv varierar stort mellan intervjuade verksamhetsföreträdare. Vissa 

vet ingenting om grupperingen medan andra uppger att gruppens arbete implementeras genom 

olika regionala forum varifrån information förs ut till verksamheter för implementering. 

Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och vad 

som framgår av beslutade styrdokument? 

Samverkan bedrivs genom SIP. Samverkan med Region Värmlands verksamheter uppges överlag 

fungera väl. Emellertid tas upp att Barn- och ungdomspsykiatrin vid slutet av 2020 meddelade 

att verksamheten på grund av hög belastning tills vidare inte avser delta vid SIP-möten annat än 

i undantagsfall. 

Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 

samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 

Enligt verksamhetsföreträdare saknar kommunen en struktur för övergripande uppföljning av 

den samverkan som enligt avtal och styrdokument ska bedrivas kring barn och unga med psykisk 

ohälsa. Företrädare för kommunstyrelsens arbetsutskott respektive individutskott har inte 

besvarat granskningens frågor. 

Finns rutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose barns och ungas behov av vård 

vid psykisk ohälsa? Hur sker till exempel övergången mellan BVC och elevhälsan? 

Intervjuade redogör inte för att några rutiner för informationsöverföring finns i kommunen. 

Informationsöverföring vid övergång från barnhälsovård till elevhälsa sker årligen i digital och 

fysisk form. 
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Vilka resurser och olika kompetenser finns i kommunen inom elevhälsa och socialtjänst31? 

 

Figur 34 Resurser inom elevhälsa Storfors kommun32. Mätning 31 mars 2020 

 

Figur 35 Resurser inom socialtjänst Storfors kommun33. Mätning 31 mars 2020 

  

 

 

31 För socialtjänst avses den personal som arbetar med barn- och familjeärenden. 
32 Elevhälsan har tillgång till skolläkare och skolpsykolog på avtal. 
33 Socialtjänsten har två familjebehandlare anställda som inkluderas i övriga yrkeskategorier. 
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I vilken utsträckning genomförs SIP (Samordnad Individuell Plan)? 

 

Figur 36 Uppskattat antal genomförda SIP:ar inom elevhälsa och socialtjänst januari-juni 2020 

Bedömning: 

Helseplans bedömning är att kommunstyrelsen samt arbetsutskottet respektive 

individutskottet i Storfors kommun inte har en tillräcklig intern kontroll avseende den 

samverkan verksamheterna inom berörda förvaltningar ska bedriva inom kommunen och med 

Region Värmland kring barn och unga med psykisk ohälsa. Det finns behov av att i kommunen 

utforma en struktur för uppföljning i syfte att säkerställa måluppfyllelse avseende intern och 

extern samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

Rekommendation: 

▪ Helseplan rekommenderar att arbetsutskottet respektive individutskottet fastställer 

och följer upp processmått avseende berörda förvaltningars interna och externa 

samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

4.3.13. Sunne kommun 

Sunne kommun har en total folkmängd på 13318 personer, varav 2607 är barn (1 november 

2020). Det finns i kommunen 1091 barn i åldrarna 0 till 7 år, 1110 barn i åldrarna 8 till 15 år och 

406 barn i åldrarna 16 till 18 år.  

Kommunen har sju F-6-skolor, en 7-9-skola och två gymnasieskolor. Därutöver finns en 

fristående grundskola. 
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Sunne kommun styrs av kommunstyrelsen och dess utskott. Skola/elevhälsa organiseras under 

kommunstyrelsens bildningsutskott och socialtjänst under socialutskottet. 

Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner 

kring målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa? Klargör avtalen huvudmännens ansvar?  

Intervjuade kommunföreträdare uppger en god kännedom om avtal och överenskommelser. De 

dokument som tas upp är Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, 

skola, tandvård och hälso- och sjukvård samt Överenskommelse om barnhälsoteam i Värmland 

2020-2022. Uppfattningen är att avtal och överenskommelser relativt väl klargör 

huvudmännens ansvar vid samverkan kring målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa. 

Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive 

verksamheter? Finns det styrande dokument och uppdrag som klargör ansvar och förbinder 

huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter? Vilka instanser har beslutat om 

dokumenten? 

Verksamhetsföreträdare och företrädare för kommunstyrelsen hänvisar till 

Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- 

och sjukvård, Överenskommelse om barnhälsoteam i Värmland 2020-2022 samt 

Samverkansrutin för elevhälsa, första linjen unga, socialtjänst och barn och ungdomspsykiatri i 

Värmland. Företrädare för kommunstyrelsen hänvisar vidare till Kvalitets- och utvecklingsplan 

för Elevhälsans medicinska del 2019-2022, Övergripande kvalitets- och utvecklingsplan för 

elevhälsan i Sunne kommun, Riktlinjer för handläggning samt samverkan kring barn och unga 

som riskerar att fara illa samt Länsövergripande plan för Barns hälsa och uppväxtvillkor 2018-

202034. 

Vilket ansvar och vilken roll har Nya Perspektivs styrgrupp och arbetsgrupperna Barnalivet och 

Ungdomslivet avseende samverkan mellan kommunerna och regionen? Hur implementeras 

resultatet av de olika gruppernas arbete samt det politiska inriktningsdokument, som årligen 

fastställs inom ramen för Nya Perspektiv? 

Intervjuade i kommunen känner till Nya Perspektiv men saknar kännedom om deras aktuella 

arbete. 

Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och vad 

som framgår av beslutade styrdokument? 

 

 

34 Dokumentet utgånget. 
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Intervjuade inom kommunen beskriver att samverkan sker enligt praxis. Samverkan uppges 

överlag fungera väl såväl inom kommunen som med Region Värmlands verksamheter. 

Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 

samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 

Enligt verksamhetsföreträdare saknar kommunen en struktur för övergripande uppföljning av 

den samverkan som enligt avtal och styrdokument ska bedrivas kring barn och unga med psykisk 

ohälsa. Företrädare för kommunstyrelsen hänvisar till den uppföljning som görs via Nya 

Perspektivs Aktuellt perspektiv. 

Finns rutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose barns och ungas behov av vård 

vid psykisk ohälsa? Hur sker till exempel övergången mellan BVC och elevhälsan? 

Intervjuade uppger att rutiner för informationsöverföring finns. Avseende övergången mellan 

barnhälsovården och elevhälsan hänvisas till rutinen Medicinsk informationsöverföring mellan 

Barnhälsovården och medicinska Elevhälsan. Övergången mellan dessa verksamheter uppges 

fungera väl. 

 

 

 

 

 

 

Vilka resurser och olika kompetenser finns i kommunen inom elevhälsa och socialtjänst35? 

 

 

35 För socialtjänst avses den personal som arbetar med barn- och familjeärenden. 
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Figur 37 Resurser inom elevhälsa Sunne kommun. Mätning 31 mars 2020 

 

Figur 38 Resurser inom socialtjänst Sunne kommun. Mätning 31 mars 2020 

 

 

 

 

I vilken utsträckning genomförs SIP (Samordnad Individuell Plan)? 
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Figur 39 Uppskattat antal genomförda SIP:ar inom elevhälsa och socialtjänst januari-juni 2020 

Bedömning: 

Helseplans bedömning är att kommunstyrelsen och bildningsutskottet respektive 

socialutskottet i Sunne kommun inte har en tillräcklig intern kontroll avseende den samverkan 

verksamheterna inom berörda förvaltningar ska bedriva inom kommunen och med Region 

Värmland kring barn och unga med psykisk ohälsa. Den uppföljning som idag sker via Nya 

Perspektivs Aktuellt Perspektiv omfattar indirekta effektmått på folkhälsa och ger inte 

nämnderna information om huruvida den samverkan som berörda förvaltningar ska bedriva 

utförs eller underlag kring kvalitet på och effekt av den samverkan som bedrivs. Det finns behov 

av att i kommunen utforma en struktur för uppföljning i syfte att säkerställa måluppfyllelse 

avseende intern och extern samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

Rekommendation: 

▪ Helseplan rekommenderar att bildningsutskottet respektive socialutskottet fastställer 

och följer upp processmått avseende berörda förvaltningars interna och externa 

samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

4.3.14. Säffle kommun 

Säffle kommun har en total folkmängd på 15444 personer, varav 3121 är barn (1 november 

2020). Det finns i kommunen 1229 barn i åldrarna 0 till 7 år, 1372 barn i åldrarna 8 till 15 år och 

520 barn i åldrarna 16 till 18 år. 

Kommunen har sex F-6-skolor, en 7-9-skola och en gymnasieskola. Därutöver finns två fristående 

grundskolor. 
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Säffle kommun styrs av kommunstyrelsen och dess nämnder. Skola/elevhälsa organiseras under 

barn- och utbildningsnämnden och socialtjänst under socialnämnden. 

Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner 

kring målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa? Klargör avtalen huvudmännens ansvar?  

Intervjuade kommunföreträdare uppger en god kännedom om avtal och överenskommelser 

som finns. De dokument som tas upp är  Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och 

missbruk samt det lokala avtalet med Region Värmland kring Första linjen unga. Dokumenten 

upplevs tydliga avseende ansvarsfördelning. 

Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive 

verksamheter? Finns det styrande dokument och uppdrag som klargör ansvar och förbinder 

huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter? Vilka instanser har beslutat om 

dokumenten? 

I intervju med verksamhet och berörda nämnder tas Länsöverenskommelse för barn och unga i 

risk- och missbruk upp, ett relaterat lokalt samverkansdokument, det lokala avtalet kring Första 

linjen unga samt ett lokalt samverkansdokument mellan skola och socialtjänst. I intervjuer 

beskrivs styrdokumenten som tydliga avseende ansvarsfördelning och hur samverkan ska 

bedrivas. 

Vilket ansvar och vilken roll har Nya Perspektivs styrgrupp och arbetsgrupperna Barnalivet och 

Ungdomslivet avseende samverkan mellan kommunerna och regionen? Hur implementeras 

resultatet av de olika gruppernas arbete samt det politiska inriktningsdokument, som årligen 

fastställs inom ramen för Nya Perspektiv? 

Intervjuade i kommunen har god kännedom om Nya Perspektiv. Uppfattningen är att 

ambitionen med Nya Perspektiv är god men att avsaknaden av struktur för implementering av 

det arbete som görs inom Nya Perspektiv leder till att arbetet inte kommer medborgarna till 

gagn. Struktur för och ansvarsfördelning vid implementering och uppföljning av förändrade 

arbetssätt betonas för att nå effekt i berörda verksamheter. 

Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och vad 

som framgår av beslutade styrdokument? 

Samverkan bedrivs genom SIP. Samverkan såväl inom kommunen som med Region Värmlands 

verksamheter upplevs överlag fungera väl. Det uppges emellertid vara svårt att komma i kontakt 

med och därmed samverka med Barn- och ungdomspsykiatrin på grund av långa 

handläggningstider. Vidare beskrivs att Barn- och ungdomspsykiatrin under den senare delen av 

pågående pandemi meddelat att verksamheten inte kommer prioritera deltagande vid SIP-

möten annat än vid mycket angelägna och/eller allvarliga ärenden. Kommunföreträdare uppger 

att avsikten är att avvikelserapportera detta till Region Värmland. 
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Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 

samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 

Enligt verksamhetsföreträdare saknar kommunen en tillräcklig struktur för övergripande 

uppföljning av den samverkan som enligt avtal och styrdokument ska bedrivas kring barn och 

unga med psykisk ohälsa. Socialnämnden följer upp socialtjänsten kvartalsvis avseende antal 

genomförda SIP:ar. Avseende barn- och utbildningsnämndens uppföljning av elevhälsans 

samverkan hänvisas till nämndens verksamhetsplan som emellertid inte rymmer några direkta 

mått på samverkan. 

Finns rutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose barns och ungas behov av vård 

vid psykisk ohälsa? Hur sker till exempel övergången mellan BVC och elevhälsan? 

I intervju med verksamhetsföreträdare hänvisas till rutinen Medicinsk informationsöverföring 

mellan Barnhälsovården och medicinska Elevhälsan. Dock beskrivs att det är oklart hur känt 

dokumentet är i verksamhet då dess avsikt inte följs upp eller utvärderas. 

Vilka resurser och olika kompetenser finns i kommunen inom elevhälsa och socialtjänst36? 

 

Figur 40 Resurser inom elevhälsa Säffle kommun. Mätning 31 mars 2020 

 

 

36 För socialtjänst avses den personal som arbetar med barn- och familjeärenden. 
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Figur 41 Resurser inom socialtjänst Säffle kommun. Mätning 31 mars 2020 

I vilken utsträckning genomförs SIP (Samordnad Individuell Plan)? 

 

Figur 42 Uppskattat antal genomförda SIP:ar inom elevhälsa och socialtjänst januari-juni 2020 

Bedömning: 

Helseplans bedömning är att barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden i Säffle 

kommun inte har en tillräcklig intern kontroll avseende den samverkan verksamheterna inom 

berörda förvaltningar ska bedriva inom kommunen och med Region Värmland kring barn och 

unga med psykisk ohälsa. Det finns behov av att i kommunen utforma en struktur för uppföljning 

i syfte att säkerställa måluppfyllelse avseende intern och extern samverkan kring barn och unga 

med psykisk ohälsa. 

Rekommendation: 
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▪ Helseplan rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden fastställer och följer upp 

processmått avseende elevhälsans interna och externa samverkan kring barn och unga 

med psykisk ohälsa. 

▪ Helseplan rekommenderar att socialnämnden utvecklar sin uppföljning av 

socialtjänsten genom att fastställa och följa upp strukturmått, processmått utöver antal 

genomförda SIP:ar samt effektmått avseende socialtjänstens interna och externa 

samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

4.3.15. Torsby kommun 

Torsby kommun har en total folkmängd på 11545 personer, varav 1999 är barn (1 november 

2020). Det finns i kommunen 810 barn i åldrarna 0 till 7 år, 901 barn i åldrarna 8 till 15 år och 

288 barn i åldrarna 16 till 17 år.  

Kommunen har två F-3-skolor, två F-5-skolor, en F-9-skola, en 4-9-skola och en gymnasieskola. 

Torsby kommun styrs av kommunstyrelsen och dess nämnder. Skola/elevhälsa organiseras 

under barn- och utbildningsnämnden och socialtjänst under socialnämnden. 

Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner 

kring målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa? Klargör avtalen huvudmännens ansvar?  

Intervjuade kommunföreträdare uppger en god kännedom om de avtal och överenskommelser 

som finns. De dokument som tas upp är Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och 

missbruk och det lokala avtalet med Region Värmland kring Första linjen unga. 

Ansvarsfördelningen upplevs tydligt formulerad i dokumenten men svårare att följa i praktiken 

då det blir en resursfråga. 

Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive 

verksamheter? Finns det styrande dokument och uppdrag som klargör ansvar och förbinder 

huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter? Vilka instanser har beslutat om 

dokumenten? 

Verksamhetsföreträdare och företrädare för socialnämnden hänvisar till Länsöverenskommelse 

och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård, 

Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk, Samverkansrutin för elevhälsa, 

första linjen unga, socialtjänst och barn och ungdomspsykiatri samt det lokala avtalet kring 

Första linjen unga. Företrädare för barn- och utbildningsnämnden har inte besvarat 

granskningens frågor. 

Vilket ansvar och vilken roll har Nya Perspektivs styrgrupp och arbetsgrupperna Barnalivet och 

Ungdomslivet avseende samverkan mellan kommunerna och regionen? Hur implementeras 
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resultatet av de olika gruppernas arbete samt det politiska inriktningsdokument, som årligen 

fastställs inom ramen för Nya Perspektiv? 

Intervjuades kännedom om Nya Perspektivs ansvar och roll varierar stort. Utmaningar med 

implementering beskrivs utgå från brister i kommunikation och information. 

Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och vad 

som framgår av beslutade styrdokument? 

Intervjuade beskriver att samverkan såväl inom kommunen som med Region Värmland överlag 

fungerar väl. Samarbetet kring Första linjen unga uppges fungera särskilt väl. Samverkan bedrivs 

genom SIP. Det uppges vara svårt att komma i kontakt med och därmed samverka med Barn- 

och ungdomspsykiatrin på grund av personalbrist och geografiska avstånd. 

Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 

samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 

Enligt verksamhetsföreträdare saknar kommunen en struktur för övergripande 

verksamhetsuppföljning och resultatredovisning av den samverkan som enligt avtal och 

styrdokument ska bedrivas kring barn och unga med psykisk ohälsa. Detta bekräftas av 

företrädare för socialnämnden. Företrädare för barn- och utbildningsnämnden har inte besvarat 

granskningens frågor. 

Finns rutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose barns och ungas behov av vård 

vid psykisk ohälsa? Hur sker till exempel övergången mellan BVC och elevhälsan? 

Intervjuade uppger att rutin finns för övergången från barnhälsovård till elevhälsa och att denna 

fungerar väl. 

Vilka resurser och olika kompetenser finns i kommunen inom elevhälsa och socialtjänst37? 

 

 

37 För socialtjänst avses den personal som arbetar med barn- och familjeärenden. 
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Figur 43 Resurser inom elevhälsa Torsby kommun. Mätning 31 mars 2020 

 

Figur 44 Uppskattat antal genomförda SIP:ar inom socialtjänst och elevhälsa januari-juni 2020 

I vilken utsträckning genomförs SIP (Samordnad Individuell Plan)? 
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Figur 45 Uppskattat antal genomförda SIP:ar inom elevhälsa och socialtjänst januari-juni 2020 

Bedömning: 

Helseplans bedömning är att barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden i Torsby 

kommun inte har en tillräcklig intern kontroll avseende den samverkan verksamheterna inom 

berörda förvaltningar ska bedriva inom kommunen och med Region Värmland kring barn och 

unga med psykisk ohälsa. Det finns behov av att i kommunen utforma en struktur för uppföljning 

i syfte att säkerställa måluppfyllelse avseende intern och extern samverkan kring barn och unga 

med psykisk ohälsa. 

Rekommendation: 

▪ Helseplan rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden respektive 

socialnämnden fastställer och följer upp processmått avseende berörda förvaltningars 

interna och externa samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

4.3.16. Årjängs kommun 

Årjängs kommun har en total folkmängd på 9988 personer, varav 2000 är barn (1 november 

2020). Det finns i kommunen 786 barn i åldrarna 0 till 7 år, 873 barn i åldrarna 8 till 15 år och 

341 barn i åldrarna 16 till 18 år.  

Kommunen har tre F-6-skolor, en F-9-skola och en gymnasieskola. 

Årjängs kommun styrs av kommunstyrelsen och dess nämnder. Skola/elevhälsa organiseras 

under barn- och utbildningsnämnden och socialtjänst under stöd- och omsorgsnämnden. 
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Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner 

kring målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa? Klargör avtalen huvudmännens ansvar?  

Intervjuade kommunföreträdare uppger kännedom om avtal och överenskommelser och 

hänvisar till Länsöverenskommelse för barn och unga i risk och missbruk, Överenskommelse om 

barnhälsoteam i Värmland samt de lokala avtalen med Region Värmland kring Familjecentral, 

Första linjen unga och Ungdomsmottagning. Uppfattningen från verksamhetsföreträdare är att 

dokumenten är tydliga avseende vad som ska göras men inte gällande vilken huvudman som 

ansvarar för vilka uppgifter. Det konstateras att det finns många dokument kring samverkan att 

hålla reda på för den som arbetar i verksamhet. 

Vilka styrdokument har regionen respektive kommunerna utfärdat till sina respektive 

verksamheter? Finns det styrande dokument och uppdrag som klargör ansvar och förbinder 

huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter? Vilka instanser har beslutat om 

dokumenten? 

Företrädare för verksamhet och ansvariga nämnder hänvisar till Samverkansrutin för elevhälsa, 

första linjen unga, socialtjänst och barn och ungdomspsykiatri i Värmland, 

Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk, Överenskommelse om 

barnhälsoteam i Värmland, de lokala avtalen kring Familjecentral, Första linjen unga och 

Ungdomsmottagning samt ett samverkansavtal mellan stöd- och omsorgsnämnden och barn- 

och utbildningsnämnden. Uppfattningen är att dokumenten klargör ansvar och förbinder 

huvudmän och verksamheter att utföra väl definierade uppgifter.  

Vilket ansvar och vilken roll har Nya Perspektivs styrgrupp och arbetsgrupperna Barnalivet och 

Ungdomslivet avseende samverkan mellan kommunerna och regionen? Hur implementeras 

resultatet av de olika gruppernas arbete samt det politiska inriktningsdokument, som årligen 

fastställs inom ramen för Nya Perspektiv? 

Intervjuade i kommunen har kännedom om Nya Perspektivs roll och ansvar. 

Implementeringssvårigheter uppges finnas och dessa kopplas bland annat till brister i samverkan 

mellan Nya Perspektiv och övriga arbetsgrupper rörande folkhälsa i Region Värmland. 

Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och vad 

som framgår av beslutade styrdokument? 

Intervjuade beskriver att samverkan såväl inom kommunen som med Region Värmland överlag 

fungerar väl. Det uppges emellertid vara svårt att komma i kontakt med och därmed samverka 

med Barn- och ungdomspsykiatrin. 

Finns det en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning avseende 

samverkan, kopplat till avtal och styrdokument? 
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Enligt verksamhetsföreträdare saknar kommunen en struktur för övergripande uppföljning av 

den samverkan som enligt avtal och styrdokument ska bedrivas kring barn och unga med psykisk 

ohälsa. Det tas upp att kommunen behöver ta fram en sådan struktur. Företrädare för barn- och 

utbildningsnämnden och för socialnämnden beskriver att uppföljning av förvaltningarnas 

samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa sker via indirekta effektmått exempelvis 

hämtade från elevhälsodatabasen ELSA. 

Finns rutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose barns och ungas behov av vård 

vid psykisk ohälsa? Hur sker till exempel övergången mellan BVC och elevhälsan? 

Någon rutin för informationsöverföring lyfts inte i intervjuer. Socialtjänst kan överföra 

information och kalla till SIP genom Cosmic Link. Detta system har skolan emellertid inte tillgång 

till och kontakt med samverkansparter behöver tas telefonledes och information överlämnas 

fysiskt. 

Vilka resurser och olika kompetenser finns i kommunen inom elevhälsa och socialtjänst38? 

 

Figur 46 Resurser inom elevhälsa Årjängs kommun. Mätning 31 mars 2020 

 

 

38 För socialtjänst avses den personal som arbetar med barn- och familjeärenden. 
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Figur 47 Resurser inom socialtjänst Årjängs kommun. Mätning 31 mars 2020 

I vilken utsträckning genomförs SIP (Samordnad Individuell Plan)? 

 

Figur 48 Uppskattat antal genomförda SIP:ar inom elevhälsa och socialtjänst januari-juni 2020 

Bedömning: 

Helseplans bedömning är att barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden i Årjängs 

kommun inte har en tillräcklig intern kontroll avseende den samverkan verksamheterna inom 

berörda förvaltningar ska bedriva inom kommunen och med Region Värmland kring barn och 

unga med psykisk ohälsa. Uppföljning genom indirekta effektmått på folkhälsa ger inte 

nämnderna information om huruvida den samverkan som berörda förvaltningar ska bedriva 

utförs eller underlag kring kvalitet på och effekt av den samverkan som bedrivs. Det finns behov 

av att i kommunen utforma en struktur för uppföljning i syfte att säkerställa måluppfyllelse 

avseende intern och extern samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 
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Rekommendation: 

▪ Helseplan rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden respektive 

socialnämnden fastställer och följer upp processmått avseende berörda förvaltningars 

interna och externa samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 
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Socialnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 105 Dnr SN/2021:100 

Granskning av samverkan mellan region och kommun kring 
barn och unga med psykisk ohälsa 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och 
kommunrevisorerna i övriga värmlandskommuner genomfört en gemensam 
granskning gällande samverkan mellan regionen och kommunerna avseende 
psykisk ohälsa bland barn och unga. Helseplan har på uppdrag av revisorerna 
genomfört granskningen. 
Helseplan rekommenderar att socialnämnden utvecklar sin uppföljning av 
socialtjänsten genom att fastställa och följa upp strukturmått, processmått utöver 
antal genomförda SIP:ar samt effektmått avseende socialtjänstens interna och 
externa samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens granskning, 2021-05-11. 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-03. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att lämna ovanstående svar och 
åtgärder till revisorerna.     
_________________________  
Utdrag  2021-06-18 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 



 
 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2021-06-03 

  
  

 

Socialförvaltningen 
Kerstin Belander, 0533-681676 
kerstin.belander@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Svar till kommunrevisionen gällande Helseplans granskning av 
samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk 
ohälsa bland barn och unga. 

Sammanfattning 
Säffle kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region 
Värmland och kommunrevisorerna i övriga värmlandskommuner genomfört 
en gemensam granskning gällande samverkan mellan regionen och 
kommunerna avseende psykisk ohälsa bland barn och unga. Helseplan har på 
uppdrag av revisorerna genomfört granskningen. 
Helseplan rekommenderar att socialnämnden utvecklar sin uppföljning av 
socialtjänsten genom att fastställa och följa upp strukturmått, processmått 
utöver antal genomförda SIP:ar samt effektmått avseende socialtjänstens 
interna och externa samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

 

Bakgrund 
Säffle kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region 
Värmland och kommunrevisorerna i övriga värmlandskommuner genomfört 
en gemensam granskning gällande samverkan mellan regionen och 
kommunerna avseende psykisk ohälsa bland barn och unga. Helseplan har på 
uppdrag av revisorerna genomfört granskningen. 
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om 
samverkan inom och mellan kommunerna och regionen är ändamålsenlig för 
att möta psykisk ohälsa hos barn och unga. En uppföljning av 
revisionsrapporten ”samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa” 
från 2016 har ingått i granskningen. 
De verksamheter som omfattas av granskningen är inom regionen; 
primärvård, Barn- och ungdomspsykiatri, och habilitering. Inom 
kommunerna har ingått socialtjänst samt elevhälsa/ skola. 
Helseplans bedömning är att barn- och utbildningsnämnden respektive 
socialnämnden i Säffle kommun inte har en tillräcklig intern kontroll 
avseende den samverkan som verksamheterna inom berörda förvaltningar 
ska bedriva inom kommunen och med Region Värmland kring barn och 
unga med psykisk ohälsa. Det finns behov av att i kommunen utforma en 
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struktur för uppföljning i syfte att säkerställa måluppfyllelse avseende intern 
och extern samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer; 

 Helseplan rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden 
fastställer och följer upp processmått avseende elevhälsans interna 
och externa samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa 

 Helseplan rekommenderar att socialnämnden utvecklar sin 
uppföljning av socialtjänsten genom att fastställa och följa upp 
strukturmått, processmått utöver antal genomförda SIP:ar samt 
effektmått avseende socialtjänstens interna och externa samverkan 
kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

Revisorerna emotser nu kommunstyrelsens/ nämndens svar med redogörelse 
av vilka åtgärder styrelsen/nämnden avser vidta med anledning av 
iakttagelserna i rapporten, senast den 11 september 2021. 
 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av avdelningschef IFO Kerstin Belander. Samråd har 
skett med socialchef Ivan Stipic. 

Beslutsunderlag 
Helseplans rapport; Granskning av samverkan mellan region och kommun  
kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

Brev från kommunens revisorer till socialnämnden. 

Tjänsteyttrande till socialnämnden 2017-04-19; Samverkan kring barn och 
unga med psykisk ohälsa. 

Förvaltningens ståndpunkt 
I revisionsrapporten ”samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa” 
från 2016 rekommenderade KPMG att berörda nämnder i Säffle kommun 
att; 
Fortsätta arbetet att få en Familjecentral på plats i Säffle i samverkan med 
region Värmland. 
Sprida samverkansplanen och göra den allmänt känd i alla verksamheter när 
den är klar. 
Arbeta för att inom kommunen skapa tydliga kommunikationsplaner så att 
viktig information når all berörd personal. 
Utveckla arbetet med materialet i ELSA och säkerställa resultatet av ELSA- 
statistiken når politiken samt andra berörda verksamheter inom kommunen. 
 
Sedan 2016 har kommunen utvecklat sin interna och externa samverkan 
kring barn och unga, vilket även innefattar barn och unga med psykisk 
ohälsa. En Familjecentral är nu beslutad och planering pågår för uppstart i 
januari 2022.  

sip:ar
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Det samverkansdokument som finns för barn- och utbildningsnämndens och 
socialnämndens verksamheter gällande barn och unga har implementerats 
och blivit ett använt och aktivt dokument som vi utgår ifrån gällande vår 
samverkan. Dokumentet har även följts upp och reviderats.  
Gällande barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens samverkan 
finns därutöver en styrgrupp samt en arbetsgrupp för samverkan och en aktiv 
samverkan på operativ nivå genom de båda teamen; barnhälsoteam ( för 
yngre åldrar) och förebyggarteam (för äldre åldrar). I båda teamen finns även 
representanter från regionens verksamheter. 
Första linjen, vars målgrupp är barn och unga med lindrig- måttlig psykisk 
ohälsa är nu en etablerad verksamhet i Säffle. Samverkan finns regelbundet 
med barnhälsoteam och förebyggarteam, se ovan.  
Det lokala styrdokumentet för kommunen och regionen gällande barn och 
unga i risk- och missbruk har följts upp och vi har haft regelbundna 
styrgruppsmöten med regionen. 
Kommunens arbete för barn och unga med psykisk ohälsa utgår från Nya 
perspektiv samt följer intentionerna för God och nära vård. 
 
Strukturmått 
I socialnämndens nuvarande verksamhetsplan finns följande målstruktur; 
Säffle kommuns fullmäktigemål 4; Säffle kommun möjliggör det goda livet. 
Socialnämndens mål 4.1: Antalet genomförda samordnade individuella 
planer (SIP) ska öka. 
Enhetsmål;  

 Antal genomförda SIP inom Individ- och familjeomsorg (IFO) ska 
vara minst 60 per år 

 Av beviljade insatser från Barn och familjegrupp skall 
öppenvårdsinsatserna utgöra minst 75 % och att placeringar utgör 
max 25 % 

 Andelen barn som tar del av råd - och stödinsatser utan 
biståndsbedömning ska öka 

Aktiviteter; 
 Aktiviteter för att förebygga placeringar samt omplaceringar  
 Behandlingsgruppens arbete  
 Familjehuset hörnans arbete  
 Ungdomsmottagning  
 Första Linjen 

Socialnämnden kommer därutöver att lägga till följande aktiviteter; 
 Förebyggarteam  
 Barnhälsoteam 
 Kommande Familjecentral 
 Styrgrupp, arbetsgrupp och samverkansdokumentet med barn- och 

utbildningsnämnden 
 Lokalt styrdokument samverkan barn och unga i risk- och missbruk  
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 Följa övriga länsövergripande överenskommelser om 
samverkan mellan regionen och kommunen gällande barn och unga 
samt följa upp och utvärdera dessa årligen. 

 Tillsammans med barn- och utbildningsnämnden bidra till att etablera 
samverkan inom länet för uppföljning och utvärdering av 
länsövergripande överenskommelser. 

 

Socialnämndens verksamhetsplan följs regelbundet upp tre gånger per år. 
 
Processmått och effektmått, som ska följas upp i samband med 
måluppföljning i verksamhetsplanen 

 Antal genomförda SIP, samt kvalitet SIP genom en enkel enkät hur 
brukaren uppfattade sin SIP. 

 Andel öppenvårdsinsatser av det totala antalet insatser för barn och 
unga. 

 Andel barn och unga som tar del av råd- och stödinsatser utan 
biståndsbedömning. 

 Antal ärenden som hanteras i barnhälsoteam samt via en enkät till 
deltagande personal årligen stämma av kvalitet och resultat av 
teamets arbete. Resultatet av denna kommer utgöra en av grunderna 
för gemensam revidering av samverkansdokumentet i Styrgruppen 
tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden. 

 Antal ärenden som hanteras i förebyggarteam samt via enkät till 
deltagande personal årligen stämma av kvalitet och resultat av 
teamets arbete. Resultatet av denna kommer utgöra en av grunderna 
för gemensam revidering av samverkansdokumentet i Styrgruppen 
tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att lämna ovanstående svar och 
åtgärder till revisorerna 
 
 

Ivan Stipic 
socialchef 

Kerstin Belander 
avdelningschef IFO 
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§ 90 Dnr KS/2021:140 

Livsmedel- och måltidspolicy för förskola, skola och omsorg 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommun har en reviderad Livsmedel- och måltidspolicy sedan 2018. I 
samband med att en ny livsmedelsupphandling påbörjas för 2022 har en uppdaterad 
Livsmedel- och måltidspolicy tagits fram. 
Inför arbetet med den nya livsmedelsupphandlingen 2022 har kostchefer i 
upphandlingsnätverket Säffle kommun och Dalslandskommunerna tagit fram 
underlag utifrån uppdaterade riktlinjer och rekommendationer. 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 66, 2021-05-18.  
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-04-27. 
Livsmedel- och måltidspolicy – förskola, skola och omsorg, 2021-03-01. 
Socialnämndens protokoll 2021-04-20, § 60. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens 
förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Livsmedel- och måltidspolicy 2022. 
 
 
_________________ 
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§ 66 Dnr BU/2021:88 

Livsmedels- & måltidspolicy år 2022 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommun har en reviderad Livsmedel- och måltidspolicy sedan år 2018. I 
samband med att en ny livsmedelsupphandling påbörjas för år 2022 har en 
uppdaterad Livsmedel- och måltidspolicy tagits fram. 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att anta 
Livsmedel- och måltidspolicy efter remiss till socialnämnden, då det är ett 
övergripande policydokument för Säffle kommun 
Socialnämnden har inkommit med remissvar. 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-02-09. 
Livsmedel- och måltidspolicy – förskola, skola och omsorg, 2021-03-01. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30, § 20. 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-03-18, § 35. 
Socialnämndens protokoll 2021-04-20, § 60. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-04-27. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Anta Livsmedel- och måltidspolicy år 2022. 
_______________ 
2021-05- Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 97 Dnr KS/2021:161 

Avgifter för korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 24 juni 2019, § 96, att införa avgifter gällande 
matkostnader samt rätten till skäliga underhållsbidrag för omvårdnad från föräldrar 
för barn och unga som har insatsbeslut i form av korttidsvistelse samt lägervistelse 
enligt 9 § 6 LSS- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs och att en 
ny avgift för matkostnader införs vid korttidsvistelse samt vid lägervistelse enligt 9 
§ 6 LSS. 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll och tjänsteyttrande § 101, 2021-06-15. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt socialnämndens förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 6 juni 2019, § 96. 
2. Införa en ny avgift för korttidsvistelse och lägervistelse enligt 9 § 6 LSS 

från 1 oktober 2021 som utgår från Konsumentverkets kostnadsberäkning 
för matkostnader. 

3. Att avgift för korttidsvistelse och lägervistelse enligt 9 § 6 ska följa den 
revidering som görs årligen av Konsumentverket gällande 
kostnadsberäkning av matkostnader. 

4. Resor till och från korttidsvistelse samt vid lägervistelse betalas av 
brukaren/vårdnadshavaren. 

5. Delegera till socialnämnden att fortsättningsvis fatta beslut om nya avgifter 
för korttidsvistelse samt lägervistelse enligt 9 § 6 LSS. 

 
_________________________ 
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§ 101 Dnr SN/2021:103 

Nya avgifter korttidsvistelse 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 24 juni 2019, § 96, att införa avgifter gällande 
matkostnader samt rätten till skäliga underhållsbidrag för omvårdnad från föräldrar 
för barn och unga som har insatsbeslut i form av korttidsvistelse samt lägervistelse 
enligt 9 § 6 LSS- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs och att en 
ny avgift för matkostnader införs vid korttidsvistelse samt vid lägervistelse enligt 9 
§ 6 LSS. 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-24. 
Arbetsutskottets protokoll, 2021-06-012, § 83. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag men 
med tillägget att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta delegera till 
socialnämnden att fortsättningsvis fatta beslut om nya avgifter för korttidsvistelse 
samt lägervistelse enligt 9 § 6 LSS. 
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 6 juni 2019, § 96. 
2. Införa en ny avgift för korttidsvistelse och lägervistelse enligt 9 § 6 LSS 

från 2021-10-01 som utgår från Konsumentverkets kostnadsberäkning för 
matkostnader. 

3. Att avgift för korttidsvistelse och lägervistelse enligt 9 § 6 ska följa den 
revidering som görs årligen av Konsumentverket gällande 
kostnadsberäkning av matkostnader. 

4. Resor till och från korttidsvistelse samt vid lägervistelse betalas av 
brukaren/vårdnadshavaren. 

5. Delegera till socialnämnden att fortsättningsvis fatta beslut om nya avgifter 
för korttidsvistelse samt lägervistelse enligt 9 § 6 LSS. 

_________________________ 
Utdrag  2021-06-18 
Kommunfullmäktige 
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Socialförvaltningen - administrativa enheten 
Marie Edling, 0533-681741 
Marie.edling@saffle.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Nya avgifter för korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet enligt 9 § 6 LSS 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 24 juni 2019, § 96, att införa avgifter 
gällande matkostnader samt rätten till skäliga underhållsbidrag för 
omvårdnad från föräldrar för barn och unga som har insatsbeslut i form av 
korttidsvistelse samt lägervistelse enligt 9 § 6 LSS- Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs och 
att en ny avgift för matkostnader införs vid korttidsvistelse samt vid 
lägervistelse enligt 9 § 6 LSS. 
  

Bakgrund 
I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att socialnämnden skulle ta ut 
avgifter för matkostnader samt ett skäligt underhållsbidrag för omvårdnad 
från de föräldrar till barn och unga som har insatsbeslut i form av 
korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS. Diskussion har förts kring hur avgiften för 
omvårdnad ska beräknas utifrån föräldrars inkomst, då den ska baseras på 
underhållsstödet som Försäkringskassan fastställer och reglerar årsvis.  
 
Under sommaren 2020 togs kontakt med Kommun Lex för rådgivning i 
denna fråga. I samband med det framkom ny information gällande vilka 
insatser det är möjligt att ta ut en omvårdnadsavgift för.   
 
I den nya tolkningen menar Kommun Lex att insatsen korttidsvistelse inte 
kan anses vara av en sådan karaktär eller längd att den innebär att barnet ges 
omvårdad i ett annat hem. Enligt Kommun Lex kan man inte hänvisa till 20 
§ LSS för att ta ut avgifter, vilket tidigare gjorts, gällande korttidsvistelse. 
Det innebär att man inte kan ta ut en omvårdnadsavgift för logi, aktiviteter 
eller den omvårdad som ingår i insatsen. Det gäller även lägervistelse enligt 
9 § 6 LSS. Socialnämnden kan dock ta ut egenavgifter för mat under 
korttidsvistelse inklusive lägervistelse. Då dessa avgifter inte är särskilt 
reglerade i LSS, tas matavgift ut med stöd av de allmänna bestämmelserna 
om kommunala avgifter i Kommunallagen.  
 
Avgiften ska baseras på Konsumentverkets kostnadsberäkning för 
matkostnader inom de olika ålderskategorierna.  
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Ärendets beredning 
Funktionshinderomsorgens ledningsgrupp har diskuterat ärendet under 
vintern och vår 2021.  
Avdelningschef funktionshinderomsorg har haft kontakt med Kommun Lex 
för juridisk rådgivning. 
Avstämning har även gjorts med socialförvaltningens avgiftshandläggare. 
Avstämning är gjord med kommunjurist.  

Beslutsunderlag 
Föreliggande tjänsteskrivelse. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen föreslår att föräldrarna till barn och unga som har insatsen 
korttidsvistelse ska betala en avgift för matkostnader. Föräldrar är skyldiga 
att betala till dess barnet fyller 18 år. Dock har föräldrarna en direkt 
underhållsskyldighet enligt föräldrabalken gentemot den unge, för dennes 
omkostnader om han eller hon fortfarande går i skola, dock längst till barnet 
fyller 21 år.  
 
Ungdomar som inte längre går i skolan när de fyller 18 år betraktas som 
vuxna, varvid föräldrarnas underhållsskyldighet upphör. Dessa ska inte 
betala någon avgift. 
 
Personer över 18 år som inte går i skolan med motsvarande insats, får själva 
betala matavgiften om de har egen inkomst. Avgiften för mat skall regleras 
efter Konsumentverkets kostnadsberäkning.  
 
Förvaltningen föreslår att den nya avgiften skall beräknas utifrån ett 
medelvärde av Konsumentverkets kostnader för livsmedel. Frukost 
motsvarar 20 %, lunch/middag 30 % och mellanmål 10 % av 
livsmedelskostnaden. 
 
Förvaltningen föreslår att den nya avgiften skall justeras varje år enligt 
Konsumentverkets matkostnadsberäkning. Genom att fastställa en avgift som 
följer Konsumentverkets beräkningar för matkostnader, kommer kostnaderna 
för kost vid korttidvistelse följa de prisökningar som finns för inköp av 
varor. Vi väljer att ta ut för de måltider som tillretts inte en dygnsavgift då 
detta kan variera beroende på hur den enskilde är på korttidsvistelsen och 
läger. 
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Kostnad 2021 
 

Ålder 2-5 år 6-9 år 10-13 
år 

14-17 
år 

18-30 
år 

Kostnad per 
månad 

1220 kr 1760 kr 2220 kr 2670 kr 2920 kr 

Kostnad per 
dygn 

41 kr 59 kr 74 kr 89 kr 97 kr 

Frukost 
 
Lunch/middag 
 
Mellanmål 

8 kr 
 
12 kr 
 
4 kr 

12kr 
 
18 kr 
 
6 kr 

15 kr 
 
22 kr 
 
7 kr 

18 kr 
 
27 kr 
 
9 kr 

19 kr 
 
29 kr 
 
10 kr 

 
Förvaltningen föreslår att den nya avgiften skall beräknas i tre olika 
intervaller och utifrån ett medelvärde av konsumentverkets kostnader för 
livsmedel i åldersgrupperna. Första gruppen omfattar åldersspannet 2-11 år, 
andra åldersspannet 12-17 år och sista åldersspannet omfattar 18 år och 
uppåt. 
 
Ålder 2-11 år 12-17 år 18 år och uppåt 
Kostnad per 
månad 

1733 kr 2445 kr 2920 kr 

Kostnad per 
dygn 

58 kr 82 kr 97 kr 

Frukost/ 
 
Lunch/middag 
 
Mellanmål 

12 kr 
 
17 kr 
 
6 kr 

16 kr 
 
24 kr 
 
8 kr 

19kr 
 
29 kr 
 
10 kr 

 
 
Resor till och från korttidsvistelse samt vid lägervistelse betalas av 
brukaren/vårdnadshavaren. 
 

Konsekvenser 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Avgiften innebär en minskad intäkt för socialförvaltningen.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 6 juni 2019, § 96. 
 

2. Införa en ny avgift för korttidsvistelse och lägervistelse enligt 9 § 6 
LSS från 2021-10-01 som utgår från Konsumentverkets 
kostnadsberäkning för matkostnader. 
 

3. Att avgift för korttidsvistelse och lägervistelse enligt 9 § 6 LSS ska 
följa den revidering som görs årligen av Konsumentverket gällande 
kostnadsberäkning av matkostnader. 
 

4. Resor till och från korttidsvistelse samt vid lägervistelse betalas av 
brukaren/vårdnadshavaren. 
 
 

Ivan Stipic 
Socialchef 

Marie Edling 
TF Avdelningschef 
Funktionshinderomsorgen 

 
  

    

Beslutet ska skickas till 
Ivan Stipic 
Marie Edling
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§ 98 Dnr KS/2021:160 

Nya avgifter  för insatsen bostad med särskild service för 
barn och unga enligt § 9.8 LSS 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade juni 2019, § 94, att fastställa avgifter för insatsen 
familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga enligt 9 § 8 Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade  (LSS) för både kost och logi där 
högsta avgift för 2021 ska vara 157 kr.  
Socialförvaltningen har med stöd av LSS § 20 rätt till skäliga underhållsbidrag från 
föräldrarna för barn och unga som har insatsbeslut enligt 9§ 8 LSS för omvårdnad i 
ett annat hem än det egna, en så kallad föräldraavgift. Föräldrar har enligt 
föräldrabalken underhållsskyldighet för sina barn och är försörjningsskyldiga till 
dess barnet fyller 18 år. 
När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen. 
Föräldrarna har istället en direkt underhållsskyldighet enligt föräldrabalken 
gentemot den unge, för dennes omkostnader om han eller hon fortfarande går i 
skola, dock längst till barnet fyller 21 år. Ungdomar som inte längre går i skolan när 
de fyller 18 år betraktas som vuxna, varvid föräldrarnas underhållsskyldighet 
upphör. 
Av ungdomar som fyllt 18 år och fortsatt går i skolan tar kommunen ut en avgift för 
kost. 
Av ungdomar som fyllt 18 år, som inte går i skolan och som inte har egen inkomst, 
tas ingen avgift ut. 
Av ungdomar som fyllt 18 år och har egna inkomster i form av hel sjukersättning, 
hel aktivitetsersättning eller andra inkomster i motsvarande storlek, kan 
socialförvaltningen enligt LSS § 19 ta ut en egenavgift för bostad  i form av hyra 
för den faktiska boendekostnaden samt avgift för kost. 
Avgift för kost är baserad på konsumentverkets kostnadsberäkning för 
matkostnader inom de olika ålderskategorierna.  
Underhållstödet baseras på Försäkringskassans uppgifter för de olika 
ålderskategorierna. 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs och att 
nya avgifter utifrån olika kriterier införs för insatsen familjehem  eller bostad med 
särskild service för barn och unga enligt 9 §8 LSS. 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll och tjänsteyttrande § 100, 2021-06-15. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt socialnämndens förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 24 juni 2019, § 94. 
2. Införa nya avgifter för insatsen bostad med särskild service för barn och 

unga enligt 9 § 8 LSS från 1 oktober 2021 som utgår från 
Konsumentverkets kostnadsberäkning av matkostnader samt från 
Försäkringskassan gällande underhållsstöd för att fastställa högsta avgiften. 
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3. Att avgiften för bostad med särskild service för barn och unga enligt 9 § 8 

LSS ska följa den revidering som görs årligen enligt Konsumentverkets 
kostnadsberäkning av matkostnader samt från Försäkringskassans gällande 
underhållsstöd för att fastställa högsta avgiften. 

4. Delegera till socialnämnden att fortsättningsvis fatta beslut om avgifter för 
insatsen familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga 
enligt 9 § 8, LSS. 

 
_________________________ 
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§ 100 Dnr SN/2021:102 

Nya avgifter  för insatsen bostad med särskild service för 
barn och unga enligt § 9.8 LSS 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade juni 2019, § 94, att fastställa avgifter för insatsen 
familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga enligt 9 § 8 Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade  (LSS) för både kost och logi där 
högsta avgift för 2021 ska vara 157 kr.  
Socialförvaltningen har med stöd av LSS § 20 rätt till skäliga underhållsbidrag från 
föräldrarna för barn och unga som har insatsbeslut enligt 9§ 8 LSS för omvårdnad i 
ett annat hem än det egna, en så kallad föräldraavgift. Föräldrar har enligt 
föräldrabalken underhållsskyldighet för sina barn och är försörjningsskyldiga till 
dess barnet fyller 18 år. 
När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen. 
Föräldrarna har istället en direkt underhållsskyldighet enligt föräldrabalken 
gentemot den unge, för dennes omkostnader om han eller hon fortfarande går i 
skola, dock längst till barnet fyller 21 år. Ungdomar som inte längre går i skolan när 
de fyller 18 år betraktas som vuxna, varvid föräldrarnas underhållsskyldighet 
upphör. 
 
Av ungdomar som fyllt 18 år och fortsatt går i skolan tar kommunen ut en avgift för 
kost. 
 
Av ungdomar som fyllt 18 år, som inte går i skolan och som inte har egen inkomst, 
tas ingen avgift ut. 
 
Av ungdomar som fyllt 18 år och har egna inkomster i form av hel sjukersättning, 
hel aktivitetsersättning eller andra inkomster i motsvarande storlek, kan 
socialförvaltningen enligt LSS § 19 ta ut en egenavgift för bostad  i form av hyra 
för den faktiska boendekostnaden samt avgift för kost. 
 
Avgift för kost är baserad på konsumentverkets kostnadsberäkning för 
matkostnader inom de olika ålderskategorierna.  
 
Underhållstödet baseras på Försäkringskassans uppgifter för de olika 
ålderskategorierna 
 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs och att 
nya avgifter utifrån olika kriterier införs för insatsen familjehem  eller bostad med 
särskild service för barn och unga enligt 9 §8 LSS 
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Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-24. 
Arbetsutskottets protokoll, 2021-06-01, § 82. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
«Yrkande_text» 
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 24 juni 2019, § 94. 
2. Införa nya avgifter för insatsen bostad med särskild service för barn och 

unga enligt 9 § 8 LSS från 21-10-01 som utgår från Konsumentverkets 
kostnadsberäkning av matkostnader samt från Försäkringskassan gällande 
underhållsstöd för att fastställa högsta avgiften. 

3. Att avgiften för bostad med särskild service för barn och unga enligt 9 § 8 
LSS ska följa den revidering som görs årligen enligt Konsumentverkets 
kostnadsberäkning av matkostnader samt från Försäkringskassans gällande 
underhållsstöd för att fastställa högsta avgiften. 

4. Delegera till socialnämnden att fortsättningsvis fatta beslut om avgifter för 
insatsen familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga 
enligt 9 § 8, LSS. 

_________________________  
Utdrag  2021-06-18 
Kommunfullmäktige 
 
 
Protokollsanteckning 
«Reservation_text» 
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Socialförvaltningen - Funktionshinderomsorgen 
Marie Edling, 0533-681741 
Marie.Edling@saffle.se 

  

 
 [Huvudmottagare]  

 

Nya avgifter  för insatsen bostad med särskild service 
för barn och unga enligt 9 § 8  LSS  
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade juni 2019, § 94, att fastställa avgifter för 
insatsen familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga 
enligt 9 § 8 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  (LSS) för 
både kost och logi där högsta avgift för 2021 ska vara 157 kr.  
Socialförvaltningen har med stöd av LSS § 20 rätt till skäliga 
underhållsbidrag från föräldrarna för barn och unga som har insatsbeslut 
enligt 9§ 8 LSS för omvårdnad i ett annat hem än det egna, en så kallad 
föräldraavgift. Föräldrar har enligt föräldrabalken underhållsskyldighet för 
sina barn och är försörjningsskyldiga till dess barnet fyller 18 år. 
När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till 
kommunen. Föräldrarna har istället en direkt underhållsskyldighet enligt 
föräldrabalken gentemot den unge, för dennes omkostnader om han eller hon 
fortfarande går i skola, dock längst till barnet fyller 21 år. Ungdomar som 
inte längre går i skolan när de fyller 18 år betraktas som vuxna, varvid 
föräldrarnas underhållsskyldighet upphör. 
 
Av ungdomar som fyllt 18 år och fortsatt går i skolan tar kommunen ut en 
avgift för kost. 
 
Av ungdomar som fyllt 18 år, som inte går i skolan och som inte har egen 
inkomst, tas ingen avgift ut. 
 
Av ungdomar som fyllt 18 år och har egna inkomster i form av hel 
sjukersättning, hel aktivitetsersättning eller andra inkomster i motsvarande 
storlek, kan socialförvaltningen enligt LSS § 19 ta ut en egenavgift för 
bostad  i form av hyra för den faktiska boendekostnaden samt avgift för kost. 
 
Avgift för kost är baserad på konsumentverkets kostnadsberäkning för 
matkostnader inom de olika ålderskategorierna.  
 
Underhållstödet baseras på Försäkringskassans uppgifter för de olika 
ålderskategorierna 
 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs och 
att nya avgifter utifrån olika kriterier införs för insatsen familjehem  eller 
bostad med särskild service för barn och unga enligt 9 §8 LSS 
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Bakgrund 
I juni 2019 § 94 beslutade kommunfullmäktige att socialnämnden skulle ta 
ut avgifter för matkostnader samt ett skäligt underhållsbidrag för omvårdnad 
från de föräldrar till barn och unga som har insatsbeslut i form av bostad med 
särskild service för barn och unga enlig 9 § 8 LSS. Diskussion har förts kring 
hur avgiften för omvårdnad ska beräknas utifrån föräldrars inkomst, då den 
ska baseras på underhållsstödet som Försäkringskassan fastställer och 
reglerar årsvis. 
 
Under sommaren 2020 togs kontakt med Kommun Lex för rådgivning i 
denna fråga. I samband med det framkom ny information gällande hur länge 
föräldrar är ansvariga för att betala kostnaden och när ansvaret övergår till 
den enskilde. Det framkommer även att den så kallade föräldraavgiften ska 
täcka alla kostnader så som kläder, mat, fritidsverksamhet och liknande. 
 
Barn och ungdomar under 18 år 
 
I den nya tolkningen framkommer att föräldrar är ansvariga för att betala en 
föräldraavgift fram tills det att barnet fyller 18 år. Socialnämnden saknar 
alltså möjlighet att ta ut föräldraavgift för unga vuxna över 18 år som 
beviljats familjehem eller bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS på 
grund av sina funktionsnedsättningar eller till följd av skolgång på annan ort 
enligt 20 § LSS. Vidare framkommer att vi inte kan ta betalt för kost utöver 
föräldraavgiften då det ska ingå i föräldraavgiften. 
 
Personer över 18 år utan egen inkomst  
 
För personer som är över 18 år och fortsatt går i skolan tas en kostavgift ut. 
Avgiften kan tas ut då föräldrar har en underhållsskyldighet enligt 
föräldrabalken gentemot den unge för dennes omkostnader. 
Underhållsskyldigheten sträcker sig fram till den unge fyller 21 år om denne 
går i skola. 
 
För personer över 18 som inte går i skolan och som inte har en egen inkomst 
tas inga avgifter ut. 
 
Personer över 18 med egen inkomst 
 
För personer över 18 år som har en egen inkomst så som hel sjukersättning 
eller hel aktivitetsersättning kan en egenavgift tas ut av den enskilde 
personen själv med stöd av 19 § LSS. Utrymmet att ta ut en egenavgift är 
enligt bestämmelsen dessutom begränsad till och får enbart avse bostad, 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Det innebär att kommunen kan ta 
ut en hyra för den faktiska boendekostnaden och en avgift för kost 
 
Avgiften ska baseras på Konsumentverkets kostnadsberäkning för 
matkostnader inom de olika ålderskategorierna. 
 
Underhållstödet baseras på Försäkringskassans uppgifter för de olika 
ålderskategorierna 
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Ärendets beredning 
Funktionshinderomsorgens ledningsgrupp har diskuterat ärendet under vinter 
och våren 2021. 
Avdelningschef funktionshinderomsorg har haft kontakt med Kommun Lex 
för juridisk rådgivning. 
Avstämning har även gjorts med socialförvaltningens avgiftshandläggare. 

Beslutsunderlag 
Föreliggande tjänsteskrivelse 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen föreslår att föräldrarna till barn och unga som har omvårdnad i 
ett annat hem än det egna fortsatt skall betala en föräldraavgift men att den 
justeras utifrån underhållsstödet och att det i denna avgift även ingår kost 
fram tills att barnet fyller 18 år. Avgiften för omvårdnad är baserad på 
underhållsstödet som Försäkringskassan fastställer och regleras årsvis. 
Föräldraavgiften beräknas på samma grunder som betalningsskyldigheten för 
underhållsstöd, enligt 6 kap. 2-4§§, SoF- Socialtjänstförordningen samt 19 
kap. SFB- socialförsäkringsbalken. 
Kommunen gör individuella beräkningar och skälighetsbedömningar av 
respektive förälders betalningsförmåga. För var och en av föräldrarna 
fastställs ett belopp som de ska betala till kommunen. Beräkningen utgår från 
respektive förälders inkomst samt antalet barn de är försörjningsskyldiga för. 
Beräkningen kan därför leda till att föräldrarna betalar olika belopp eller att 
en eller båda föräldrarna bedöms inte har möjlighet att betala för insatsen. 
 
Underhållsstöd  juni 2021 enligt Försäkringskassan: 
 
 

Ålder Upp till 
11 år. 
Högsta 
avgift 

11-15 år 
Högsta 
avgift 

15-18 år 
Högsta 
avgift 

Underhållsstöd 
per månad 

1673 kr 1823 kr 2223 kr 

Underhållstöd 
per dygn 

56 kr 61 kr 74 kr 

 
Efter 18 års ålder och om den unge fortsatt går i skolan, men inte har en egen 
inkomst, tas avgift ut för kost. Om den unge inte går i skolan och inte har 
någon egen inkomst tas ingen avgift ut. 
 
Om den unge efter 18 års ålder har egen inkomst ska en avgift för kost samt 
den faktiska hyreskostnaden tas ut. När det gäller fritids- och 
kulturaktiviteter står den enskilde själv för dessa kostnader. 
 
 
 
 
 
 



Säffle kommun 
Datum 
2021-05-24 

 
SN 20 

Sida 
4(5) 

 
 
 
Den nya avgiften för 2021 gällande barn under 18 år skulle innebära 
följande dygnsavgift: 
 
Boende barn med en vårdnadshavare: 
Ålder Nuvarande 

högsta avgift 
Ny Avgift 
Max avgift 

Upp till 11 år 157 kr/dygn 56 kr/dygn 
11 till 15 år 157 kr/dygn 61 kr/dygn 
15  till 18 år 157 kr/dygn 74 kr/dygn 

 
Boende barn med två vårdnadshavare: 
Ålder Nuvarande högsta avgift Ny Avgift 

Max avgift 
Upp till 11 år 157 kr/dygn 112 kr/dygn 

11 till 15 år 157 kr/dygn  122 kr/dygn 

15 till 18 år 157 kr/dygn 148 kr/dygn 

 
 
Konsumentverkets beräkningar för matkostnader 2021 per dygn: 
 

Ålder 18-30 år 18-30 år  exkl. lunch i 
samband med elevhem 

Kostnad per 
månad 

2920 kr 2 250 

Kostnad per 
dygn 

97 kr 75 kr dygn 

 
 
 

Konsekvenser 
Den nya avgiften skulle innebära merarbete för avgiftshandläggarna då de 
skall dels utreda och besluta vilken avgift föräldrarna har möjligheten att 
betala samt att de skall fakturera föräldrarna varje månad. Beräkning och 
beslut av avgift kommer att ske manuellt då vi inte har ett 
verksamhetssystem som stödjer avgiftshanläggning inom 
funktionshinderområdet.. Beräkningen görs en gång per år eller om 
förutsättningarna för beslutet förändras. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Förändrade avgifter kommer att minska intäkterna till socialnämnden. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 24 juni 2019, § 94 
 

2. Införa nya avgifter för insatsen bostad med särskild service för barn 
och unga enligt 9 § 8 LSS från 2021-10-01som utgår från 
Konsumentverkets kostnadsberäkning av matkostnader samt från 
Försäkringskassan gällande underhållsstöd för att fastställa högsta 
avgiften. 

  
3. Att avgiften för bostad med särskild service för barn och unga enligt 

9 § 8 LSS ska följa den revidering som görs årligen enligt 
Konsumentverkets kostnadsberäkning av matkostnader samt från 
Försäkringskassans gällande underhållsstöd för att fastställa högsta 
avgiften. 

 
 
 
 

Ivan Stipic 
Socialchef 

Marie Edling 
TF Avdelningschef  
Funktionshinderomsorgen  

   

 

Beslutet ska skickas till 
Ivan Stipic 
Marie Edling
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§ 99 Dnr KS/2021:162 

Nya avgifter för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt 
under lov enligt § 9.7 LSS 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 24 juni 2019, § 95, att införa avgifter gällande 
matkostnader från föräldrar för barn och unga som har insatsbeslut i form av 
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 
skoldag och lov enligt 9 § 7 LSS- Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs  och att ny 
avgift för matkostnader införs vid korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 
§ 7 LSS. 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll och tjänsteyttrande § 102, 2021-06-15. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt socialnämndens förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 6 juni 2019, § 95. 
 

2. Införa en ny avgift för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det 
egna hemmet i anslutning till skoldag eller lov enligt 9 § 7 LSS från 1 
oktober 2021 som utgår från Konsumentverkets kostnadsberäkning för 
matkostnader. 
 

3. Att avgift för korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS ska följa den revidering som 
görs årligen av Konsumentverket gällande kostnadsberäkning av 
matkostnader. 
 

4. Delegera rätten att fatta beslut om nya avgifter för korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen 
samt under lov enligt § 9.7 LSS. 
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_________________________ 
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§ 102 Dnr SN/2021:112 

Nya avgifter för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt 
under lov enligt § 9.7 LSS 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 24 juni 2019, § 95, att införa avgifter gällande 
matkostnader från föräldrar för barn och unga som har insatsbeslut i form av 
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 
skoldag och lov enligt 9 § 7 LSS- Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs  och att ny 
avgift för matkostnader införs vid korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 
§ 7 LSS. 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-06-08. 
Arbetsutskottets protokoll, 2021-06-08, §  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag men 
med tillägget att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta delegera 
rätten att fatta beslut om nya avgifter för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov enligt § 9.7 
LSS. 
Beslutsgång 
«Proposition_text» 
Omröstning 
«Omröstning_text» 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 6 juni 2019, § 95. 
 

2. Införa en ny avgift för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det 
egna hemmet i anslutning till skoldag eller lov enligt 9 § 7 LSS från 2021-
10-01 som utgår från Konsumentverkets kostnadsberäkning för 
matkostnader. 
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3. Att avgift för korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS ska följa den revidering som 
görs årligen av Konsumentverket gällande kostnadsberäkning av 
matkostnader. 
 

4. Delegera rätten att fatta beslut om nya avgifter för korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen 
samt under lov enligt § 9.7 LSS. 

_________________________ 
Utdrag  2021-06-18 
Kommunfullmäktige 
 
Protokollsanteckning 
«Reservation_text» 
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Socialförvaltningen - administrativa enheten 
Marie Edling, 0533-681741 
Marie.edling@saffle.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Nya avgifter för korttidstillsyn för skolungdom över 12 
år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen 
samt under lov enligt 9 § 7 LSS 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 24 juni 2019, § 95, att införa avgifter 
gällande matkostnader från föräldrar för barn och unga som har insatsbeslut i 
form av korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i 
anslutning till skoldag och lov enligt 9 § 7 LSS- Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade. 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs  
och att ny avgift för matkostnader införs vid korttidstillsyn för skolungdom 
över 12 år enligt 9 § 7 LSS. 
  

Bakgrund 
I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att socialnämnden skulle ta ut 
avgifter för matkostnader från de föräldrar till barn och unga som har 
insatsbeslut i form av korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § 7 
LSS. Enligt beslutet skulle en avgift för år 2019  tas ut på 80 kr per dygn för 
unga mellan 12 och 17 år och 87 kr per dygn för unga mellan 18 och 21 år. 
Avgiften skulle därefter räknas upp årligen enligt index.  
 
I samband med granskning av andra avgifter gällande insatser enligt LSS 
upptäcktes att avgiften för korttidstillsynen var felberäknad. Enligt 
tjänsteyttrandet som låg till grund för beslutet 2019 framgick det att avgiften 
var uträknad på ett medelvärde av två åldersgrupper utifrån 
Konsumentverkets beräkning av matkostnader, vilket inte stämmer. 
Socialnämnden kan ta ut egenavgifter för mat under korttidstillsyn. Dessa 
avgifter är inte särskilt reglerade i LSS ut kan tas ut med stöd av de allmänna 
bestämmelserna om kommunala avgifter i Kommunallagen.  
 

Ärendets beredning 
Funktionshinderomsorgens ledningsgrupp har diskuterat ärendet under 
vintern och vår 2021.  
Avstämning har även gjorts med socialförvaltningens avgiftshandläggare. 
Avstämning är gjord med kommunjurist.  
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Beslutsunderlag 
Föreliggande tjänsteskrivelse. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen föreslår att föräldrarna till barn och unga som har insatsen 
korttidstillsyn ska betala en avgift för matkostnader. Föräldrar är skyldiga att 
betala till dess barnet fyller 18 år. Dock har föräldrarna en direkt 
underhållsskyldighet enligt föräldrabalken gentemot den unge, för dennes 
omkostnader om han eller hon fortfarande går i skola, dock längst till barnet 
fyller 21 år. Avgiften för mat skall regleras efter Konsumentverkets 
kostnadsberäkning.  
 
Förvaltningen föreslår att den nya avgiften skall beräknas utifrån ett 
medelvärde av Konsumentverkets kostnader för livsmedel. Frukost 
motsvarar 20 %, lunch/middag 30 % och mellanmål 10 % av 
livsmedelskostnaden. 
 
Förvaltningen föreslår att den nya avgiften skall justeras varje år enligt 
Konsumentverkets matkostnadsberäkning. Genom att fastställa en avgift som 
följer Konsumentverkets beräkningar för matkostnader, kommer kostnaderna 
för kost vid korttidstillsyn följa de prisökningar som finns för inköp av varor. 
Vi väljer att ta ut för de måltider som tillretts inte en dygnsavgift då detta 
kan variera beroende på hur den enskilde är på korttidstillsynen. 
 
 
Kostnad 2021 
 
Konsumentverkets beräkning av matkostnader för relevanta åldersgrupper: 
 

Ålder 10-13 
år 

14-17 
år 

18-30 
år 

Kostnad per 
månad 

2220 kr 2670 kr 2920 kr 

Kostnad per 
dygn 

74 kr 89 kr 97 kr 

Frukost 
 
Lunch/middag 
 
Mellanmål 

15 kr 
 
22 kr 
 
7 kr 

18 kr 
 
27 kr 
 
9 kr 

19 kr 
 
29 kr 
 
10 kr 

 
Förvaltningen föreslår att den nya avgiften skall beräknas i två olika 
intervaller och utifrån ett medelvärde av konsumentverkets kostnader för 
livsmedel i åldersgrupperna. Första gruppen omfattar åldersspannet 12-17 år 
och därmed tas medelvärdet för avgiften ut från åldersgrupperna 10-13 år 
och 14-17 år. För andra åldersspannet som omfattar 18-21 år tas avgiften ut 
från åldersgruppen 18-30 år. 
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Ålder 12-17 år 18- 21 år 
Kostnad per 
månad 

2445 kr 2920 kr 

Kostnad per 
dygn 

82 kr 97 kr 

Frukost/ 
 
Lunch/middag 
 
Mellanmål 

16 kr 
 
24 kr 
 
8 kr 

19kr 
 
29 kr 
 
10 kr 

 

Konsekvenser 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Avgiften innebär en minskad intäkt för socialförvaltningen då vi korrigerat 
medelvärdet för avgiften för en åldersgrupp.  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 6 juni 2019, § 95. 
 

2. Införa en ny avgift för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
utanför det egna hemmet i anslutning till skoldag eller lov enligt 9 § 
7 LSS från 2021-10-01 som utgår från Konsumentverkets 
kostnadsberäkning för matkostnader. 
 

3. Att avgift för korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS ska följa den revidering 
som görs årligen av Konsumentverket gällande kostnadsberäkning av 
matkostnader. 

 
 
 

Ivan Stipic 
Socialchef 

Marie Edling 
TF Avdelningschef 
Funktionshinderomsorgen 
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Ivan Stipic 
Marie Edling
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§ 100 Dnr KS/2021:175 

Säffle kommuns yttrande över Klimatkommunernas 
remissvar till SOU Stärkt... 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommun har som medlem i Klimatkommunerna beretts möjlighet att yttra 
sig över organisationens förslag 20 juli 2021 till remissvar över delbetänkandet 
Stärkt planering för en hållbar utveckling. 
Kommundirektören föreslår att Säffle kommun yttrar sig över Klimatkommunernas 
förslag till remissvar. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-08-03. 
Förslag till remissvar från Säffle kommun. 
Klimatkommunernas remissvar till SOU Stärkt planering för en hållbar utveckling 
21 juli 2021. 
SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar att överlämna kommunledningskontorets 
förslag på remissvar till Klimatkommunerna. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt detsamma. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att överlämna kommunledningskontorets 
yttrande som svar på remissen till Klimatkommunerna. 
 
 
____________________ 
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Ämne: Tyck till om Klimatkommunernas remissvar till SOU Stärkt planering för en hållbar 
utveckling
Från: Maria Ivansson <maria.ivansson@lund.se>
Till: 
Mottaget: 2021-07-20 10:22:22

Hej Klimatkommuner!
Bifogat hittar ni ett första utkast på Klimatkommunernas remissvar till utredningen Stärkt planering för 
en hållbar utveckling. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 13 september 
2021. 
 
Läs gärna och återkoppla med synpunkter och ändringar till mig senast den 25 augusti. 
 
Men först: njut av sommaren �� 
 
/Maria
 
Maria Ivansson
Klimatkommunerna
Box 41  221 00 Lund  
046- 35 964 47
Mobil: 0734-15 09 59
www.klimatkommunerna.se och http://nettonoll.se/ 
facebook.com/klimatkommunerna twitter.com/klimatkomunerna
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/03/sou-202123/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/03/sou-202123/
http://www.klimatkommunerna.se/
http://nettonoll.se/
facebook.com/klimatkommunerna
twitter.com/klimatkomunerna
http://klimatkommunerna.us2.list-manage.com/subscribe?u=b9cfc960214cbca85c09b6342&id=ec3c26d655


Remissvar   
Klimatkommunerna 
Antaget av styrelsen 2021-xx-xx 

Remissyttrande över betänkandet  
Stärk planering för en hållbar utveckling, SOU 2021:23 
(dnr Fi 2021/01486) 
 

Utredningens förslag 
Utredningens uppdrag 
Regeringens tilläggsdirektiv till utredningen Samordning för bostadsbyggande var att: ”se över delar 
av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, för att genom ändringar i regelverket stärka 
förutsättningarna för transporteffektivitet och tillgänglighet genom hållbara transporter samt 
utveckla möjligheterna att främja långsiktigt hållbara stadsmiljöer.” 

I uppdraget ingick även att utreda om kommuner ”i högre utsträckning än i dag bör kunna avstå från 
att kräva att en obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas så att det på tomten eller i närheten av 
den finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon.” 

 

Förslag om ändringar i PBL 
Utredningen föreslår att formuleraringar om parkering i PBL ändras till formuleringar om 
transporteffektivitet och mobilitet.  

Föreslagna ändringar i PBL innebär att när nya områden byggs ska: 

• de lokaliseras så att behovet av transporter hålls nere och att gjorda investeringar i infrastruktur 
och service nyttjas så effektivt som möjligt 

• bostäder och verksamheter vara tillgängliga med gång, cykel och olika energieffektiva och 
miljövänliga transportslag 

• kommunerna få bestämma om krav på mobilitetsåtgärder i detaljplanen 

• kommunerna få ökade möjligheter att säkerställa att planerade och överenskomna 
mobilitetsåtgärder genomförs 

• kommunerna få möjlighet att i exploateringsavtal komma överens med byggherrar, fastighetsägare 
och verksamhetsutövare om mobilitetsåtgärder och -tjänster 

 

Mobilitetskartläggningar införs 
Utredningen föreslår även att en ny lag inrättas om mobilitetskartläggning. Den innebär att 
fastighetsägare till fastigheter med fler än 30 bostadslägenheter och verksamheter som har mer än 
400 kvm lokalyta årligen ska göra en mobilitetskartläggning och lämna in den till Boverket och till 
kommunen. Utredningen redogör att lagens huvudsyfte är att medvetandegöra frågorna hos 
kommun, fastighetsägare och användare.  



Remissvar   
Klimatkommunerna 
Antaget av styrelsen 2021-xx-xx 

 

Definitioner 
Transporteffektivitet 

- Mindre behov av transporter 
- Effektivare användning av infrastruktur 
- Likvärdig tillgänglighet till olika trafikslag 
- Energieffektivare och miljövänligare fordonstrafik 

Mobilitetsåtgärd: utrymme och anläggning för 1. parkering eller stannande för persontransporter, 
eller 2. lastning och lossning, leverans eller tillfällig förvaring av varor. 

Mobilitetstjänst: tjänst för persontransporter eller för leverans och tillfällig förvaring av varor. 

 

Klimatkommunernas synpunkter 
Klimatkommunerna anser att utredningen presenterar tydliga och efterlängtade förslag.  

Klimatkommunerna ser mycket positivt på den normförskjutning genomförandet av förslaget kan 
innebära. Bilens särställning i samhällsplaneringen har skapat städer och samhällen där yta för 
människor och grönska fått stå tillbaka för yta för fordon. Ska vi nå klimatmålen behövs styrning som 
flyttar fokus från parkering och går över till transporteffektivitet och behov av mobilitet. 

Våra medlemmar lyfter att de behöver fler styrmedel på lokal nivå för att minska utsläppen från 
transporter. Att styra med parkering är ett mycket effektivt verktyg som idag dock är alldeles för 
komplicerat och ofta möter starkt motstånd. Det är därför positivt om lagstiftningen kan vara tydlig 
med att lyfta fram fördelarna med hållbara transportval och med vad transporteffektivitet innebär. 
Våra medlemmar lyfter även behovet av samordning mellan statlig och kommunal nivå vad gäller 
arbetet med transporteffektivitet. Vi bedömer att införandet av mobilitetskartläggningar skulle 
kunna förbättra samarbetet och bli ett bra stöd till kommuner. 

Erfarenheter från våra medlemmar visar, precis som utredningen lyfter, att kombinationen av fysiska 
och beteendepåverkande åtgärder ger effekt. Det är därför bra att utredningen betonar vikten av att 
kombinera fysiska mobilitetsåtgärder med icke-fysiska mobilitetstjänster vid inflyttning till nya 
flerbostadshus. Dock efterfrågas utvärderingar och effekter av olika typer av, och kombinationer av, 
mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster. För kommunernas del är detta viktigt inte minst vid 
upphandling vid egen byggnation, men även för att kunna avgöra kvaliteten av tjänster som erbjuds 
och huruvida tjänsterna uppfyller boendes behov av transporter. 

 

Synpunkter på förslag på ändringar i PBL 
För att de förändringar i Plan- och bygglagen som utredningen föreslår ska få genomslag vill vi lyfta 
följande:  
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1. Som komplement till förändringar i PBL behöver styrmedel införas som skapar efterfrågan av 
mobilitetsåtgärder och -tjänster hos byggherrar. Kommuner upplever idag att intresset ofta 
inte finns vilket gör att onödigt många parkeringsplatser anläggs.  

2. Kommuner behöver hjälp att höja avgifter för parkering (så att inte parkörer flyr till billigare 
parkeringar). Parkeringars miljökonsekvenser behöver utredas så att värdet av marken, 
framförallt i stadsmiljö, höjs och parkeringars markåtgång begränsas. Det inte rimligt att 
driften av kommunal markparkering i Sverige subventioneras med 70 % eller 3,4 miljarder kr 
per år. Men så ser det tyvärr ut. 

3. Kommuner behöver hjälp att lyfta fördelarna med mobilitetstjänster till allmänheten för att 
få acceptans.   

4. Kommuner behöver hjälp med att utvärdera effekterna av olika mobilitetsåtgärder och -
tjänster. 

5. Kommuner behöver bättre strategiska verktyg för att arbeta med parkeringsplanering 
områdesvis. Möjligen kan detta inkluderas och förtydligas i PBL. 

Vi vill även lyfta vikten av att kommande föreskrifter och allmänna råd tydliggör hur kommunerna ska 
prioritera för att arbeta transporteffektivt vid nybyggnation. Risken är annars att nuvarande 
parkeringsnormer och parkeringstal fortsätter att gälla med motiveringen att efterfrågan på 
parkeringsplatser är stabil.  

 

Synpunkter på förslag till lag om mobilitetskartläggning 
Klimatkommunerna ser positivt på förslaget att alla fastighetsägare av fastigheter med fler än 30 
bostadslägenheter och verksamheter som har mer än 400 kvm lokalyta årligen ska göra en 
mobilitetskartläggning och lämna in den till Boverket. Vi tolkar detta som att det gäller både nytt och 
befintligt bestånd och ser därmed goda möjligheter till samordning av parkering och delande av 
mobilitetstjänster inom områden. Hur detta ska gå till behöver dock förtydligas om lagen träder i 
kraft. Vi vill gärna se ett tillägg om att en viktig målgrupp för mobilitetskartläggningarna är 
fastighetsägare av och boende i omkringliggande fastigheter. 

Vi vill även lyfta vikten av översyn av parkeringsplatser och tillgång på mobilitetstjänster i befintligt 
bestånd. I dagsläget saknas verktyg som kan ge kommuner en överblick av antalet parkeringsplatser i 
ett område. Det är därför ofta svårt att optimera parkeringsytor och att främja samutnyttjande. 
Mobilitetskartläggningar skulle kunna fylla detta behov. 

 

Synpunkter på förslag till ny strategi 
Utredningen förslår att regeringen tar fram en strategi för en hållbar samhälls- och 
bebyggelsestruktur. Vi ser mycket positivt på utredningen skiss för strategin som utgår från 
begreppet transporteffektivitet. Som nämnts ovan finns ett behov av samordning och samverkan i 
arbetet med att minska utsläppen från transportsektorn. Det behövs en målbild för vad 
transporteffektivt samhälle är, som kommuner, regioner och staten kan styra emot. En nationell 
strategi, med tydliga mål och delmål och tillhörande ekonomiska styrmedel, skulle vara en mycket 
bra draghjälp i kommunernas arbete. 
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Om Klimatkommunerna 
Klimatkommunerna är en förening med 39 kommuner och en region som medlemmar. 
Medlemmarnas klimatarbete ligger i framkant i Sverige och världen, med tuffa klimat- och energimål 
och ambitiösa åtgärder.  

Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom 
erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. 

 

För styrelsen 

Lennart Bondeson, ordförande i Klimatkommunerna 
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Säffle kommuns yttrande över: Klimatkommunernas 
remissvar till SOU Stärkt planering för en hållbar 
utveckling 
Sammanfattning 
Säffle kommun har som medlem i Klimatkommunerna beretts möjlighet att 
yttra sig över organisationens förslag 2021-07-20 till remissvar över del-
betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling. 
Kommundirektören föreslår att Säffle kommun yttrar sig över Klimatkom-
munernas förslag till remissvar. 

Bakgrund 
Utredningen Samordning för bostadsbyggande (tillsatt av Regeringen 2017-
12-13) har kommit med ett delbetänkande SOU 2021:23 Stärkt planering för 
en hållbar utveckling. Delbetänkandet behandlar det tilläggsdirektiv som 
Regeringen beslutade om 2020-02-13 och som gäller att utredningen ska se 
över delar av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, för att genom ändringar 
i regelverket stärka förutsättningarna för transporteffektivitet och tillgänglig-
het genom hållbara transporter samt utveckla möjligheterna att främja lång-
siktigt hållbara stadsmiljöer. I uppdraget ingår att lämna nödvändiga författ-
ningsförslag. 
Utredningen ska föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som 
medför att planläggning och prövning i ärenden om lov eller förhandsbesked 
enligt PBL kan tydliggöras så att tillkommande och förändrade fysiska struk-
turer bidrar till ökad transporteffektivitet som leder till minskad miljö- och 
klimatpåverkan och ger bättre förutsättningar för att utveckla gång-, cykel- 
och kollektivtrafik samt hållbara godstransporter. Uppdraget innebär också 
att utreda bättre förutsättningar för genomförande av åtgärder i detaljplan 
och bygglovsprövning som främjar tillgänglighet genom hållbara transporter. 
Vidare ingår att utreda om kommunen i högre utsträckning än i dag bör 
kunna avstå från att kräva att en obebyggd tomt som ska bebyggas ska ord-
nas så att det på tomten eller i närheten av den finns lämpligt utrymme för 
parkering, lastning och lossning av fordon. Utredningen ska undersöka hur 
byggherrar, fastighetsägare och verksamhetsutövare kan samverka med det 
allmänna genom utvecklade avtalsformer i samband med planering enligt 
PBL, så att åtgärder för ökad transporteffektivitet som bland annat leder till 
att minskad miljö- och klimatpåverkan kan uppnås och som sträcker sig 
längre än genomförandet av en detaljplan. 
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Utredningens förslag 
Utredningen föreslår att formuleraringar om parkering i PBL ändras till for-
muleringar om transporteffektivitet och mobilitet.  
Föreslagna ändringar i PBL innebär att när nya områden byggs ska: 

•  de lokaliseras så att behovet av transporter hålls nere och att gjorda 
investeringar i infrastruktur och service nyttjas så effektivt som möjligt 

•  bostäder och verksamheter vara tillgängliga med gång, cykel och olika 
energieffektiva och miljövänliga transportslag 

•  kommunerna få bestämma om krav på mobilitetsåtgärder i detaljplanen 
•  kommunerna få ökade möjligheter att säkerställa att planerade och 

överenskomna mobilitetsåtgärder genomförs 
•  kommunerna få möjlighet att i exploateringsavtal komma överens med 

byggherrar, fastighetsägare och verksamhetsutövare om mobilitets-
åtgärder och -tjänster 

 
Utredningen föreslår även att en ny lag inrättas om mobilitetskartläggning. 
Den innebär att fastighetsägare till fastigheter med fler än 30 bostadslägen-
heter och verksamheter som har mer än 400 kvm lokalyta årligen ska göra en 
mobilitetskartläggning och lämna in den till Boverket och till kommunen. 
Utredningen redogör att lagens huvudsyfte är att medvetandegöra frågorna 
hos kommun, fastighetsägare och användare.  
 
Säffle kommun har som medlem i Klimatkommunerna  beretts möjlighet att 
yttra sig över organisationens förslag 2021-07-20 till remissvar över del-
betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling.   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samråd med miljö- och 
byggförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Säffle kommuns yttrande över Klimatkommunernas remissvar till SOU 
2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling 
Klimatkommunernas remissvar till SOU Stärkt planering för en hållbar 
utveckling 2021-07-21 
 
SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling 

Förvaltningens ståndpunkt 
I Regeringens direktiv till utredningen konstateras att klimatfrågan är en av 
samhällets mest angelägna utmaningar för en hållbar utveckling och att 
transporter medför betydande miljö- och klimatpåverkan, inte minst när det 
gäller utsläpp av växthusgaser. Vidare konstateras att utsläppen av växthus-
gaser kan minska genom en transporteffektiv samhällsstruktur med samman-
hållen bebyggelse och förbättrad tillgänglighet för gång-, cykel- och kollek-
tivtrafik, större andel elfordon och andra fordon med låga utsläpp samt effek-
tivare och mer samordnade godstransporter. 
Utifrån direktiven har utredningen gjort en grundlig genomgång av Plan- och 
bygglagen och föreslagit förändringar som ska underlätta vid omställning till 
mer effektiva och samordnade godstransporter. Ambitionen är stor och god. 
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Den problematik som tas upp och behandlas i rapporten är som mest akut i 
större städer. Utredningen ägnar mycket utrymme åt att hantera storstädernas 
miljöproblem genom att finna olika sätt begränsa bilåkandet genom mins-
kade möjligheter till parkering. Ur Säffle kommuns perspektiv saknas i såväl 
rapporten som i Klimatkommunernas remissvar en problematisering och för-
djupning kring olika stora kommuners skilda problembilder och förutsätt-
ningar. På sidan 155 i rapporten står ”Det ska dock i sammanhanget sägas 
att trängsel och behovet av hållbara transportsätt är större i storstadsreg-
ioner och större tätorter än på landsbygden. De negativa effekterna av fler 
parkeringsplatser och körda kilometer med egen bil utanför storstadsregion-
erna är inte lika stora, medan de ekonomiska konsekvenserna av att avslå en 
dåligt lokaliserad etablering för en liten kommun är allvarligare än där 
bebyggelsetrycket är stort.”  Med något enstaka undantag är det allt som 
problematiseras kring kommuners olika förutsättningar och upplevda pro-
blem samt möjligheter att arbeta med markanvisningsavtal, exploaterings-
avtal, detaljplaner och bygglov för att öka transporteffektiviteten. Vill ingen 
bygga på orten så finns heller ingen motpart/samverkanspart. Resonemanget 
hade vunnit på att gå djupare här och se på skillnaderna mellan storstadsreg-
ionerna, de mellanstora regionhuvudstäder samt de små kommunerna (som 
utgör huvuddelen av Sveriges kommuner). Ett dilemma är att de förslagna 
författningsändringarna gäller lika över hela landet. Följden blir att stora 
delar av resonemanget, kring de kommunala verktygen för att öka transport-
effektiviteten, blir något främmande för kommuner i Säffles storlek och 
mindre. Säffle kommun har  9 000 invånare i huvudorten och 6 000 invånare 
i de mindre tätorterna och på landsbygden, vilket innebär att det finns ca 140 
kommuner som har ännu färre invånare. Hur dessa kommuner på ett fram-
gångsrikt sätt ska kunna dra sitt strå till stacken inom det här aktuella områ-
det är en utmaning. Förmodligen spelar regionala kollektivtrafikplaner (som 
t.ex. omfattar anropsstyrd trafik), samåkning där det är möjligt samt möjlig-
heter till alternativa bränslen som el, naturgas och HVO m.fl. större roll i 
omställningsarbetet här.  
Förslaget till ändrad lydelse av PBL 2 kap 3§ punkten 1 med tillägget ”en 
ändamålsenlig och transporteffektiv samhälls- och bebyggelsestruktur” 
behöver nyanseras. Lagtext ska vara kortfattad. Ett förslag är att meningen 
förlängs med ”… utifrån geografiska förutsättningar”. Förarbetena, i det här 
fallet kommande proposition, behöver – oavsett om lagtexten justeras eller 
inte - innehålla det resonemang som saknas här kring kommuners olika för-
utsättningar och möjligheter kring transporteffektivitet och bebyggelsestruk-
tur. Utan resonemang och nyansering i propositionen skulle kommuner, läns-
styrelser och Boverk inte ha det stöd och den vägledning som behövs för att 
kunna anpassa bedömningarna, utifrån de så skiftande förutsättningar som de 
facto gäller i vårt avlånga och geografisk olika land.  
När det gäller förslaget till årlig mobilitetskartläggning är ambitionen även 
här god, men utformningen behöver ses över ytterligare och förfinas. Majori-
teten av landet skolor och idrottsanläggningar har en yta över 400 kvm. Det-
samma gäller gruppboenden och särskilda boenden för äldre. Förslaget inne-
bär att samtliga kommuner ska lämna in en årlig deklaration angående mobi-
litet per fastighet till Boverket. För kommunerna utanför storstadsregionerna 
innebär det litet tillspetsat att en blankett per förskola, skola, gruppboende, 
äldreboende, idrottslokal m.m. varje år ska konstatera att den regionala kol-
lektivtrafikplanen inte klarar av tillgodose behoven av resande utöver skoltid 
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för personal och besökare vid dessa verksamheter. Ett annat exempel är jord-
brukssektorn. En stor del av landets jordbruk har byggnader på 400 kvm 
eller mer. Här jobbar kanske 2-10 personer, av naturliga skäl lokaliserade på 
landsbygden, där arbetstiderna och linjesträckningar gör kollektivresandet 
om inte omöjligt så åtminstone rejält krångligt. Att dessa verksamheter 
skulle deklarera parkering och mobilitet en gång om året ökar förmodligen 
inte viljan till omställning.  
Klimatomställningen är viktig för hela landet och det behöver tas fram idéer, 
verktyg och arbetssätt som tar hänsyn till de skilda förutsättningar som gäller 
för såväl stora som mellanstora och små kommuner. Säffle kommun har inte 
svaren, men är naturligtvis fortsatt villig till att delta i utvecklingen och tan-
keutbytet i dessa frågor.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen yttrar sig över Klimatkommunernas förslag 2021-07-20 
till remissvar över delbetänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling. 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Peter Pettersson 
Förvaltningschef 
Miljö- och bygg 

Daniel Nordholm 
Stadsarkitekt 

Beslutet ska skickas till 
Klimatkommunernas c/o Lunds kommun 
Miljö- och byggförvaltningen 
Kommunledningskontoret 
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Yttrande till Klimatkommunerna ang remissvar till SOU 
2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling 
Säffle kommun tackar för möjligheten att som medlem i Klimatkommunerna 
få möjlighet att yttra sig över organisationens förslag till remissvar till SOU 
2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling 

I Regeringens direktiv till utredningen konstateras att klimatfrågan är en av 
samhällets mest angelägna utmaningar för en hållbar utveckling och att 
transporter medför betydande miljö- och klimatpåverkan, inte minst när det 
gäller utsläpp av växthusgaser. Vidare konstateras att utsläppen av växthus-
gaser kan minska genom en transporteffektiv samhällsstruktur med samman-
hållen bebyggelse och förbättrad tillgänglighet för gång-, cykel- och kollek-
tivtrafik, större andel elfordon och andra fordon med låga utsläpp samt effek-
tivare och mer samordnade godstransporter. 

Utifrån direktiven har utredningen gjort en grundlig genomgång av Plan- och 
bygglagen och föreslagit förändringar som ska underlätta vid omställning till 
mer effektiva och samordnade godstransporter. Ambitionen är stor och god. 
Den problematik som tas upp och behandlas i rapporten är som mest akut i 
större städer. Utredningen ägnar mycket utrymme åt att hantera storstädernas 
miljöproblem genom att finna olika sätt begränsa bilåkandet genom mins-
kade möjligheter till parkering. Ur Säffle kommuns perspektiv saknas i såväl 
rapporten som i Klimatkommunernas remissvar en problematisering och för-
djupning kring olika stora kommuners skilda problembilder och förutsätt-
ningar. På sidan 155 i rapporten står ”Det ska dock i sammanhanget sägas 
att trängsel och behovet av hållbara transportsätt är större i storstadsreg-
ioner och större tätorter än på landsbygden. De negativa effekterna av fler 
parkeringsplatser och körda kilometer med egen bil utanför storstadsregion-
erna är inte lika stora, medan de ekonomiska konsekvenserna av att avslå en 
dåligt lokaliserad etablering för en liten kommun är allvarligare än där 
bebyggelsetrycket är stort.”  Med något enstaka undantag är det allt som 
problematiseras kring kommuners olika förutsättningar och upplevda pro-
blem samt möjligheter att arbeta med markanvisningsavtal, exploaterings-
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avtal, detaljplaner och bygglov för att öka transporteffektiviteten. Vill ingen 
bygga på orten så finns heller ingen motpart/samverkanspart. Resonemanget 
hade vunnit på att gå djupare här och se på skillnaderna mellan storstadsreg-
ionerna, de mellanstora regionhuvudstäder samt de små kommunerna (som 
utgör huvuddelen av Sveriges kommuner). Ett dilemma är att de förslagna 
författningsändringarna gäller lika över hela landet. Följden blir att stora 
delar av resonemanget, kring de kommunala verktygen för att öka transport-
effektiviteten, blir något främmande för kommuner i Säffles storlek och 
mindre. Säffle kommun har  9 000 invånare i huvudorten och 6 000 invånare 
i de mindre tätorterna och på landsbygden, vilket innebär att det finns ca 140 
kommuner som har ännu färre invånare. Hur dessa kommuner på ett fram-
gångsrikt sätt ska kunna dra sitt strå till stacken inom det här aktuella områ-
det är en utmaning. Förmodligen spelar regionala kollektivtrafikplaner (som 
t.ex. omfattar anropsstyrd trafik), samåkning där det är möjligt samt möjlig-
heter till alternativa bränslen som el, naturgas och HVO m.fl. större roll i 
omställningsarbetet här.  

Förslaget till ändrad lydelse av PBL 2 kap 3§ punkten 1 med tillägget ”en 
ändamålsenlig och transporteffektiv samhälls- och bebyggelsestruktur” 
behöver nyanseras. Lagtext ska vara kortfattad. Ett förslag är att meningen 
förlängs med ”… utifrån geografiska förutsättningar”. Förarbetena, i det här 
fallet kommande proposition, behöver – oavsett om lagtexten justeras eller 
inte - innehålla det resonemang som saknas här kring kommuners olika för-
utsättningar och möjligheter kring transporteffektivitet och bebyggelsestruk-
tur. Utan resonemang och nyansering i propositionen skulle kommuner, läns-
styrelser och Boverk inte ha det stöd och den vägledning som behövs för att 
kunna anpassa bedömningarna, utifrån de så skiftande förutsättningar som de 
facto gäller i vårt avlånga och geografisk olika land.  

När det gäller förslaget till årlig mobilitetskartläggning är ambitionen även 
här god, men utformningen behöver ses över ytterligare och förfinas. Majori-
teten av landet skolor och idrottsanläggningar har en yta över 400 kvm. Det-
samma gäller gruppboenden och särskilda boenden för äldre. Förslaget inne-
bär att samtliga kommuner ska lämna in en årlig deklaration angående mobi-
litet per fastighet till Boverket. För kommunerna utanför storstadsregionerna 
innebär det litet tillspetsat att en blankett per förskola, skola, gruppboende, 
äldreboende, idrottslokal m.m. varje år ska konstatera att den regionala kol-
lektivtrafikplanen inte klarar av tillgodose behoven av resande utöver skoltid 
för personal och besökare vid dessa verksamheter. Ett annat exempel är jord-
brukssektorn. En stor del av landets jordbruk har byggnader på 400 kvm 
eller mer. Här jobbar kanske 2-10 personer, av naturliga skäl lokaliserade på 
landsbygden, där arbetstiderna och linjesträckningar gör kollektivresandet 
om inte omöjligt så åtminstone rejält krångligt. Att dessa verksamheter 
skulle deklarera parkering och mobilitet en gång om året ökar förmodligen 
inte viljan till omställning.  



Säffle kommun 
Datum 
2021-08-04 

  
  

Sida 
3(3) 

Klimatomställningen är viktig för hela landet och det behöver tas fram idéer, 
verktyg och arbetssätt som tar hänsyn till de skilda förutsättningar som gäller 
för såväl stora som mellanstora och små kommuner. Säffle kommun har inte 
svaren, men är naturligtvis fortsatt villig till att delta i utvecklingen och tan-
keutbytet i dessa frågor.  

 

För Säffle kommun 

Dag Rogne 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 



 

 
 

 

Kommunledningskontoret 
Anneva Karlsson, 0533-68 15 05 
anneva.karlsson@saffle.se 
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Datum 

2021-08-11 
  

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Anmälda handlingar till kommunstyrelsen 23 augusti 

 Protokoll BÅDESÅ 28 maj 

 Protokoll Överförmyndarnämnden 14 juni 

 Protokoll Drift- och servicenämnden 21 maj 

 Protokoll Stiftelsen Glaskogen 3 juni 

Anneva Karlsson 

Kommunsekreterare 
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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 50–56 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  
 Olof Eriksson 
  
  
Justerare  
 Svante Mlakar 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Överförmyndarnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2021-06-14 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-06-16 tas ned 2021-07-07  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid Stadshuset Åmål/Teams kl. 09:00–09:45 
  
Ledamöter Olof Eriksson (S), ordförande 

Gösta Schagerholm (C) 

Lisbeth Wilsson (KD) 

Malin Andersson (S) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Svante Mlakar (S) 

  
Ersättare Christer Törnell (KD) 

Göran Andreasson (S) 

  
Övriga deltagare Katrin Kappenlund, enhetschef 

Eva Larsson, controller, §§ 50-52 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Innehåll 

Ärende Sida 

ÖFN § 50 Val av justerare 3 

ÖFN § 51 Fastställande av ärendelista 4 

ÖFN § 52 Ekonomisk prognos maj 2021 5 

ÖFN § 53 Ansökan om medgivande till drivande av rörelse 6 

ÖFN § 54 Anlitande av yrkesmässig ställföreträdare 7 

ÖFN § 55 Statistik maj 2021 8 

ÖFN § 56 Information/meddelanden 9 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

ÖFN § 50 Val av justerare 

Överförmyndarnämndens beslut 

Svante Mlakar (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

ÖFN § 51 Fastställande av ärendelista 

Överförmyndarnämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 

Gösta Schagerholm (C) från Dals-Eds kommun hälsas välkommen till uppdraget 

som ledamot. 

Ärendelistan behandlas. 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

ÖFN § 52 Ekonomisk prognos maj 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för när-

varande och skickar prognosen för januari - maj 2021 till fullmäktige och 

ekonomichefer i samverkanskommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarkontorets redovisade kostnader för perioden januari - maj 2021 

uppgår till 1 855 tkr (tusen kronor) och överensstämmer därmed med periodens 

budgeterade kostnader 1 852 tkr. Årsprognosen visar ingen avvikelse mot budget. 

Kostnader per samverkanskommun framgår av bilagd prognos. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos maj 2021 från controller Eva Larsson 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

ÖFN § 53 Ansökan om medgivande till drivande 
av rörelse 
*** Sekretessbelagt enligt OSL (2009:400) 32 kap 4 § *** 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

ÖFN § 54 Anlitande av yrkesmässig 
ställföreträdare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL (2009:400) 32 kap 4 § *** 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

ÖFN § 55 Statistik maj 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund redovisar statistik till och med maj månad. 

Bland de ärendetyper som avviker är inkomna ansökningar om behov av god man 

som minskar i antal, medan anmälningar om behov av god man (från socialtjänst 

m.fl) i gengäld fortsätter att öka. 

Begäran från ställföreträdare om entledigande har ökat i antal och likaså antalet 

sluträkningar för granskning. Ärendebalansen, dvs. antalet ärenden som är under 

utredning, har minskat något. Antalet ärenden totalt sett fortsätter däremot att öka. 

Antalet årsräkningar som hittills granskats ligger i framkant, med cirka 90 procent 

(532 av 590 inlämnade) granskade hittills. Detta trots att antalet djupgranskningar 

av årsräkningar har utökats i enlighet med nämndens målsättning. 

Beslutsunderlag 

- Presentation statistik från enhetschef Katrin Kappenlund 

Beslutet skickas till 

Bengtsfors kommun 

Dals-Eds kommun 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

ÖFN § 56 Information/meddelanden 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 

Enhetschef Katrin Kappenlund informerar nämnden: 

 

- En länsträff om aktuella frågor har genomförts i digital form. Utöver enheten 

deltog ett flertal av nämndens ledamöter och ersättare. Bland annat behandlades 

ställföreträdarutredningen ur olika perspektiv samt att kronofogden medverkade 

med ett avsnitt om sin verksamhet. 

 

- FSÖ studiedagar kommer att hållas 25-27 augusti. Mötesformen är ännu inte 

bestämd. En länk med mer information skickas ut till nämnden. 

 

- Ägardialog i Bengtsfors kommun har genomförts för dialog om överförmyndar-

verksamheten. 

 

- Budgetutskottet i Åmål har fått en redogörelse för nuläge och förväntad utveck-

ling i överförmyndarverksamheten. 

 

- Fredagen den 18 juni har Åmål som värdkommun kallat till samrådsmöte, i 

enlighet med samverkansavtalet. Denna gång medverkar kommunchefer och 

ekonomichefer från samverkanskommunerna. 

 

- En tillsvidareanställning som handläggare på överförmyndarenheten kommer att 

utannonseras. En av handläggarna kommer vara tjänstledig för studier, preliminärt 

till och med juni 2023. 

 

- Länsstyrelsens årliga granskning har återkommit med ett protokoll, för yttrande. 

Därefter kommer granskningsrapport att lämnas och presenteras för nämnden till 

hösten. Inga synpunkter av något allvarligt slag har framförts av länsstyrelsen. 

 

- Stödet "personligt ombud" - ett möte är inbokat med representanter för Fyrbodal 

för information om funktionen. 

__________ 
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 
Protokoll  2021-05-21  

Tid och plats 
2021-05-21, kl. 09:00 – 10:40 
Karlstad CCC och via länk 

Tjänstgörande 
Mattias J Fröding (KD) ordförande 
Lisa Levin (S) (Arvika) tjänstgör för Peter Söderström (S) (Arvika) 
Johanna Söderberg (C) (Eda) 
Ulf Söhrman (M) (Filipstad) tjänstgör för Åsa Hååkman Felt (S) (Filipstad) 
Göran Adrian (C) (Forshaga) 
Tomas Nilsson (S) (Grums) 
Jens Fischer (OR) (Hagfors) 
Kenth Carlsson (KD) (Hammarö) 
Christian Sjöholm (S) (Kil) 
Torsten Bergstedt (M) (Kristinehamn) 
Nicklas Hartwig (S) (Munkfors) tjänstgör för Mathias Lindquist (S) (Munkfors) 
Linda Johansson (S) (Sunne) 
Ola Johansson (M) (Säffle) 
Rolf Emanuelsson (C) (Årjäng) 
Patrik Fornander (M) (Region Värmland) 

Ersättare 
Tomas Pettersson (S) (Hagfors) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd Gemensam drift- och servicenämnd 

Sammanträdesdatum 2021-05-21 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-16 

Datum då anslaget tas ner 2021-07-08 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Tage Erlandergatan 8, 

Karlstad 

Underskrift  .......................................................................  
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 
Protokoll  2021-05-21 
 

Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad    Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se 
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Fax: 054-155039  Org.nr: 212000-1850  Bankgiro: 405-2213 

 

Justerare 
Lisa Levin (S) 

Tid och plats för justering 
Karlstad  den 15 juni 2021 

Övriga närvarande 
Viktoria Grännsjö, kommunikatör, Karlstads kommun 
Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, Karlstads kommun 
Peter Jönarp, IT-strateg, Karlstads kommun 
Roberta Jonsson, IT-controller, Karlstads kommun 
Maria Kjällström, skoldirektör barn och ungdom, Karlstads kommun 
Mats Jensen, tillförordnad IT-chef, Karlstads kommun 
Mikael Borén, IT-chef, Region Värmland 
Marie Edwinson, stadsjurist, Karlstads kommun (från klockan 10:15 under 
informationspunkt 3) 
Åsa Hååkman Felt (S), ledamot Filipstad (från klockan 10:13, under 
informationspunkt 3) 
 

Underskrifter 
Sekreterare  .................................................................................  
 Viktoria Grännsjö 

Ordförande  .................................................................................  
 Mattias J Fröding 

Justerare  .................................................................................  
 Lisa Levin 
 
 
  

mailto:karlstadskommun@karlstad.se
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 
Protokoll  2021-05-21 
 

Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad    Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se 
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Fax: 054-155039  Org.nr: 212000-1850  Bankgiro: 405-2213 

 

§ 5 
 
Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 
månader 
Dnr DSN/2021:7     Dpl 10 
 
Gemensam drift- och servicenämnds beslut 
Upprättad verksamhetsuppföljning 4-månaders 2021 godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Drifts- och servicenämnden har som avsikt att alltid motsvara varje kostnad 
med en intäkt då nämnden i sig inte har några budgeterade medel. Efter fyra 
månader ser vi ännu väldigt liten aktivitet då de årligt återkommande 
posterna ännu inte debiterats. Inga budgetavvikelser beräknas för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2021. 
Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader 2020 11 maj 
2021. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga parter i Drifts- och servicenämnden. 
  

mailto:karlstadskommun@karlstad.se
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 
Protokoll  2021-05-21 
 

Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad    Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se 
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Fax: 054-155039  Org.nr: 212000-1850  Bankgiro: 405-2213 

 

Information 
Revidering av reglemente och samverkansavtal 
Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, Karlstads kommun 
 
Översyn av användningen av Projektplatsen 
Mats Jensen, tillförordnad IT-chef, Karlstads kommun 
 
Samverkan elevhälsosystem 
Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdom, Karlstads kommun 
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ANMÄLAN 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-08-11 

  
  

 

Kommunledningskontoret 
Anneva Karlsson, 0533-68 15 05 
anneva.karlsson@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Anmälan av beslut fattade enligt kommunstyrelsens 
delegeringsordning 
Ärende Datum Beslut Delegat 
4.1.7 2021-06-18 Svar på remiss om förslag till principer för 

att utse regionalstödskarta för perioden 
2022–2027. 
Dnr Ks 2021-00153 

Kso 

 

Anneva Karlsson 
Kommunsekreterare 
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